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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: PLE2015/19PLE2015/19PLE2015/19PLE2015/19    
    
A Calafell, en data 28 de desembre de 2015, es reuneixen els membres del/de la Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor RAMON FERRÉ SOLÉ, i amb l'assistència dels 
regidors anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació 
senyor/a Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
extraordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. ALBERT PIJUAN HEREU 
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
Sr/a. JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ  
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. IVAN MONTEJO SARIAS 
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JACOB BALAGUER MESTRE 
Sr/a. JOAN SOLER GUASCH 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. ÀGUEDA SUBIRANA ÀLVAREZ 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
    
NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats 
 
 
I a les 17:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
1.1.1.1.    PROPOSTA D’ACORD PER A L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 10/2015, PROPOSTA D’ACORD PER A L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 10/2015, PROPOSTA D’ACORD PER A L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 10/2015, PROPOSTA D’ACORD PER A L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 10/2015, 
D’11 DE SETEMBRE, DEL DIES ADDICIONALS DE VACANCES PER ANTIGUITATD’11 DE SETEMBRE, DEL DIES ADDICIONALS DE VACANCES PER ANTIGUITATD’11 DE SETEMBRE, DEL DIES ADDICIONALS DE VACANCES PER ANTIGUITATD’11 DE SETEMBRE, DEL DIES ADDICIONALS DE VACANCES PER ANTIGUITAT       
 
FetsFetsFetsFets    

 
1. El 12 de setembre de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat, número 219, 

el Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres 
mesures en matèria d’ocupació i d’estímul a l’economia. 
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2. La disposició addicional quinzena del Reial Decret Llei 10/2015 estableix que cada 

Administració Pública “podrà establir fins a un màxim de quatre dies addicionals de 
vacances en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics”. 

 
3. El 9 de desembre de 2015 es va negociar en la reunió de la comissió paritària 

d’interpretació i seguiment del conveni col·lectiu i en la d’interpretació i seguiment del 
pacte socioeconòmic del personal de l’Ajuntament de Calafell, així com a la 
representació sindical, els efectes a aplicar pel RDL 10/2015, pel que fa als dies 
addicionals per vacances.  

 
4. Vist l’informe número 463/2015, emès per la directora de Recursos Humans, de 14 de 

desembre de 2015.  
 

Fonaments de dreFonaments de dreFonaments de dreFonaments de dretttt    
    
1. Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres 
mesures en matèria d’ocupació i d’estímul a l’economia 
 

2. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en quant a les competències del Ple. 

 
La Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana, de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple, l’adopció del següent acord:  
 
1. Incorporar, amb aplicació immediata, tant per al personal laboral com funcionari 

d’aquesta Corporació, les mesures contemplades en el Reial Decret Llei 10/2015, pel 
que fa als dies addicionals de vacances per antiguitat, en el sentit següent: 
  
Per 15 anys de servei a qualsevol Administració Pública correspon 1 dia més de 
vacances    
Per 20 anys de servei a qualsevol Administració Pública correspon 2 dies més de 
vacances    
Per 25 anys de servei a qualsevol Administració Pública correspon 3 dies més de 
vacances    
Per 30 anys de servei a qualsevol Administració Pública correspon 4 dies més de 
vacances    
 

2. Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans, a la Secretaria municipal, 
i a la Intervenció Municipals pel seu coneixement i als efectes escaients, i publicar-lo 
per a coneixement general en el tauler d’edictes de la Corporació. 

 
Sr. Triadó: és un tema del que ja hem parlat prou en diferents comissions i el que fa és 
equiparar al decret en dos vessants. Una és la del personal administratiu que no era 
funcionari de l’ajuntament sinó que venia d’altres administracions i l’altra fer l’aplicació del 
RD 10/2015 doncs a setembre on el funcionari pot gaudir d’uns dies més de vacances 
respecte a la seva antiguitat. Per tant, és l’aplicació simplement d’aquest Decret tal i com 
marca la llei. 
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Sr. Tejedor: en principio no. Votaremos que sí. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que consitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: 
 
1. Incorporar, amb aplicació immediata, tant per al personal laboral com funcionari 
d’aquesta Corporació, les mesures contemplades en el Reial Decret Llei 10/2015, pel que 
fa als dies addicionals de vacances per antiguitat, en el sentit següent: 

  
Per 15 anys de servei a qualsevol Administració Pública correspon 1 dia més de 
vacances    
Per 20 anys de servei a qualsevol Administració Pública correspon 2 dies més de 
vacances    
Per 25 anys de servei a qualsevol Administració Pública correspon 3 dies més de 
vacances    
Per 30 anys de servei a qualsevol Administració Pública correspon 4 dies més de 
vacances    
 

2. Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans, a la Secretaria 
municipal, i a la Intervenció Municipals pel seu coneixement i als efectes escaients, i 
publicar-lo per a coneixement general en el tauler d’edictes de la Corporació. 

    
2.2.2.2.    PROPOSTA D’ADHESIÓ PARCIAL DE LES CONDICIONS DEL PERSONAL DE PROPOSTA D’ADHESIÓ PARCIAL DE LES CONDICIONS DEL PERSONAL DE PROPOSTA D’ADHESIÓ PARCIAL DE LES CONDICIONS DEL PERSONAL DE PROPOSTA D’ADHESIÓ PARCIAL DE LES CONDICIONS DEL PERSONAL DE 
L’OAML’OAML’OAML’OAM----FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL AL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL AL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL AL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL AL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL 
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLLABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLLABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLLABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL    
 
Fets Fets Fets Fets     
    
1. L’11 d’abril de 2015 el delegat de personal de l’Organisme Autònom Municipal 

(OAM) Fundació Castell de Calafell va presentar instància a la Corporació (RGE 
número 2015/13034) per tal de negociar l’adhesió de l’actual Conveni Col·lectiu del 
personal laboral de l’Ajuntament de Calafell al personal de l’OAM. 
 

2. Des d’aquella data han tingut lloc diverses reunions, regides pel principi de bona fe en 
la negociació. 
 

3. El 9 de desembre de 2015 es signa una acta on les parts manifesten la voluntat 
d’adherir-se parcialment a l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament i, concretament, en els següents extrems: 

 
1. Establir un calendari gradual de dos anys per l’adhesió al conveni de l’Ajuntament 

per part del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell. A nivell econòmic 
s’estarà segons es disposi pressupostàriament. 

2. Establir un Fons Social que per a l’any 2016 es quantifica en 2.300 €, i la resta 
d’anys d’acord amb el pressupost anual. 

3. Gaudir del permís per assumptes propis per part del personal de l’OAM. 
4. Equiparar la jornada laboral anual del personal de l’OAM com el personal de 

l’Ajuntament, actualment de 1.647 hores. 
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5. Gaudir dels dies d’indisposició amb justificant mèdic que té l’Ajuntament, 
actualment 4 dies anuals, màxim 3 dies de forma consecutiva. 

6. Gaudir de 16 hores d’indisposició no justificada, a l’igual que té el personal de 
l’Ajuntament. 

7. Gaudir dels dies addicionals d’assumptes propis per triennis. 
8. Gaudir dels dies de vacances addicionals per antiguitat. 
 

4. En la negociació d’aquest acord s'han respectat els drets de l’article 15 b) del Real 
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de l'Estatut bàsic de l'empleat 
públic (EBEP) i de l’article 4.1.c) del Real decret legislatiu 2/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (ET), i s’ha complert 
amb els requisits previstos al Capítol IV del Real decret legislatiu 5/2015, i el Títol II del 
Real decret legislatiu 2/2015.  
 

5. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans número 467/2015, de 15 de 
desembre, i que queda unit a l’expedient. 

 
6. Vist que el 17 de desembre de 2015 el Consell Rector de l’OAM proposa l’aprovació 

de l’adhesió parcial de les condicions del personal de l’OAM-Fundació Castell de 
Calafell al conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, al Ple 
municipal, certificat del qual s’uneix a l’expedient. 

 
Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

 
1. L’article 31 de l’EBEP, estableix que els empleats públics tenen dret a la negociació 

col·lectiva, representació i participació institucional per a la determinació de les seves 
condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als efectes d’aquesta Llei, s’entén el 
dret a negociar la determinació de les condicions de treball dels empleats de 
l’Administració Pública. 
 

2. L’article 32 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva, representació i participació 
dels empleats públics amb contracte laboral es regirà per la legislació laboral, sens 
perjudici dels preceptes d’aquest capítol que expressament els hi són d’aplicació. 
 

3. Article 8 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS) i articles 3 i 87 de l’ET pel que 
fa a la legitimació per negociar convenis col·lectius d'empresa o d'àmbit inferior 
correspon al comitè d'empresa, delegats de personal, si escau, o les seccions sindicals 
si n'hi ha, que en el seu conjunt, sumin la majoria dels membres del comitè. En aquest 
cas és el delegat de personal pel nombre de treballadors que té l’OAM. 
 

4. Article 92 de l’Estatut dels treballadors i Real Decret 718/2005, pel que fa a l’adhesió 
de convenis col·lectius. 
 

5. La competència per aprovar l’adhesió parcial que s’ha acordat és del Ple, tal i com 
disposen la legislació bàsica de règim local, l’EBEP i l’article 175 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 

6. Vist el que disposa l’article 8 dels Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal 
Fundació Castell de Calafell pel que fa a les competències del Consell Rector. 
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7. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en quant a les competències del Ple. 

 
8. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el 

regidor Joan Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. 
 

La Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana, amb els vots a favor dels 
regidors del grups municipals: PSC, PP, C’s, UAM, ERC, CUP i CIU. I el vot en contra del 
regidor no adscrit Sr. Jesus Benedicto, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1. Aprovar l’adhesió parcial de les condicions del personal de l’OAM-Fundació Castell de 

Calafell al Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, i 
concretament, en els següents extrems: 

 
- Establir un calendari gradual de dos anys per l’adhesió al conveni de 

l’Ajuntament per part del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell. A 
nivell econòmic s’estarà segons es disposi pressupostàriament. 

- Establir un Fons Social que per a l’any 2016 es quantifica en 2.300 €, i la resta 
d’anys d’acord amb el pressupost anual. 

- Gaudir del permís per assumptes propis. 
- Equiparar la jornada laboral anual del personal de l’OAM com el personal de 

l’Ajuntament, actualment de 1.647 hores. 
- Gaudir dels dies d’indisposició amb justificant mèdic que té l’Ajuntament, 

actualment 4 dies anuals, màxim 3 dies de forma consecutiva. 
- Gaudir de 16 hores d’indisposició no justificada. 
- Gaudir dels dies addicionals d’assumptes propis per triennis. 
- Gaudir dels dies de vacances addicionals per antiguitat. 
 

2. Indicar que aquest acord d’adhesió parcial entrarà en vigor a partir de l’any 2016.  
 

3. Notificar aquest acord al delegat de personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell. 
 

4. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en el 
portal de transparència, per al coneixement general. 

 
Sr. Triadó: aquest és un tema endèmic de fa molts anys. La passada legislatura es va 
acordar equiparar el personal de l’ OAM a el personal de l’ajuntament. Donades les 
circumstàncies econòmiques que ens afecten el que sí hem fet és pactar amb el sindicat i 
amb els propis treballadors fer-ho d’una forma progressiva. Aquest any acollirem tot els 
que són les avantatges socials i reducció d’hores i en dos anys equipararem els sous 
d’aquests treballadors. Això està parlat amb els sindicats i ho han acceptat així. Per tant, 
ara quedava l’acceptació per part de l’ajuntament de Calafell. 
 
Sr. Tejedor. Votaremos a favor porque creemos que es un tema de justicia que se vayan 
incorporando a las mismas condiciones que tienen el resto de trabajadores del 
ayuntamiento. 
 
Sr. Balaguer: nosaltres també votarem a favor perquè sabem que és un tema només de 
pura regulació progressiva per equiparar sous de la casa i per tant votarem a favor. 
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Sra. García: nosotros también votaremos a favor. 
 
Sr. Parera: ja ho manifestat el ponent. 
 
Sr. Montejo: nosaltres ja vam dir que votaríem a favor en la CI i bàsicament el nostre vot a 
favor és per respecte a les negociacions col·lectives que hi ha hagut entre l’ajuntament i el 
representant dels treballadors. Tanmateix sí que m’agradaria fer una crítica a la migradesa 
de la proposta. De fet en la quantificació d’aquesta proposta, més enllà de les qüestions 
que no són estrictament econòmiques, és uns dos mil i escaig euros quan la quantificació 
total del que suposaria incorporar aquests treballadors a les mateixes condicions que 
tenen la resta de la plantilla de la casa és de més de seixanta mil. El senyor regidor delegat 
deia que per circumstàncies econòmiques no es podia fer en un sol any aquesta 
equiparació. Circumstàncies econòmiques algunes de les quals deriven de la pròpia 
política fiscal que aplica aquest govern. Recordem que es renuncia a dos milions d’euros 
d’impostos, concretament a l’ IBI, si no hi hagués nua reducció tant dramàtica segurament 
s’hagués pogut fer més ràpida aquesta incorporació i en qualsevol cas no estem parlant de 
millores sinó senzillament de superar una situació d’absoluta iniquitat que té una petita 
part de la plantilla que en el seu moment es va veure sotmesa per una simple figura 
jurídica que és un organisme autònom a situacions de major precarietat que la resta d 
treballadors de la casa. Per tant si que un sí a la negociació col·lectiva, a la valoració que 
han fet els representants dels treballadors però per suposat un punt negatiu per la poca 
valentia que ha tingut quest equip de govern per tenir una decisió ferma, a més amb un 
cost econòmic relativament, tenint en compte que els treballadors de l’ OAM són una 
dotzena. I finalment, si que m’agradaria recordat que aquest acord econòmic del qual 
parla el regidor delegat que en dos anys s’equipararan amb la resta de treballadors de 
l’ajuntament, si s’ha llegit el document, les condicions econòmiques que són la part del 
tigre d’aquesta equiparació, sempre estan condicionades a la situació econòmica de 
l’ajuntament. És a dir, en cap cas en aquest acord es tanca que efectivament, i sense cap 
tipus de dubte, s’arribi a aquesta equiparació. I m’agradaria fer-li una pregunta al senyor 
Benedicto i és: per què votar en contra d’aquest acord? Gràcies.  
 
Sr. Perín: volíem afegir que estem d’acord amb les negociacions i amb l’acord près i 
nosaltres votarem a favor. 
 
Sra. Suárez:a quest és un altre exemple del que estem comentant aquí i que és un dels 
temes iniciats en l’anterior mandat i que ara acaba amb aquest mandat. En el seu moment 
el representant de personal de l’ OAM, s’havia parlat infinitat de cops i de fet s’havien fet 
alguns intents fent algun pacte entre treballadors, el personal i l’ajuntament; bé, en 
aquest cas la presidència de l’ OAM. L’any passat ja es va fer alguna que altra cosa perquè 
ells poguessin equiparar-se en algunes coses, però era poquet. A partir de l’abril d’ 
enguany es va plantejar la possibilitat d’iniciar negociacions per poder establir aquesta 
migració o realment millor dit aquesta equiparació amb el personal laboral de 
l’ajuntament de Calafell. Ja que al crear-se l’ OAM se li va aplicar l’estatut dels 
treballadors. Cosa molt estranya perquè la resta del personal de l’ajuntament de Calafell 
se li aplica un conveni que és a màxims i va per damunt de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, tant siguin funcionaris de la casa com personal laboral. Entenc que la magnitud 
dins del total de treballadors és poca i per això han necessitat un representant de personal 
de l’ OAM, pròpiament dit, perquè hagi defensat els interessos del personal de l’ OAM 
perquè els sindicats de l’ajuntament de Calafell es dediquen al personal de l’ajuntament. 
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Al final s’ha arribat a aquesta proposta que és prou interessant perquè al menys és el 
principi d’aquesta equiparació que és desitjada per la totalitat del personal de l’ OAM i per 
la majoria del grups polítics amb representació al consistori i per tant entenem que sent un 
pacte consensuat amb el representant del personal i que aquest ho ha comentat amb lar 
esta del personal que forma part de l’ OAM, de la plantilla de l’ OAM, nosaltres el que 
farem és votar a favor. Gràcies. 
 
Sr. Benedicto: efectivament a la CI jo vaig votar en contra perquè jo sempre he cregut que 
l’administració de un país, d’un poble, si és més petita funciona millor. Ara bé, també el 
mateix dia vaig anar a parlar personalment amb la responsable de personal, amb la 
Cristina que em va explicar aquestes petites diferències. Evidentment el vaig comprendre i 
el meu vot ara canviarà. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, acorda: 
 
1. Aprovar l’adhesió parcial de les condicions del personal de l’OAM-Fundació Castell 
de Calafell al Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, i 
concretament, en els següents extrems: 

 
- Establir un calendari gradual de dos anys per l’adhesió al conveni de 

l’Ajuntament per part del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell. A 
nivell econòmic s’estarà segons es disposi pressupostàriament. 

- Establir un Fons Social que per a l’any 2016 es quantifica en 2.300 €, i la resta 
d’anys d’acord amb el pressupost anual. 

- Gaudir del permís per assumptes propis. 
- Equiparar la jornada laboral anual del personal de l’OAM com el personal de 

l’Ajuntament, actualment de 1.647 hores. 
- Gaudir dels dies d’indisposició amb justificant mèdic que té l’Ajuntament, 

actualment 4 dies anuals, màxim 3 dies de forma consecutiva. 
- Gaudir de 16 hores d’indisposició no justificada. 
- Gaudir dels dies addicionals d’assumptes propis per triennis. 
- Gaudir dels dies de vacances addicionals per antiguitat. 
 

2. Indicar que aquest acord d’adhesió parcial entrarà en vigor a partir de l’any 2016.  
 
3. Notificar aquest acord al delegat de personal de l’OAM-Fundació Castell de 
Calafell. 
 
4. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i 
en el portal de transparència, per al coneixement general. 
 
 
3.3.3.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE ORGANITZATIVA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE ORGANITZATIVA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE ORGANITZATIVA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL I DE L’OAMCALAFELL I DE L’OAMCALAFELL I DE L’OAMCALAFELL I DE L’OAM----FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL     
        
FetsFetsFetsFets    
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1. El 12 de desembre de 2013, el Ple de la Corporació municipal, en sessió 
extraordinària, va acordar aprovar l’estructura organitzativa i la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM – Fundació Castell de Calafell -, per a 
l’any 2014, les quals es van publicar íntegrament al BOP de Tarragona, núm. 12, de 
16 de gener de 2014. 
 

2. El 4 de desembre de 2015, l’Alcalde d’aquesta Corporació emet una memòria, que 
queda unida a l’expedient, de proposta de modificació de la plantilla i relació de llocs 
de treball, en atenció als principis d’eficàcia i coordinació en la prestació dels serveis 
públics, i atenent a l’objectivitat dels interessos generals. 

 
3. Juntament amb la relació de llocs de treball, es proposa aprovar la modificació de la 

seva estructura organitzativa que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de 
treball annexada. 

 
4. El 9 de desembre de 2015 es du a terme una reunió amb la representació sindical i 

unitària del personal de la Corporació per tal de consensuar la modificació en l’actual 
relació de llocs de treball i estructura organitzativa, amb resultat d’acord per ambdues 
parts a les modificacions plantejades per la Corporació. 

 
5. La relació de llocs de treball respon a criteris de racionalitat i adequació a les 

necessitats reals dels serveis, economia i eficiència. S’exigirà que hi hagi dotació 
pressupostària quan es vulgui procedir a la provisió del lloc. 

 
6. En el cas concret d’aquesta Corporació, el Pressupost General integra l’OAM-

Fundació Castell de Calafell, i per tant, també la seva relació de llocs de treball i 
estructura organitzativa. El 17 de desembre de 2015 el Consell Rector de l’OAM 
proposa l’aprovació de la seva relació de llocs de treball i estructura organitzativa al 
Ple municipal, certificat del qual s’uneix a l’expedient. 

 
7. A l’expedient consten els informes de la Secretaria núm. 278/2015-AS, de 16 de 

desembre, i de la Intervenció municipal núm. 1333/15, de 18 de desembre, que 
queden units a l’expedient. 

 
8. Vist igualment l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0454/2015, de 10 

de desembre, i que s’uneix a l’expedient. 
 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 

1. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. 
Article 19 i DA 10a. On s’estableix que les retribucions del personal al servei del sector 
públic experimenten un increment de l’1%, així com que cada Administració podrà 
aprovar dintre de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter 
extraordinari com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de 
desembre de 2012.  
 

2. Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública. 
 

3. Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
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4. Articles 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova 

la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, en quant a la plantilla de personal i la relació 
de llocs de treball. 
 

5. Articles 29 a 32 i 43 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya, pel que fa a la 
relació de llocs de treball. 
 

6. Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a l’atribució del Ple per l’aprovació 
de les plantilles i relació de llocs de treball i la seva diferenciació. 
 

7. Article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en quant a matèries objectes de negociació, i 
concretament en matèria de condicions de lloc de treball. 
 

8. Article 69 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en quant a la planificació dels recursos 
humans. 
 

9. Article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, concordant 
amb l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i l’article 26 del Decret 214/1994, del Reglament del Personal de les 
Corporacions Locals, el qual estableix que “Les plantilles, que han de comprendre tots 
els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i 
eventual, s’aproven anualment en ocasió de l’aprovació del pressupost i han de 
respondre als principis enunciats a l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. A 
aquestes s’hi han d’adjuntar els antecedents, estudis i documents acreditatius del fet 
que s’ajusten a aquests principis.”.  
 

10. Articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en quant a la publicitat, 
aprovació inicial i definitiva, i entrada en vigor del pressupost i despesa pública. 
 

11. Article 103.1 de la Constitució Espanyola estableix que les Administracions Públiques 
serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen d’acord amb els principis 
d’eficàcia, jerarquia, descentralització, i coordinació. 
 

12. Article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix els 
principis generals de les administracions públiques en el sentit que les administracions 
públiques serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen d’acord amb els 
principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, estant 
sotmeses plenament a la Constitució, a la Llei i al Dret.  
 

13. Article 5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF), 
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estableix que les entitats locals serveixen amb objectivitat els interessos públics que li 
són encomanats i actuen d’acord amb els principis d’eficàcia, descentralització, 
desconcentració i coordinació, estant sotmeses plenament a la Llei i al Dret. 
 

14. Article 8.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim 
Local de Catalunya; i article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local indica les potestats dels ens locals i els hi atorga, als ens locals 
territorials, en l'àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la legislació 
de règim local, entre d’altres, la potestat reglamentària i la d'autoorganització. 
 

15. Articles 6, 7 i 36 dels actuals Pactes econòmics del personal funcionari al servei de 
l’Ajuntament de Calafell. 
 

16. Articles 6, 7 i 42 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de 
l’Ajuntament de Calafell. 
 

17. Article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j) del 
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, en quant correspon al Ple l’aprovació i/o modificació de la relació 
del llocs de treball i plantilla de personal, així com que la relació de llocs de treball es 
formalitzaran en els termes previstos a la legislació bàsica sobre funció pública. 
 

18. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el 
regidor Joan Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. 
 

 
La Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana amb els vots a favor dels   
regidors dels grups municipals: PSC, PP, UAM, ERC, C’S, i en contra de CIU, la CUP i el 
regidor no adscrit Sr. Jesus Benedicto Calahorra, proposa al Ple l’adopció del següent 
acord:  
 
1. Amortitzar a la relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest 
Ajuntament els següents llocs de treball:  
 
Àrea d’Alcaldia:    
Denominació lloc Administració 

Subescala - Classe 
Grup N. llocs 

amort. 
 
Coordinador 

Funcionari 
eventual 

 1  

Tècnic de participació ciutadana Funcionari- 
Adm.Especial 

A2 1 

Auxiliar administratiu secretaria alcalde Funcionari- 
Adm.General-
Auxiliar 

C2 1 

 
 
Àrea de Promoció Econòmica: 
Denominació lloc Administració 

Subescala - Classe 
Grup N. lloc 

amort. 
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Secretaria Promoció Econòmica i Comerç 

Funcionari 
eventual 

 1 

Peó mercat Laboral  AP 1 
 
 
Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 
Denominació lloc Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. lloc 

amort. 
Cap de negociat Cultura i Educació Funcionari-General- 

Administrativa 
C1 1 

Encarregat equipaments Laboral C2 1 
Auxiliar administratiu biblioteques Funcionari-General-

Auxiliar 
C2 1 

 
 
2. Modificar la condició del lloc de treball que tot seguit es relaciona en els extrems 
següents: 

 
 

• R= Règim 
• G=Grup 
Personal laboral 
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Àrea d’Alcaldia:  
 

RLLT any 2015 RLLT any 2016 

Denominació Lloc 

 
 

R 
G 
assimilat 

Denominació 
Lloc  R G  

Gestor comercial 
publicitari 

 

Laboral C2 
Auxiliar de 
ràdio  Laboral C2  

 
 

3. Crear a la relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest Ajuntament els 
següents llocs de treball:  

 
Àrea d’Alcaldia: 
Denominació lloc  Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Llocs 

creats 
Tècnic dinamitzador Laboral A2 2 
Tècnic comunicació Especial-Tècnica A2 1 
Auxiliar dissenyador gràfic Laboral C2 1 
Auxiliar de ràdio Laboral C2 1 

 
 
Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 
Denominació lloc  Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Llocs 

creats 
Treballador social Laboral A2 1 
Educador social Laboral A2 2 

 
 
Àrea de Medi Ambient i Seguretat: 
Denominació lloc  Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Llocs 

creats 
Enginyer tècnic Especial-Grau mitjà A2 1 

 
 

4. Aprovar inicialment la modificació de l’actual relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Calafell, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a aquesta Corporació que inclou tant a personal funcionari com al personal 
laboral, i que queda detallada com a Annex I d’aquest acord. 
 
5. Aprovar inicialment la modificació de l’actual relació de llocs de treball de l’OAM- 
Fundació Castell de Calafell, la qual queda detallada com l’Annex II d’aquest acord. 
 
6. Aprovar la modificació de l’actual estructura organitzativa de l’Ajuntament de 
Calafell,  que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball, detallada com 
Annex III d’aquest acord. 
7. Aprovar la modificació de l’estructura organitzativa de l’OAM Fundació Castell de 
Calafell, que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball, detallada com 
Annex IV d’aquest acord. 
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8. Els sistemes de provisió dels llocs de treball dels grups A1 i A2 s’estableix, amb 
caràcter general, el concurs, ordinari o específic. Per als grups C1, C2 i E, el sistema de 
provisió serà el concurs ordinari. 
 
9. La provisió dels llocs de treball de tots els grups i de les categories dels policies 
locals podrà estar oberta a funcionaris de carrera d’altres administracions públiques 
segons s’indiqui a la convocatòria i a les bases que regulin cada cas.  
 
10. Tractar conjuntament al grup de llocs de treball en els quals concorren un 
contingut similar (auxiliar administratiu, conserge, agutzil, i altres que tinguin 
característiques homogènies) com a llocs no singularitzats a fi i efecte de tenir una major 
mobilitat en la gestió de recursos humans. 
 
11. Exposar al públic la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i de l’OAM per un 
termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de la 
presentació, si escau, de les al·legacions que es considerin adients. 
 
12. Declarar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, 
l’aprovació de les relacions de llocs de treball es consideraran definitivament aprovades, en 
cas contrari, el Ple disposarà un termini d’un mes per a resoldre-les.  
 
13. Publicar, una vegada esdevingui definitiu, la relació de llocs de treball en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i una 
referència d’aquesta publicació, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
14. Remetre una còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya en un termini de 30 dies des de 
l’aprovació definitiva. 
 
15. Fer constar que contra l'acord d'aprovació definitiva de la Relació de llocs de 
treball de l'Ajuntament i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, o contra l’inicial 
esdevingut definitiu si no hi ha al·legacions, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent al de la seva publicació. 
 
16. Notificar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i de 
Recursos Humans, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, seccions sindicals, i 
informar a la Gestoria que porta els assumptes de personal, pel seu coneixement i als 
efectes escaients. 
 
Sr. Triadó: molt simple. Es tracta de que quan un ajuntament o un equip de govern entra 
a governar el que vol és establir unes regles del joc envers el personal per mirar de portar a 
terme allò que es proposa i el que ha planificat respecte al funcionament tant de 
l’ajuntament com de l’obtenció de resultats envers el tracte que puguin tenir respecte al 
poble. Com s’ha dit abans, s’han canviat uns llocs de treball, s’han anul·lat uns altres 
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perquè entenem que per l’estructura que intentem que funcioni volem que siguin aquells 
vols els que es cobreixin realment. A la plantilla també hi ha alguns llocs que no estan 
encara coberts perquè ens tenim que adaptar al que diu el decret Rajoy on la massa 
salarial d’un ajuntament no pot variar. Això és que han anul·lat vuit places i han creat nou 
de noves. Això no modifica per res la massa salarial del pressupost municipal que és el que 
vol que es respecti aquest decret. Però si que creiem que canviant uns llocs per uns altres 
podem executar molt més bé els programes electorals dels partits que concorrem al 
govern posar-los en funcionament. També he de dir que aquests canvis s’han fet d’acord 
amb els sindicats, s’ha parlat amb ells i tenen una finalitat i és que tot treballador de 
l’ajuntament volem que estigui allà on es trobi millor. Abans de fer qualsevol canvi s’ha 
parlat amb la gent. No tant sols amb la gent que s’ha canviat i s’ha modificat sinó també 
amb aquella gent amb la que tenen que conviure perquè a vegades la convivència en llocs 
on hi ha tantes persones és una mica complicada i el que hem volgut fer amb tots aquests 
canvis és aconseguir això. Per una part poder treure més profit d’aquells llocs de treballi 
per l’altre donar un canvi d’ambient al personal de la casa. Com he dit he parlat i discutit 
amb els sindicats i han estat d’acord i també hem parlat, per descomptat, amb les 
persones que hem canviat de lloc i hem intentat que la gent amb la que tenen que 
treballar també es trobessin a gust. Aquestes modificacions de la plantilla estaran 
exposades, les tenen tots els partits i en tot cas, ara tenen un torn de paraules per exposar 
el que els hi sembli. 
 
Sr. Tejedor: nosotros daremos el apoyo a esta reestructuración por n tema de confianza. 
Es la primera vez que este gobierno va a afrontar un año entero con esta estructura, 
vamos a darle paoyo y logicamente veremos los resultados al cabo de un año. 
 
Sr. Balaguer: com ja vàrem manifestar a la CI votarem a favor però entenem diferents 
coses. Primer de tot entenem, com bé  dit el ponent, cada equip de govern quan entra té 
dret a organitzar-se de la millor manera possible. Entenem que vostès han amortitzat nua 
sèrie de places i s’han creat d’altres, que hi ha hagut canvis estructurals. Entenem que per 
ser el primer any no podem fer un control i una anàlisi del que veritablement necessita 
l’ajuntament. I això l’hem reiterat moltes vegades com ERC, ens sap bastant greu que 
sovint ens fotem els cap per cap uns partits pels altres sempre que toquem el tema de 
personal i demès. Comencem ja que ERC el primer dia que va entrar a l’ajuntament ja va 
tornar a dir que nosaltres creiem que ha d’¡haver una sèrie de càrrecs mínims, una mínima 
estructura, i per tant dintre de la legalitat estarem, d’acord. Pel que vetllarem i no estarem 
d’acord i sempre hi posarem traves és a tota la sèrie de contractacions externes o demès. 
Si veiem que això no es va produïnt, que de moment el començament ha estat minso, 
evidentment estarem en contra. Però de moment i a hores d’ara, veien tels canvia que hi 
han hagut, com ja vam dir a la CI votarem a favor i esperarem i farem un seguiment a 
parit del primer anys. 
 
Sra. González: com ha explicat el ponent, i ho ha deixat bastant clar, els canvis que hi ha 
hagut d’una manera o d’una altra no són d’ara sinó que venen de fa uns mesos. Els 
treballadors tenien la potestat també, o l’exercici d’anar a un lloc diferent a reivindicar els 
seus drets si sentien que sentien que havien estat ofès amb aquesta mobilitat que han 
tingut, no ha estat així. Jo penso que com h adit el ponent s’ha fet amb formes i estan a 
gust on els ha tocat i per  això nosaltres també votarem a favor d’aquests canvis que hi ha 
hagut. 
 
Sr. Parera: nosaltres no tindrem res que dir. Ja ho ha dit el ponent. 
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Sr. Montejo: de fet aquesta aprovació està molt relacionada amb la plantilla i per tant 
nosaltres exposarem alguns dubtes que tenim. JA vam votar en contra a la CI. Entenem 
que té algun punt de llum però bàsicament molts ombres. El principal element positiu que 
hi ha, i valorem, és que vostès amortitzant dues places de personal eventual, el que 
tothom coneix com a càrrecs de confiança; i per tant quan s’acabi d’aprovar això no hi 
haurà cap. Però com sempre bé sent habitual en aquest ajuntament el que surt per la 
porta, entra per la finestra i els càrrecs de confiança que abans es contractaven de forma 
formal per part de l’ajuntament ara s’utilitzen a traves de contractes externs que ja 
comentava el portaveu de ERC. És a dir una figura jurídica que implica molta menor 
transparència, és a dir una major opacitat que acaba desenvolupant el mateix tipus de rol 
sense cap tipus de procés de fiscalització i de procediment d’oposició s’acaba contractant 
persones o empreses. D’altra banda aquest pressupost, el ponent comentava que hi ha 
una limitació pressupostària, el que ell ha nomenat el Decret Rajoy, és adir la llei de 
pressupostos generals de l’Estat pel 2016 impedeix augmentar el pressupost; de fet es pot 
augmentar un 1 % més la recuperació d’una part de la paga extra que se li va retirar als 
funcionaris però aquesta mateixa llei preveu la possibilitat que es puguin augmentar 
plantilles en serveis essencials, com serveis socials o ocupació. I si vostès no han 
augmentar més la plantilla en aquests serveis essencials que la llei sí recull que es poden 
ampliar és precisament perquè s’han limitat partida d’ingressos fent retallades substancials 
i se’ns ha impedit començar a ampliar plantilla en aquests serveis en una situació més que 
precària en el municipi de Calafell. Per tant vostès no senzillament s’han adaptat a les 
circumstàncies o han fet el que han pogut sinó que hi ha decisions polítiques que 
indirectament afecten la plantilla que aproven. I també em sorprèn algunes 
amortitzacions; per exemple al principi del mandat vostès parlaven d’un tècnic de 
participació que havia de fomentar tots els processos participatius, pressupostaris i tants 
altres, el del ROM i molts altres que volien impulsar i vostès ara amortitzen aquesta plaça i 
la substitueixen per una persona de tècnic de comunicació. De fet, a la CI en la què els hi 
vam plantejar aquest dubte el senyor alcalde ens va explicar que aquesta amortització es 
devia a que com vostès volen impulsar processos de participació, cito literalment: 
“assemblearis” no faria falta un tècnic de participació. Bé, no entraré en valoracions sobre 
aquest afirmació perquè noto un absolut desconeixement sobre el que és la participació. 
Qualsevol tipus de participació necessita d’un disseny, d’una implementació, d’una 
coordinació i per tant aquesta figura entenem que era clau i essencial si realment es volien 
engegar polítiques participatives com per exemple en els pressupostos. Bé, res més, em 
sembla que de nou la votació d’aquest punt està íntimament relacionat amb el pressupost 
i amb la mesura en què nosaltres ens enfrontem obertament al pressupost al que vostès 
ens presenten, que és un pressupost de la pobresa i de les retallades i que renuncien a 
ingressos substancials, això es veu reflectit també a la relació de llocs de treballs. Res més. 
 
Sr. Perín: Bé, aclarir una mica els punts que comentaven.  Bé, òbviament s’han suprimit 
dos càrrecs de confiança que pràcticament els seus sous ascendien a prop d’uns cent mil 
euros, un dels càrrecs de confiança era un coordinador i això dóna que el perfil del regidor 
sigui més proper al ciutadà i matarem dos pardals d’un tret, perquè clar, si estalvien diners 
per un costat i a més a més el regidor fa més la seva feina d’estar al costat del ciutadà, 
doncs, més que millor.  També dir que aquesta plantilla té un acord amb els sindicats i tot 
això s’adapta a l’estructura del govern. Aquesta és la idea que teníem, que volem plasmar 
i res més gràcies. 
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Sra. López: en relació a nosaltres, a veure, sempre la relació de llocs de treball és una cosa 
que és un element que comporta sempre divergències entre l’oposició i l’equip de govern, 
perquè és normal.  O sigui, el que quan estàs a l’oposició tens d’una manera de veure i 
t’ho has treballat d’una manera, quan estàs a l’equip de govern ho veus d’una altra.  
Nosaltres no estem d’acord, no podem estar d’acord amb el sentit de què com s’ha 
comentat que l’equip de govern que s’abandera de ser el més participatiu de tots i a més 
a més ho diu per activa i per passiva, elimini el tècnic de participació ciutadana. Això és 
incongruent en la seva filosofia amb el que estan explicant.  El que tampoc podem 
entendre és que els càrrecs de confiança s’eliminin i que es contractin per una altra via i 
això és la realitat.  que s’hagi criticat de la manera que s’ha criticat el departament de 
comunicació i resulti que és quan més diners es gasta però de forma externa.  O sigui, 
s’han de fer les coses bé i si hem de tenir càrrecs de confiança digui-li càrrecs de 
confiança.  Perquè no és ser millor dir que no en tenen i que els contractin de forma 
externa. Simplement, s’han de veure el que vostès estan gastant actualment amb càrrecs 
de confiança encoberts i el que s’havia gastat anteriorment. Nosaltres vam donar la cara i 
això és el que ha de fer un equip de govern, donar la cara.  I en aquesta relació de llocs de 
treball no estan donant la cara vostès, perquè diuen eliminem un tècnic de participació 
ciutadana quan és l’equip de govern que més ha dit que serà més participatiu que fins i 
tot ha creat una comissió de participació ciutadana, perquè han fet uns moviments de 
personal que l’únic que han fet ha estat desmuntar l’Ajuntament i que desapareguin 
departaments sencers que a data d’avui no es poden ubicar en lloc i això diguin el que 
diguin, estiguin d’acord els sindicats o no, és una cosa que visualment i cara la ciutadania 
és una cosa incongruent, i sí hi ha motiu, és polític.  Tots els canvis que s’han fet han estat 
per una qüestió política i per tant, nosaltres no podem estar a favor per una relació de 
llocs de treball que està marcada no per una decisió de bon funcionament, sinó per una 
decisió de no estar d’acord políticament i per tant, nosaltres hem de votar en contra. Entre 
d’altres coses, perquè nosaltres farem al·legacions tant al pressupost com a la RLT, en 
aquest cas a la Relació de llocs de treball, i per tant, farem la nostra proposta de millora 
objectiva en aquest sentit.  Tampoc entenem com dins de l’explicació que fa el ponent, un 
servei que no és essencial es creen places i s’eliminin d’altres que sí que ho són. No 
entenem, el fet aquest, o sigui, jo entenc que la ràdio ha de funcionar però potser haurien 
de tirar de voluntaris com estan fent per exemple a Ràdio Cunit, que tenen un servei de 
comunicació bo a través de voluntaris, però molt voluntaris.  Vostès això és el que haurien 
de potenciar, nosaltres no ho vam saber fer, abans de què m’ho diguin, ja ho dic jo.  
Sembla ser que aquí van fallar, però si vostès fan una aposta han de fer la correcta i no 
crear places amb serveis deficitaris que això sí que la Llei no ho permet i se l’haurien de 
mirar i assessorar en aquest sentit. Així, per aquest motiu Convergència i Unió en aquest 
punt, votarà en contra i presentarà al·legacions de propostes de millora, no en contra de 
l’equip de govern sinó tot el contrari, per facilitar la feina i per veure que hi ha d’altres 
formes de fer les coses. 
 
Sr. Balaguer: jo m’havia deixat una cosa abans, igualment votarem a favor, però sí fer un 
aclariment. Sovint i ho reiterarem sempre, no volem entrar en aquestes guerres del tema 
de personal perquè entenem que l’Administració malauradament, s’ha manipulat des del 
primer dia entrant a dit i per necessitat un excés de personal i aleshores sovint el problema 
que passa és que quan entra un equip de govern nou, no troba mai bé, o no se sent 
còmode amb el que hi ha de vegades, perquè cadascú es munta la seva estructura. I per 
això, Esquerra com he dit, entén que si tots els partits d’un primer dia féssim el mateix i 
quan entréssim a un ajuntament ens tanquéssim una mica amb un mínim d’equip per 
poder treballar i per poder fer la feina, hauríem d’estar tranquils en quan a tot el personal 
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de l’Ajuntament que s’entén que són gent qualificada i que han de ser apolítics i que no 
han de donar en cap moment, o fer cap gest que sigui estrany. Llavors, el que passaria 
amb tot això és que sovint no hi hauria d’haver grans canvis o demés i no és que ara 
estigui fent d’equip de govern, estic dient el que entenc o veig legislatura darrera 
legislatura. És molt trist veure que de vegades, cada vegada que entra un equip de govern 
hi ha una sèrie de canvis, que hi hagués uns mínims de canvis és comprensible, però el 
que no és comprensible és que com molt bé ha dit aquí la companya de Convergència i 
Unió, sovint sempre és per motius polítics. Hauríem de començar a canviar la manera de 
fer política i adonar-nos que és això, que treballem pel poble, que la base l’hauríem de 
tenir tancada, que no hauríem d’ampliar potser plantilla sinó reduir però per això també 
ens hauríem de posar d’acord tots els partits polítics, cosa  que no fem.. hauríem de 
començar a canviar el xip. 
 
Sra. González: jo amb referència als càrrecs de confiança perquè s’està parlant de si no 
hem reduït o els tenim amagat, bé clarament, hi ha una definició molt clara del que és un 
càrrec de confiança i un càrrec de confiança és una persona de confiança al partit que es 
contracta precisament per donar-te un assessorament polític no que faci una feina 
corresponent a qualsevol departament de l’Ajuntament i precisament la Llei permet a un 
municipi com Calafell que tenim 24.000 habitants tenir set càrrecs de confiança i a mi em 
sembla que de moment aquí als pressupostos que han presentat ja s’ha comentat pel 
ponent, per activa i per passiva que no s’ha contractat cap assessorament de cap partit 
que estem governant en aquest moment. Només dir això. 
 
Sr.Montejo: només per puntualitzar la intervenció de la portaveu del Partit Popular, per 
suposat que un càrrec de confiança es pot definir en termes jurídics o legals, és obvi que 
amb el nou pressupost no n’hi haurà cap, però  també es pot definir en termes 
substantius o polítics i si bé, és obvi que vostès no tenen càrrecs de confiança també és 
obvi que estan utilitzant la figura de la contractació externa per suplir aquesta altra figura 
legal. I de fet, crec recordar que al inici del mandat se’ns va informar per posar un 
exemple només que es feien una sèrie de contractacions externes per cobrir certes 
emergències en determinats departaments que no es podien fer d’una altra manera per la 
premura d’aquestes tasques i també sens va informar que a final d’any o principis de l’any 
vinent tots aquests contractes s’acabarien formalitzant o bé incorporant-los en la pròpia 
plantilla, que no se n’ha incorporat cap o bé fent processos de lliure concurrència ja fos 
amb empreses externes o de qualsevol altre tipus.  A dia d’avui no ens han informat de 
què tinguin previst fer res d’això i d’altra banda també els informo que aquest tipus de 
contractes externs pel seu coneixement tenen certes limitacions legals en la concatenació, 
per tant, no sé com carai s’ho faran per seguir mantenint aquest tipus de contractacions, 
moltes de les quals, estan lligades a serveis estructurals de l’Ajuntament.  No són serveis 
puntuals, quan vostès contracten en determinats departaments una persona perquè faci 
una feina i el tècnic que l’estava realitzant l’envien a un altre departament, aquesta feina 
és estructural i per tant, ha d’estar a la plantilla. Quan vostès utilitzen la figura de la 
contractació externa que bàsicament té una naturalesa contingent, un determinat servei 
que s’ha de prestar durant determinats mesos i després s’exhaureix, s’extingeix aquella 
necessitat, vostès no estan utilitzant-lo de forma correcta aquest contracte, estan cobrint 
necessitats estructurals amb una formulació legal i jurídica que està pensada per situacions 
contingents.  Gràcies. 
 
Sr. Perín: bé, doncs, aclarir que nosaltres evidentment no tenim càrrecs de confiança ni 
encoberts ni a l’aire lliure i també en tenim menys de contractacions externes i les que 
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tenim costen menys diners.  El tema de la ràdio, òbviament no podia ser que un regidor 
portés la ràdio i la ràdio òbviament no pot ser tot voluntariat sinó que també hi ha d’haver 
uns tècnics adients que portin les seves tasques i la seva programació. Gràcies. 
 
Sra. Löpez: a veure, en relació amb que vostès paguen menys en temes de contractacions, 
això ho sento, però hauria de mirar-se els contractes i la informació. Només dir-li que en 
temes de comunicació, l’anterior mandat es pagaven setanta-quatre mil euros i vostès 
estan pagant cent cinquanta-tres mil euros. Per tant, això només en comunicació: 
periodista, web, la ràdio...  han doblat el import, per tant, no és menys.  A més a més 
tenen els externs d’Esports i la gent que vulguin contractar. Que és ben cert que vostès 
han tret un tècnic d’Esports i han posat un extern que fa de directiu d’Esports. Que 
aquesta persona no té capacitat de signatura, a més a més.  Per tant, ara resulta que 
aquest senyor que és tècnic dinamitzador de centres cívics, el tècnic d’Esports ha de signar 
les factures o les signarà un altre tècnic de l’Ajuntament. O sigui, és incongruent. Per tant, 
vostès deixin de dir que no tenen càrrecs de confiança perquè els tenen i els poden dir 
contractes externs, com vulguin, dóna el mateix, perquè el nom és el de menys, és la 
realitat i la realitat és que vostès paguen ara mateix el doble en serveis de comunicació i 
aquesta és la realitat perquè només s’han d’agafar els contractes, sumar els que es 
pagaven abans i els que s’està pagant ara, el que  pagaran anualment. I és així, no 
enganyin i reconeguin el que ha dit el company de la CUP que si són persones estructurals 
les han d’incloure a la plantilla, han de ser valents, han de treure pit i no enganyar.  Això 
és l’important, no enganyar.  I en relació amb el que vostès han preguntat a totes les 
persones i han arribat a un acord als moviments que s’han fet, disculpi senyor Triadó, jo 
crec que a Cal Bolavà no han preguntat o potser només a un, però no han preguntat. O 
sigui, no diguin coses perquè hi ha persones sensibles que es poden sentir ofeses. Que 
vostè hagi parlat amb els sindicats que potser no hi havia cap membre del departament de 
Cultura, no vol dir que perquè se’ls hagi comentat a alguns, que ho respecto i funciona 
així, perquè són els representants, no diguin que han parlat amb tots els treballadors i que 
tots estan d’acord.  Una altra cosa és que acceptin el càrrec i el canvi, és normal, són 
treballadors de la casa. Què li diran? Que no volen marxar?  Però, no li ha manifestat més 
d’un que no volia marxar? O que no volia el canvi? Perquè tenim coneixement que ha 
estat així, que alguna persona ha manifestat que no volia el canvi, per tant, el que passa 
que clar, són treballadors de la Casa i han d’acceptar el canvi. Però, no diguin ara que això 
són flors i violes i que tot funciona súper bé i que tot ha estat molt bé quan la realitat no 
és aquesta, que han volgut aplicar un canvi polític que l’han fet, que funciona?  Jo crec 
que això, però si vostès creuen que sí, perfecte.  I en relació amb els càrrecs de confiança, 
ho sento senyora González, jo li recordo que vostès van tenir un càrrec de confiança que 
sempre van dir que no era de partit durant quatre anys d’una persona que va fer molta 
feina de departament.  Per tant, jo crec que és una falta de respecte cap a aquesta 
persona dir que no feia persona de departament, quan realment és la persona que es va 
carregar tota la feina de comerç i de turisme. El que s’ha comentat és que era per fer 
feines de partit i que no eren feines de departament i ja no parlo de l’altre càrrec de 
confiança, .. 
 
Sra. González: yo digo lo que dice la Ley que es un cargo de confianza. 
 
Sra. López:  Ja, però és que estic parlant jo i el que vostè ha dit és asesoramiento político, 
però per aquest motiu i per respecte la persona que va fer la feina de vostès no diguin que 
no feien feina de vostès, perquè van fer molta feina aquesta persona. Per tant, siguem 
respectuosos amb ella i en relació a la plantilla, els tècnics de la Casa han manifestat de 
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forma activa que la plantilla ha estat sobre dimensionada, que pel volum de personal i tal 
aquest Ajuntament està sobre dimensionat.  Per aquest motiu des de l’anterior mandat les 
places que quedaven vacants per jubilació es van començar a amortitzar i a reestructurar 
d’una forma correcta. Es va intentar i es va fer. Per tant, no és una qüestió d’anem a 
contractar o no. Per això està la figura del càrrec de confiança, per si vostès tenen que 
posar algú que els hi interessa, creïn la plaça de càrrec de confiança al marge que hagin 
partits que estiguin en contra però siguem coherents. I a l’hora de dir les coses pensem 
una miqueta. No parlem del que diu la llei, pensem i diem el que ha passat a aquesta casa, 
no el que diu la llei. Perquè el que ha passat en aquesta casa i el que està passant en 
aquesta casa divergeix molt del que diu la llei. I això ho hem de tenir clar, per tant j el que 
vull deixar clar és que les depeses amb contractes externs s’han incrementat i molt. S’han 
incrementat els càrrecs de confiança en detriment d’això i a favor de fer contractacions 
per més del doble d’import que anteriorment. I estic parlant que una persona abans 
cobrava 1.500 € per fer de periodista i ara està cobrant un altre 3.200 €. O sigui per la 
mateixa feina. Per tant aquí passa alguna cosa. Si l’única justificació que em poden dir és 
que un regidor fia de director de la radio, si això és l’únic que em poden dir de tota la seva 
explicació i defensa anem bé. Doncs miri, a data d’avui no sé quines són les millores de la 
ràdio perquè entre altres coses una de les propostes que ens van dir és que farien tots els 
tràmits perquè arribés més lluny i millor i tenim grans deficiències en aquest municipi. 
Com  a mínim  a segons quines zones del municipi encara no es sent bé la ràdio. I era una 
de les tasques prioritàries, a part de fer el programa. Siguem seriosos, siguem rigorosos i 
posem na miqueta de seny. I reconeguin que aquests modificacions i aquesta RLT és una 
qüestió política que han eliminat unes places per justificar i per intentar dir que vostès no 
tenen càrrecs de confiança però tenen un futiment de gent contractada com a eventuals 
sota contractes externs i que a més a més s’estan pagant molts diners. I per aquest motiu 
nosaltres votarem en contra. Perquè farem na proposta, perquè farem al·legacions, 
perquè no volem que ens enganyin. Gràcies. 
 
Sr. Triadó: a veure, jo no sé si no m’he explicat bé al començament però he dit que la 
plantilla és una proposta política de tots els ajuntaments. Perquè cada ajuntament quan 
entra un equip de govern el que pretén es fer-li fer  ala gent allò que creu oportú perquè 
les coses funcionin millor. Com  a mínim ho té que creure i això ja és ser valent. Quan 
parlem que no és objectiu i que la RTL tindria que ser política jo diria que la plantilla és 
política perquè li marques unes directrius que li marquen els polítics. Una coses és el 
treball, el treball no té que ser. No m’interrompi-hi perquè jo l’interromput a vostè! Del es 
persones que hi ha a l’ajuntament jo diria que un 60 o un 70 % són persones que van 
entrar a l’ajuntament en època en la què jo estava presidint-lo. Per tant la conec. I en 
quan al tema que han modificat molta gent, jo penso que vostè s’equivoca. Vostès 
confonen l’espai físic amb el lloc de treball. La gent que hem modificat i a la què vostè es 
referia de Cal Bolavà han canviat d’espai físic no de cadira. Tenen el mateixes, fan les 
mateixes funcions pe`ro han canviat de lloc. Perquè volem estructurar les nostres 
dependencies d’altra manera i això també t’obliga a muntar la plantilla de diferent 
manera. El que hem fet és, cosa que potser vostès desitjaven però no van ser prou valents, 
estructurar Cal Bolavà d’una altra manera per donar-li una altra funció de la que tenia; 
perquè hem de reconèixer tots plegats que Cal Bolavá va començar com a casa de Cultura 
i el vam fer gran, gran i gran i vam anar posant gent, gent i gent i al final ja no sabíem 
que era allò. Allí hi havia de tot, des de Benestar Social, Treball, Cultura i no sé si hi havia 
més coses. Però cal Bolavà va néixer amb l’esperit de ser un espai de Cultura. Per tant , ara 
volem canviar, volem que la gen tingui més espai per treballar perquè una de les formes 
que no es complien també era la forma en la què estaven ubicats. Tu entraves a baix i 
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qualsevol ho podia veure que no  es podia ni circular pels passadissos, no hi havia 
passadissos entre les taules, no es podia circular, no hi havia espais. Avui les taules encara 
hi són així que es pot veure. Per tant nosaltres volíem donar nua comoditat a la gent que 
pogués treballar molt més agust. Per altra banda també els hi vull manifestar que en quan 
a la Comissió de participació que s’ha creat de nova creació, lla marcarà les seves pautes, 
ella dirà el que l’interessa, no li volem nosaltres mentre la comissió no funcioni i agafi 
marxa i faci un rodatge i es faci com es té que fer. Uns comencen d’una manera i altres 
comencem d’altra. Per tant, nosaltres volem que la comissió estigui ben creada i si desprès 
és necessari un tècnic doncs ja es parlarà perquè estrenyent el pressupost com la plantilla 
són elements vius, no són estables que diguin els tanco i així s queden i així es moren. Son 
elements vius que tenen que viure en funció de les necessitats que té el poble i les pautes 
que els hi marquin els polítics. Segurament haguéssim pogut ampliar la plantilla, com deia 
el senyor de la CUP i el pressupost augmentat el 1 % com diuen els pressupostos de 
l’Estat però també s’ha tingut de fer càrrec del 50 % de la paga extra del 2012. Una paga 
extra amb la que no comptaven i ha vingut “de sopeton”. Doncs d’això també ens hem 
fet càrrec. I aixì també priva que l’ajuntament tingui una massa salarial més alta per poder 
contractar més personal. Segurament això l’any que ve no passarà perquè no hi ha cap 
paga extra més. Per tant al pressupost de l’any que ve es poden modificar moltes més 
coses. Que no s’han cobert a l’antic ajuntament places? Home! m’ho direu a mi que soc 
responsable de la policia i faltaven vint persones? I encara falten perquè no les podem 
cobrir totes les places, però les cobrirem perquè la necessitat de la gent t’ho demana. Avui 
al carrer de Calafell, amb el quadrant Q-5 i tota l’ història que vam inventar només hi 
havia una patrulla al carrer. Bé, escolti’m, ja els hi ensenyaré l’informe del cap de la policia 
i la distribució. Home! vostès que no hi  estan ara ens volen dir qui havia dintre i qui no. 
Si, sí és així com està, avui només hi havia una patrulla al carrer, val? Sí, sí i tant que el 
tindreu! Perquè quan es comença a posar un a la central, un altre el que està a Segur, 
comença comptar els que queden de la plantilla convocada. Per tant, no ens dieu que no 
som valents perquè posarem la plantilla en ordre. La posarem, no el primer any, és 
impossible, però sí que a mesura que vagin avançant els pressupostos i l’any que ve serà 
potser el punt de constatació, veureu que la plantilla de l’ajuntament funciona d’una altra 
manera. No podem endur-se cap dels nostres treballadors. Creiem que són gent molt 
responsable que porten temps i que fan les coses ben fets. I per tant també estem a les 
demanes que ells ens fan i ens diuen. I aquestes plantilles, la que avui posem a exposició al 
ple de l’ajuntament, també està consensuada amb els caps. També hem parlat amb els 
caps de la forma que volien i han fet les seves demandes. Que no els hem pogut atendre? 
Repeteixo perquè també ens hem tingut que fer càrrec del 50 % de la paga extra del 
2012 que representa uns quans llocs de treball. Per tant, nosaltres hem donat la cara, la 
donarem i corregirem allò que si amb les vostres al·legacions ens obre una altra visió o nua 
altra perspectiva que en aquest moment no hem sabut veure doncs igual la recollim. Però 
si ho hem fet, ho hem fet amb la màxima voluntat pel poble i oblidant-se del que hi havia 
abans. Sinó fent una estructura que és la que nosaltres creiem que té que funcionar.  
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 14 vots a favor: 
5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels 
membres d’ERC, 1 del membre de C’S i un del regidor no adscrit Jesús Benedicto 
Calahorra; i 6 vots en contra: 4 dels membres de CIU i 2 dels membres de la CUP, acorda: 
 
1.Amortitzar a la relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest Ajuntament els 
següents llocs de treball:  
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Àrea d’Alcaldia:    
Denominació lloc Administració 

Subescala - Classe 
Grup N. llocs 

amort. 
 
Coordinador 

Funcionari 
eventual 

 1  

Tècnic de participació ciutadana Funcionari- 
Adm.Especial 

A2 1 

Auxiliar administratiu secretaria alcalde Funcionari- 
Adm.General-
Auxiliar 

C2 1 

 
 
Àrea de Promoció Econòmica: 
Denominació lloc Administració 

Subescala - Classe 
Grup N. lloc 

amort. 
 
Secretaria Promoció Econòmica i Comerç 

Funcionari 
eventual 

 1 

Peó mercat Laboral  AP 1 
 
 
Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 
Denominació lloc Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. lloc 

amort. 
Cap de negociat Cultura i Educació Funcionari-General- 

Administrativa 
C1 1 

Encarregat equipaments Laboral C2 1 
Auxiliar administratiu biblioteques Funcionari-General-

Auxiliar 
C2 1 

 
 
2.Modificar la condició del lloc de treball que tot seguit es relaciona en els extrems 
següents: 

 
• R= Règim 
• G=Grup 
Personal laboral 
 
Àrea d’Alcaldia:  
 

RLLT any 2015 RLLT any 2016 

Denominació Lloc 

 
 

R 
G 
assimilat 

Denominació 
Lloc  R G  

Gestor comercial 
publicitari 

 

Laboral C2 
Auxiliar de 
ràdio  Laboral C2  

 
3.Crear a la relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest Ajuntament els 
següents llocs de treball:  
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Àrea d’Alcaldia: 
Denominació lloc  Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Llocs 

creats 
Tècnic dinamitzador Laboral A2 2 
Tècnic comunicació Especial-Tècnica A2 1 
Auxiliar dissenyador gràfic Laboral C2 1 
Auxiliar de ràdio Laboral C2 1 

 
Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 
Denominació lloc  Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Llocs 

creats 
Treballador social Laboral A2 1 
Educador social Laboral A2 2 

 
Àrea de Medi Ambient i Seguretat: 
Denominació lloc  Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Llocs 

creats 
Enginyer tècnic Especial-Grau mitjà A2 1 

 
 

4.Aprovar inicialment la modificació de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament 
de Calafell, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a 
aquesta Corporació que inclou tant a personal funcionari com al personal laboral, i que 
queda detallada com a Annex I d’aquest acord. 

 
5.Aprovar inicialment la modificació de l’actual relació de llocs de treball de l’OAM- 
Fundació Castell de Calafell, la qual queda detallada com l’Annex II d’aquest acord. 

 
6.Aprovar la modificació de l’actual estructura organitzativa de l’Ajuntament de Calafell,  
que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball, detallada com Annex III 
d’aquest acord. 

 
7.Aprovar la modificació de l’estructura organitzativa de l’OAM Fundació Castell de 
Calafell, que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball, detallada com 
Annex IV d’aquest acord. 

 
8.Els sistemes de provisió dels llocs de treball dels grups A1 i A2 s’estableix, amb caràcter 
general, el concurs, ordinari o específic. Per als grups C1, C2 i E, el sistema de provisió 
serà el concurs ordinari. 
 
9.La provisió dels llocs de treball de tots els grups i de les categories dels policies locals 
podrà estar oberta a funcionaris de carrera d’altres administracions públiques segons 
s’indiqui a la convocatòria i a les bases que regulin cada cas.  

 
10.Tractar conjuntament al grup de llocs de treball en els quals concorren un contingut 
similar (auxiliar administratiu, conserge, agutzil, i altres que tinguin característiques 
homogènies) com a llocs no singularitzats a fi i efecte de tenir una major mobilitat en la 
gestió de recursos humans. 
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11. Exposar al públic la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i de l’OAM per un 
termini de15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de la 
presentació, si escau, de les al·legacions que es considerin adients. 

 
12. Declarar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, 
l’aprovació de les relacions de llocs de treball es consideraran definitivament aprovades, en 
cas contrari, el Ple disposarà un termini d’un mes per a resoldre-les.  
 
13. Publicar, una vegada esdevingui definitiu, la relació de llocs de treball en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i una 
referència d’aquesta publicació, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
14.Remetre una còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya en un termini de 30 dies des de 
l’aprovació definitiva. 
 
15. Fer constar que contra l'acord d'aprovació definitiva de la Relació de llocs de 
treball de l'Ajuntament i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, o contra l’inicial 
esdevingut definitiu si no hi ha al·legacions, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent al de la seva publicació. 
 
16.Notificar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i de 
Recursos Humans, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, seccions sindicals, i 
informar a la Gestoria que porta els assumptes de personal, pel seu coneixement i als 
efectes escaients. 
 
ANNEX  IANNEX  IANNEX  IANNEX  I    
    
    
Relació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellRelació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellRelació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellRelació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Calafell    
----Any 2016Any 2016Any 2016Any 2016----    
 
1 - TIPUS de lloc 

FN: Funcionari Habilitació Nacional 
FU: Funcionari de carrera 
LA: laboral 
EV: Eventual 

2 - GRUP -Grup de titulació pel requisit acadèmic exigible per al desenvolupament del lloc 
de treball 
3 - Escala. AG: Administració General  / AE: Administració Especial 
4 - Subescala - Classe 
5 - CD - Complement de destí del lloc de treball 
6 - CE - Complement específic del lloc de treball* 
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*Al complement específic dels llocs de treball d’AGENT i CAPORAL resultant amb 
l’increment de l’1% per a l’any 2016 se li dedueix, en còmput anual, la diferència 
retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1, per aplicació de 
l’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, que afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, 
del 10 de juliol, de les policies locals. El detall és el següent: 
 
 AGENTS CAPORALS 
CE any 2016 11.099,19 € 13.908,10 € 
Minoració 1.521,36 € 1.521,36 € 
Resultat 9.577,83 € 12.386,74 € 
 

7 - Número Llocs 
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 

Lloc de treball FU/LA GRUP ESC. 
Subescala - 
Classe CD CE* 

Núm  
Llocs 

Administratiu  FU C1 AG Administratiu 16 8.450,63 5 
Administratiu  FU C1 AG Administratiu 16 8.326,48 2 

Agent FU C2 AE 
Serveis Especials 
-  Policia Local 16 9.577,83* 65 

Agutzil FU AP AG Subaltern 12 4.965,69 3 
Agutzil LA AP     11 4.965,69 1 
Arquitecte 
urbanisme i 
habitatge FU A1 AE 

Tècnica- 
Superior 27 25.731,12 1 

Arxiver FU A1 AE 
Tècnica- 
Superior 20 6.864,97 1 

Auxiliar 
administratiu LA C2     13 8.716,89 1 
Auxiliar 
administratiu  FU C2 AG Auxiliar 13 6.216,09 32 
Auxiliar 
administratiu  FU C2 AG Auxiliar 14 6.216,09 2 
Auxiliar 
administratiu FU C2 AG Auxiliar 13 9.210,80 1 
Auxiliar 
administratiu  LA C2     13 6.216,09 12 
Auxiliar 
administratiu FU C2 AG Auxiliar 13 10.168,36 1 
Auxiliar 
administratiu LA C2     13 8.902,69 1 
Auxiliar 
administratiu FU C2 AG Auxiliar 13 7.317,03 3 
Auxiliar 
administratiu FU C2 AG Auxiliar 13 8.547,21 1 
Auxiliar 
administratiu FU C2 AG Auxiliar 13 9.210,80 13 
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Auxiliar biblioteca LA C2     13 6.216,09 3 
Auxiliar de 
turisme LA C2     14 6.216,09 4 
Auxiliar delineant FU C2 AE Tècnica 13 6.006,25 2 
Auxiliar disseny 
gràfic LA C2     13 6.216,09 1 
Auxiliar Inspector 
Via Pública FU AP AE 

Serveis Especials- 
Personal Oficis 11 4.239,17 1 

Auxiliar Inspector 
Medi Ambient FU AP AE 

Serveis Especials- 
Personal Oficis 11 4.239,17 1 

Auxiliar 
planimetria LA C2     13 8.541,55 1 
Auxiliar ràdio LA C2     14 6.216,09 6 
Cap colla  LA C2     16 6.869,21 4 
Cap manteniment 
instal·lacions 
esportives LA C2     16 6.869,21 1 
Cap negociat 
contractació i 
compres FU C1 AG Administratiu 16 8.450,63 1 
Cap negociat Via 
Pública FU C1 AG Administratiu 20 22.247,88 1 
Cap unitat 
llicències FU A1 AE Tècnica-Superior 22 18.840,42 1 

Caporals FU C2 AE 
Serveis Especials-
Policia Local 18 12.386,74* 11 

Conserge FU AP AG Subaltern 12 4.965,69 1 
Conserge FU AP AG Subaltern 11 4.965,69 5 
Conserge LA AP     11 4.965,69 3 
Coordinador 
benestar social LA A2     19 9.926,14 1 
Coordinador 
dinamitzador 
esportiva social LA C2     12 10.653,08 1 
Coordinador 
monitor 
menjadors LA C2     13 6.297,53 1 
Delineant FU C1 AE Tècnica-  Mitjà 16 8.662,73 1 
Dinamitzador 
cultural FU C2 AG Auxiliar 13 6.216,09 1 
Dinamitzador 
esportiu FU C2 AE 

Serveis Especials- 
Auxiliar 16 10.735,65 1 

Dinamitzador 
joventut LA C2     13 6.216,09 1 
Director Recursos 
Humans FU A2 AE Tècnica - Mitjà 26 32.574,74 1 
Director Serveis 
Econòmics FU A1 AG Tècnica 27 35.437,95 1 
Director Serveis FU A1 AG Tècnica 30 58.363,70 1 
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Jurídics 
Director Serveis 
Tècnics 
d'Urbanisme FU A1 AG Tècnica 30 25.730,98 1 
Educador social LA A2     19 9.926,14 5 
Encarregat 
brigada municipal LA C2     18 18.737,48 1 
Enginyer 
informàtic FU A1 AE 

Tècnica- 
Superior 26 25.730,98 1 

Enginyer tècnic FU A2 AE Tècnica- Mitjà 19 13.500,31 1 
Gestor de 
compres FU C1 AG Administratiu 16 6.337,27 1 
Informador 
turístic LA C2     13 6.216,09 1 
Inspector Medi 
Ambient FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 14 6.003,00 2 
Inspector policia 
local FU A2 AE 

Serveis Especials 
- Policia Local 24 30.023,74 1 

Inspector tributari FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 13 10.256,02 1 
Inspector 
Urbanisme FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 14 6.003,00 1 
Inspector via 
publica FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 14 6.003,00 1 

Interventor FU A1 HN 
Intervenció -
Superior 27 31.843,28 1 

Monitor joventut LA C2     12 4.329,10 1 
Monitor Posa-hi 
Oli LA C2     12 4.874,34 1 
Oficial 1a LA C2     14 6.297,53 12 
Oficial 2a  LA C2     12 6.297,53 2 
Operari 
manteniment 
instal·lacions 
esportives FU AP AE 

Serveis Especials- 
Personal Oficis 11 4.965,69 1 

Operari 
manteniment 
instal·lacions 
esportives LA AP     11 4.965,69 5 
Operari 
manteniment 
instal·lacions 
esportives LA AP     11 6.929,87 1 
Operari 
manteniment 
instal·lacions 
esportives LA AP     11 6.297,53 1 
Peó LA AP     11 4.965,69 16 
Professor  LA AP         1 
Responsable FU C2 AG Auxiliar 16 6.925,07 1 
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administratiu 
mercat 
Responsable 
biblioteques FU A2 AE Tècnica- Mitjà 22 7.061,09 1 
Responsable 
cadastre FU C1 AG Administratiu 16 8.450,63 1 
Responsable de 
mobilitat 
ciutadana FU A2 AE Tècnica- Mitjà 20 24.476,34 1 
Responsable de 
Serveis 
Administratius 
d'Urbanisme i 
Medi Ambient FU A1 AE 

Tècnica- 
Superior 24 18.966,41 1 

Responsable 
departament 
Oficina SAC FU C1 AG Administratiu 16 10.691,54 1 
Responsable 
oficina 
administrativa de 
serveis tècnics i 
administratius FU C1 AG Administratiu 16 8.450,63 1 
Responsable 
inspecció de Medi 
Ambient FU C2 AE Tècnica- Auxiliar 14 9.043,10 1 
Responsable 
patrimoni històric 
i cultural LA A1     20 6.808,83 1 
Responsable 
rendes LA C2     13 8.902,69 1 
Responsable 
unitat estadística i 
padró FU C1 AG Administratiu 16 8.450,63 1 
Secretaria 
General FU A1 HN 

Secretaria- 
Superior 27 31.843,28 1 

Sergent FU C1 AE 
Serveis Especials- 
Policia Local 20 24.476,34 4 

Sotsinpector FU C1 AE 
Serveis Especials- 
Policia Local 22 24.476,34 1 

Suport atenció 
públic FU AP AE 

Serveis Especials 
- Personal Oficis 11 4.965,69 1 

TAG Secretaria 
General FU A1 AG Tècnica 26 25.449,09 1 
TAG Serveis 
econòmics FU A1 AG Tècnica 26 25.449,09 1 
TAG Serveis 
econòmics -
tresoreria FU A1 AG Tècnica 26 25.449,09 1 
Tècnic auxiliar de LA C1     16 11.602,58 1 
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treball 
Tècnic auxiliar de 
comerç FU C1 AE Tècnica- Mitjà 16 8.450,63 1 
Tècnic auxiliar de 
recursos humans FU C1 AG Administratiu 16 8.450,63 1 
Tècnic 
Comunicació FU A2 AE Tècnica- Mitjà 19 9.928,40 1 
Tècnic cultura i 
festes FU A2 AE Tècnica- Mitjà 21 9.926,14 1 
Tècnic de 
protecció civil FU A2 AE Tècnica- Mitjà 22 24.476,34 1 
Tècnic de treball LA A2     19 10.388,66 2 
Tècnic 
d'immigració LA A2     19 9.926,14 1 
Tècnic disciplina 
urbanística FU A2 AE Tècnica- Mitjà 19 13.500,31 1 
Tècnic educació  LA A2     19 7.160,35 3 
Tècnic esports LA A2     19 9.928,40 1 
Tècnic 
Dinamitzador LA A2     19 9.929,41 2 
Tècnic informàtic FU A2 AE Tècnica- Mitjà 20 21.738,84 1 
Tècnic informàtic FU A2 AE Tècnica- Mitjà 20 9.926,14 2 
Tècnic joventut FU A2 AE Tècnica- Mitjà 19 9.920,91 1 
Tècnic llicències FU A2 AE Tècnica- Mitjà 19 13.500,31 1 
Tècnic medi 
ambient LA A1     22 18.840,42 1 
Tècnic 
planejament 
urbanístic FU A1 AE 

Tècnica- 
Superior 26 25.731,18 1 

Tècnic sanitat LA A1     22 18.840,42 1 
Tècnic turisme LA A2     19 10.534,02 1 
Tècnic turisme FU A2 AE Tècnica- Mitjà 19 10.534,02 1 
Treballador social LA A2     19 9.926,14 6 

Tresorer FU A1 HN 
Tresoreria- 
Superior 27 28.423,24 1 

Vigilant Policia 
Local LA C2     14 6.788,33 1 
SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal                                                    316316316316    
Personal Personal Personal Personal 
eventualeventualeventualeventual                0 
SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal                0000    
TOTALTOTALTOTALTOTAL                316316316316    
 
 
ANNEX  IIANNEX  IIANNEX  IIANNEX  II    
    
Relació de llocs de treball personal al servei de l’OAMRelació de llocs de treball personal al servei de l’OAMRelació de llocs de treball personal al servei de l’OAMRelació de llocs de treball personal al servei de l’OAM----Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    
    
----Any 2016Any 2016Any 2016Any 2016----    



 

29 
 

 
1- TIPUS de lloc 
LA: laboral. 
2- GRUP: Grup de titulació i requisit acadèmic exigible per al desenvolupament del lloc de 
treball. 
3- CD: Complement de Destí assimilat del lloc de treball.  
4- CE: Complement específic (proporcional a la jornada) del lloc de treball 
5- Número Llocs 
 
 1 2 3 4 5 
Lloc de treball Tipus de 

Lloc 
GRUP 
assimilat 

CD 
assimilat 

CE (100% 
jornada) 

Núm.  
Llocs 

Gerent  LA A2 19 8.983,71 1 

Tècnic auxiliar Dinamització Serveis 

Educatius LA C1 16 
7.238,69 

1 

Tècnic auxiliar de Projectes 
LA C1 16 

7.238,69  
1 

Informador de patrimoni LA C2 13 5.125,33 3 

Informador patrimoni  (a temps 

parcial LA C2 13 
5.125,33 

3 

Conserge (a temps parcial) LA AP 11 4.965,66 3 

Total     12 

 
Sr. Ferré: jo només volia aclarir una cosa que s’ha comentat i és que s’ha dit que aquest 
govern gastava el doble que l’anterior en comunicació. Només dir que les xifres que s’han 
donat, de setanta mil euros, és mentida, falta l’ IVA. I en canvi a l’altra s’ha comptat l’ IVA 
i s’han comptat dues places que abans estaven a la ràdio en plantilla i ara estan 
externalitzades. I en aquesta plantilla que hem aprovat volem regularitzar aquest tema 
convocant aquestes dues places que s’han creat a la ràdio i deixant de contractar 
externament a aquestes dues persones que ara estan fent aquesta funció. Aquesta dues 
places ja existien abans, eren la Marta Rius i el Ferran Rodríguez que avui en dia ja no hi 
són per diferents motius. Però s’han substituït per dues persones que estan fent aquestes 
funcions i jo crec que ho estan fent força bé i en aquest sentit doncs s’ha comptabilitzat 
dintre d’aquest sou aquest increment. Dir també que abans sí que és veritat que als que hi 
ha ara se’ls hi paga una mica més que els que hi havien abans, però és que abans hi 
havien dues persones per fer la feina que ara fa un sol, i això també doncs s’ha d’aclarir. 
Jo el que si voldria destacar del que ha dit el Joan Maria com a ponent és que aquest any 
que ve tindrem sis policies més al carrer durant tot l’any. Cosa que fins ara teníem només 
en els mesos d’estiu per reforçar la temporada i sobretot per tenir na mica més controlat 
el tema del top manta. La diferència és que ara aquests policies ja estan en plantilla, s’han 
fe unes proves fa poc i a més a més ja es comencen a veure pel carrer. Jo ja me’ls he 
trobat varies vegades pel carrer en na patrulla, cosa que abans difícilment succeïa. Sí que 
és veritat que no podem arribar a tot arreu però jo crec que sis policies més s’estan 
notant. Hi ha una patrulla fixa a cada un dels nuclis més importants i com a mínim no ens 
trobem amb el que passava abans alguns cops, i tenim constància d’això, que és que hi 
havia una sola patrulla al carrer, tal i com ha dit en Joan Maria. Pel que fa al tema de 
participació ciutadana crec que el primer que hem de fer és aprovar el Reglament, veure 
com  cuinem tot el tema, fins i tot han apuntat per l’emissora el tema del voluntariat, 
potser es pot estudiar. I per tant, no caldria tampoc cap tècnic de participació ciutadana a 
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la plantilla de l’ajuntament. És una possibilitat oberta, no només l’assemblea que també 
ho vaig dir com una possibilitat en el sentit que vosaltres ho practiqueu i és una possibilitat 
que trobo que és interessant explorar. Tot i que aquesta setmana hem tingut un exemple 
no gaire propici pe`ro bé, aquestes coses pesen. Bé, només destacar això, que aquest 
equip de govern ha eliminat els càrrecs de confiança, tenim un alcalde que coneix bé 
l’ajuntament i no cal que tingui una persona al costat que em digui les decisions que haig 
de prendre. Jo les parlo amb el meu equip de govern i per tant no necessito un tècnic que 
em vingui a explicar com funciona l’ajuntament i que haig de decidir sinó que jo crec que 
per nosaltres sols podem decidir, prendre decisions i per tant no cal que tinguem la figura 
de Coordinador com un càrrec de confiança imposat des d’un partit o no; o que ha vingut 
d’una altra lloc i que bé, poden demostrar que saben moltes coses però al final el que 
importa és la realitat del municipi i el que conegui el municipi. Res més. Moltes gràcies i 
passarem al següent punt. 
 
4.4.4.4.    APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI 
D'AQUESTA CORPORACIÓ, DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ D'AQUESTA CORPORACIÓ, DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ D'AQUESTA CORPORACIÓ, DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ D'AQUESTA CORPORACIÓ, DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ 
CASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TUCASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TUCASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TUCASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TURISME I SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA RISME I SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA RISME I SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA RISME I SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA 
PER L'ANY 2016 PER L'ANY 2016 PER L'ANY 2016 PER L'ANY 2016     
    
El Text refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, en els seus articles 162 a 171, i el Reial Decret 900/90, de 20 d'abril, 
regulen el règim pressupostari de les Corporacions Locals així com dels seus organismes 
autònoms. 
 
L'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, estableix que 
correspon a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del Pressupost, la Plantilla, 
la qual haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 
laboral i eventual i en el mateix sentit es pronuncia l'article 283 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
El Tinent d’Alcalde de l'Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, en virtut de les 
delegacions conferides mitjançant Decret número 2669/2015, de 22 de juny, complint les 
disposicions esmentades, i amb les assistències tècniques necessàries, ha confeccionat el 
Pressupost General per l'any 2016 integrat pels Pressupostos del propi Ajuntament, de 
l'OAM Fundació Castell de Calafell, del Patronat Municipal de Turisme i de la Societat 
Municipal CEMSSA, també ha confeccionat el Pressupost Consolidat. 
 
El 17 de desembre de 2015 el Consell Rector de l’Organisme Autònom Municipal 
Fundació Castell de Calafell ha aprovat el projecte del Pressupost de l’OAM Fundació 
Castell de Calafell per l’exercici 2016, així com la proposta de projecte de la plantilla de 
personal de l'OAM Fundació Castell de Calafell i la relació de llocs de treball, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2016. 
 
Vist que en data 17 de desembre de 2015 el Consell de CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVEIS, SA, ha aprovat la proposta d’aprovació del programa d’actuacions i la 
memòria del Pressupost de CEMSSA per l’any 2016. 
 
Vist els informes núm. 1.312/2015, 1.313/2015 i 1.314/2015, emesos per la Interventora 
Municipal. 
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Vist els informes emesos per la Directora de Recursos Humans. 
 
Vist l’informe núm. 279/2015 de Secretaria, emès al respecte sobre el procediment a 
seguir. 
 
La Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics amb el vot favorable 
del grups municipals: PSC, PP, UAM, C’s i del regidor no adscrit Sr. Jesus Benedicto; I els 
vots en contra del grups municipals de la CUP i CIU i l’abstèncio del grup municipal ERC 
proposa al Ple l'adopció dels següents acord: 
 
1. Aprovar el Pressupost General de l'any 2016 integrat pels Pressupostos del propi 
Ajuntament, dels organismes municipals OAM Fundació Castell de Calafell i Patronat de 
Turisme i de la societat municipal CEMSSA, i per les Bases d'Execució, segons el següent 
detall: 
    
    
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
    
ESTAT INGRESSOS 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    
I Impostos directes      23.826.579,88    
II Impostos indirectes 475.597,76    
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 6.024.558,40    
IV Transferències corrents 6.320.401,24    
V Ingressos patrimonials           392.206,00    
Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents    37.039.343,2837.039.343,2837.039.343,2837.039.343,28    
Art. 39 Quotes d’urbanització                       0,00        
VI Alienació d'inversions reals 0,00        
VII Transferències de capital 1.509.500,00    
Total ingressos deTotal ingressos deTotal ingressos deTotal ingressos de    capitalcapitalcapitalcapital    1.509.500,001.509.500,001.509.500,001.509.500,00    
Operacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeres                38.548.843,28   38.548.843,28   38.548.843,28   38.548.843,28       
VIII Actius financers                   140.000,00   
IX Passius financers           0,00 
Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres                        140.000,00   140.000,00   140.000,00   140.000,00       
Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos                38.688.843,28 38.688.843,28 38.688.843,28 38.688.843,28     
   
ESTAT DESPESES 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Despeses de personal      12.923.305,14    
II Compra de béns corrents i serveis      16.026.554,98    
III Despeses financeres 704.298,26    
IV Transferències corrents 1.396.521,37    
Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    31.050.679,7531.050.679,7531.050.679,7531.050.679,75    
V Fons de contingència           165.000,00    
VI Inversions reals        1.825.059,75    
VII Transferències de capital             91.843,08    
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Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                        2.081.902,83   2.081.902,83   2.081.902,83   2.081.902,83       
Operacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeres                33.132.582,58   33.132.582,58   33.132.582,58   33.132.582,58       
VIII Actius financers                   140.000,00   
IX Passius financers        5.416.260,70    
Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70       
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses    38.688.843,28   38.688.843,28   38.688.843,28   38.688.843,28       
    
    
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 

GrupGrupGrupGrup    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    ImportImportImportImport    
0 DEUTE PÚBLIC 6.080.726,10 
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 16.744.086,53 
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.691.243,91 
3 PRODUCCIO DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 5.345.424,46 
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.118.174,47 
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 6.709.187,81 
  TOTALTOTALTOTALTOTAL    38.688.843,2838.688.843,2838.688.843,2838.688.843,28    
PRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLPRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLPRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLPRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL    
    
ESTAT INGRESSOS 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost inicial inicial inicial inicial 
2016201620162016    

I Impostos directes 0,00   
II Impostos indirectes 0,00   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)             92.006,00    
IV Transferències corrents           225.199,50    
V Ingressos patrimonials 0,00   
Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents                                    317.205,50317.205,50317.205,50317.205,50                
Art. 39 Quotes d’urbanització 0,00   
VI Alienació d'inversions reals 0,00   
VII Transferències de capital 0,00   
Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    0,00  0,00  0,00  0,00      
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      
Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos    317.205,50   317.205,50   317.205,50   317.205,50       
 
   
ESTAT DESPESES 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 
2016201620162016    

I Despeses de personal 237.217,18    
II Compra de béns corrents i serveis             73.206,32    
III Despeses financeres                 276,00    
IV Transferències corrents              2.000,00    
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Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents                                    312.699,50312.699,50312.699,50312.699,50                
V Fons de contingència 0,00   
VI Inversions reals 4.506,00    
VII Transferències de capital 0,00   
Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                                                        4.506,00   4.506,00   4.506,00   4.506,00       
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses    317.205,50   317.205,50   317.205,50   317.205,50       
    
    
PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST PATRONAT DE TURISMEPATRONAT DE TURISMEPATRONAT DE TURISMEPATRONAT DE TURISME    
    
ESTAT INGRESSOS 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 
2016201620162016    

I Impostos directes 0,00   
II Impostos indirectes 0,00   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 7.994,00    
IV Transferències corrents 295.500,00    
V Ingressos patrimonials 6,00   
Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents    303.500,00303.500,00303.500,00303.500,00    
VI Alienació d'inversions reals 0,00   
VII Transferències de capital 0,00   
Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    0,00  0,00  0,00  0,00      
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      
Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos    303.500,00   303.500,00   303.500,00   303.500,00       
   
 
ESTAT DESPESES 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 
2016201620162016    

I Despeses de personal 0,00   
II Compra de béns corrents i serveis           265.717,00    
III Despeses financeres 783,00    
IV Transferències corrents 31.500,00    
Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    298.000,00298.000,00298.000,00298.000,00    
V Fons de contingència 0,00   
VI Inversions reals            5.500,00    
VII Transferències de capital 0,00   
Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                            5.500,00   5.500,00   5.500,00   5.500,00       
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      



 

34 
 

Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses                                    303.500,00   303.500,00   303.500,00   303.500,00       
    
    
PRESSUPOST CEMSSAPRESSUPOST CEMSSAPRESSUPOST CEMSSAPRESSUPOST CEMSSA    
    
ESTAT INGRESSOS 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 
2016201620162016    

I Impostos directes 0,00   
II Impostos indirectes 0,00   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           740.113,53    
IV Transferències corrents 0,00   
V Ingressos patrimonials 9.600,00   
Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents                                    749.713,53749.713,53749.713,53749.713,53    
VI Alienació d'inversions reals 0,00   
VII Transferències de capital 29.843,08   
Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    29.843,08  29.843,08  29.843,08  29.843,08      
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      
Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos    779.556,61   779.556,61   779.556,61   779.556,61       
   
ESTAT DESPESES 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 
2016201620162016    

I Despeses de personal 294.371,55   
II Compra de béns corrents i serveis           430.608,76    
III Despeses financeres              6.676,78    
IV Transferències corrents 0,00   
Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    731.657,09731.657,09731.657,09731.657,09    
VI Inversions reals 29.843,08    
VII Transferències de capital 0,00   
Total Total Total Total despeses de capitaldespeses de capitaldespeses de capitaldespeses de capital                                    29.843,08   29.843,08   29.843,08   29.843,08       
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 17.046,73   
Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    17.046,73  17.046,73  17.046,73  17.046,73      
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses                                    778.546,90   778.546,90   778.546,90   778.546,90       
    
 
2. Aprovar l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2016 de l'Ajuntament amb els 
seus Organismes Autònoms i la Societat Municipal, per un import a ingressos i despeses 
de trenta-vuit milions set-cents noranta-quatre mil tres-cents quaranta-nou amb vint-i-vuit 
cèntims (38.794.349,28 €) segons el següent detall per capítols: 
    
ESTAT DE CONSOLIDACIÓESTAT DE CONSOLIDACIÓESTAT DE CONSOLIDACIÓESTAT DE CONSOLIDACIÓ    
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CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS                    
ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció        TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT     
I Impostos directes         23.826.579,88    
II Impostos indirectes              475.597,76    
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           6.124.558,40    
IV Ingressos patrimonials           6.325.901,24      
V Alienació d'inversions reals              392.212,00    
  Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents                        37.144.849,2837.144.849,2837.144.849,2837.144.849,28    
VII Transferències de capital           1.509.500,00    
  Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital                                1.509.500,00   1.509.500,00   1.509.500,00   1.509.500,00       
VIII Actius financers              140.000,00    
IX Passius financers                        0,00    
  Total ingressos Total ingressos Total ingressos Total ingressos financersfinancersfinancersfinancers                                            140.000,00   140.000,00   140.000,00   140.000,00       
      
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS                              38.794.349,28   38.794.349,28   38.794.349,28   38.794.349,28               

      
      
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES                    
ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció        TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT     
I Despeses de personal         13.160.522,32 
II Compra de béns corrents i serveis         16.365.478,30    
III Despeses financeres              705.357,26    
IV Transferències corrents              914.821,87    
V Fons de contingència              165.000,00    
  Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents                        31.311.179,7531.311.179,7531.311.179,7531.311.179,75    
VI Inversions reals           1.835.065,75 
VII Transferències de capital               91.843,08    
  Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                1.926.908,83   1.926.908,83   1.926.908,83   1.926.908,83       
VIII Actius financers              140.000,00    
IX Passius financers           5.416.260,70    
  Total despeses Total despeses Total despeses Total despeses financersfinancersfinancersfinancers                                5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70       
      
TOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESES                              38.794.349,28   38.794.349,28   38.794.349,28   38.794.349,28       

      
    
 
3. Aprovar la plantilla, que consta com annex a aquesta proposta, i s'acorda donar compte 
a les Seccions Sindicals als efectes oportuns. 
 
4. Acordar que el Pressupost General per l'any 2016, precedentment aprovat, sigui 
exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, als efectes previstos a l'article 169.1 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, considerant-se definitiva la seva aprovació en el cas de què no es 
presentin reclamacions durant aquest termini. 
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5. Facultar a el Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, el Sr. Adrià 
Ignasi Seras Viola, o qui legalment el substitueixi, per a poder fer aquelles gestions i signar 
la documentació necessària per poder dur a terme els acords anteriors. 
 
Sr. Seras: molt bé, aquí s’ha parlat de que no havíem fet participació ciutadana. Vam fer 
un esbós durant tres anys de participació ciutadana des del partit i un dels problemes que 
hi havia era rebaixar l’ IBI. La pressió fiscal ja era inaguantable en aquets poble i voleïn que 
com a mínim es rebaixés l’ IBI i això és participació ciutadana total. Però a part d’haver 
participació ciutadana total perquè durant tres anys casa per casa, al carrer, taules i tot, va 
ser nua proposta del poble. I per sort, amb l’equip de govern hem consensuat, per primera 
vegada perquè som uns quants grups dintre, hem consensuat molt bé la baixada de dos 
milions dos cents mil euros el pressupost. O sigui que aquí arranquem com a dir el Triadó 
fa una estona, estem reorganitzant l’ajuntament. I amb aquesta reorganització de 
l’ajuntament és la baixada de l’ IBI i la tenim que ajustar a baixar l’ IBI que això era per 
molta gent no poder-lo pagar. I això era quan encara venien a demanar aplaçaments i 
coses als serveis interns perquè no poden pagar. Llavors ara aquí estem, es va canviar 
l’ordenança de l’ IBI i baixem un 10 %. Que és dur això? Rebaixes pel ciutadà i per això 
tenim que rebaixar també les despeses però baixem les despeses també organitzadament. 
O sigui que no és un invent ni res. On podem tocar, s’ha tocat. A Via Pública s’han pujat 
les despeses perquè una de les propostes d’aquesta participació ciutadana era arregleu les 
voreres, eh! Llavors aquí hi hauran més cèntims. No deixarem sense menjar a ningú dels 
nens que pateixen durant l’estiu i les festes, tindran el seu menjar perquè amb la panxa 
plena s’aprèn millor  a l’escola. O sigui que això és una carència que hi havia i la cobrirem 
totalment. Això que dur? Dur la part que s’ha parlat de contractació de policies. No hi ha 
hagut augment de la plantilla, entre les baixes i les altes hi ha un de diferència en tota la 
plantilla de l’ajuntament. A la vegada vull fer una crida i un homenatge a la plantilla de 
l’ajuntament. El que volem reorganitzar per aprofitar el millor que hi ha de tots els 
funcionaris que són molt bons, més d’un, i posar-los que treballin lo just. No lo just, sinó 
que treballin el millor que poden treballar i amb un rendiment més alt per l’ajuntament 
que això beneficiarà en definitiva a la població de Calafell. I aquí s’ha dit que hem canviat 
a un i a l’altre. També hi ha hagut voluntaris que han demanat canviar i renunciant a 
plusos. O sigui que això també existeix, i hi ha que dir-ho. S’estan aprofitant i endavant. 
S’ha fet un concurs públic de personal administratiu amb totes les garanties i amb tot el 
que hi ha hagut sense cap problema perquè era un servei essencial. I s’ha aprofitat aquest 
servei essencial i l’hem aprofitat i tenim un empleat més a intervenció. Com s’ha 
aconseguit arribar també a aquest pressupost pel que ningú donava un cèntim perquè el 
tanquéssim? Que s’ha tancat. Clar, a costa de què? Primer prou de protocols i càrrec 
electes, rebaixes de sous, eh! Tot això s’ha tingut en compte i s’han amortitzat les places 
per jubilació reduint també les despeses de personal. Podrien ser unes estisorades, però 
no. Ja s’ha dit que cobrirem les vacants de la ràdio que eren càrrecs externs, d’acord? I 
això d’iniciar tot aquest any ja s’ha parlat també i això en la nova sala de plens que 
tindrem la transmissió per Internet, pel sistema Youtube al principi, no? Desprès hi ha que 
dir també com està, que es veurà a partir de novembre de l’any que ve, les disminucions 
substancials que hi hauran amb els lloguers de propietats que no són de l’ajuntament i 
parlem de seixanta mil euros a l’any. Tot Benestar Social que ara està a Segur, passarà a 
Urbanisme. O sigui que la reestructuració s’està fent tota. Sinó diran que estem fent canvis 
de personal perquè ens convé i que sigui com ha dit el Joan, són polítics també, son mides 
polítiques, aquí no venim a jugar al dominó, venim a fer política, eh! Val, s’està preparant 
el ROM, estem avançant.  
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(comentaris) 
 
Sí, millor que quan uns parlen els altres callin i no comentin. Un demana respecte quan 
parla i jo també. No sé qui ha sigut. Bé, tracto de fer-ho el menys possible. També 
desapareixerà Medi Ambient d’ allí. Anirà a les dependències municipals de la platja amb 
CEMSSA. Desprès també el Jutjat de Pau s’anirà a les dependències municipals de Segur 
quan s’acabi el CAP, els metges aniran al CAP i allí anirà el Jutjat de Pau, la sala de 
cerimònies pels casaments i això és la reestructuració que es vol fer de l’ajuntament. És 
normal que el primer any, com s’ha dit aquí, es vulgui fer amb idees noves, algunes no 
tant noves però tractarem de modernitzar-les, amb el millor que es pugui. Es licitarà 
l’enllumenat públic, eh! Es va fer lo d’horticultura i s’ha pogut baixar el preu de licitació 
que són estalvis que es van fent. Tots els contractes seran revisats en el possible, encara 
que ja van ser revisats en l’anterior legislatura tractarem d’acabar-lo de revisar el que es 
pugui i el que es pugui millorar es millorarà. S’estan canviant les llums, les leds, a cada 
dependència de l’ajuntament; serà un estalvi mínim però serà un estalvi. El pla de Barris 
tindrà la seva part de subvenció per acabar amb ell i acabar també les pistes de les escoles 
que faran i conservar i mirar quines millores es poden fer als pavellons esportius. 
Augmentarà el pressupost de la platja perquè es posaren noves torres de vigilància i es 
traurà a concurs també l’adquisició de dues ambulàncies. Calafell Crea que ens donen a 
final d’any, o sigui que l’any que ve tindrem dos: del 2015 i del 2016. I tirar endavant tot, 
fent el millor de les millors economies que podem fer per tenir austeritat però amb 
despeses, no els disminuirem. Jo ara li donaré a cada regidor que expliqui una mica, a part 
del consens amb el govern, cada regidor a participat en l’elaboració d’aquest pressupost.  
 
Sra. Lastra: des de la meva banda, el que és Promoció Econòmica, l’idea és agafar i fer 
projectes que allarguin el calendari. Que comenci abans de temporada i es pugui allargar 
fent diferents esdeveniments. De moment ja s’han recuperat dos rock-a-billys, s’aniran 
incloent d’altres que ja els tenim preparat. A les escoles s’està treballant a cada centre 
amb els equips directius conjuntament amb els AMPA’s per fer diferents dotacions per 
poder ajudar al que són les instal·lacions. Són quatre cosetes però la realitat és que hi ha 
moltes més. És el que dèiem, igualment encara que es faci la baixada de l’ IBI, els nens no 
ho trobin a faltar a les escoles i que no tinguem que retallar llibres, que no tinguem de 
retallar;  al reves, en llibres s’ha augmentat la partida i en diferents coses que es van 
augmentat perquè la retallada no té res a veure amb la butxaca dels nens. 
 
Sra. Rubio: a veure, des de la regidoria de Qualitat de Vida, a Benestar per exemple 
continuarem amb projectes que es van iniciar des de l’antic consistori. O sigui s’està 
treballant, s’està construint encara el que és el Centre de Dia. A finals del 2016 suposo 
que ja estarà posat en marxa, és un centre de dia amb una tipologia diferent a la resta 
perquè es treballa amb grups tutoritzats. És un projecte nou que jo espero, tinc moltes 
esperances en aquest projecte, i aquesta manera de treballar dintre d’aquest centre de dia 
sigui pioner. També es continua el que és el menjador solidari inclús aquest anys la 
Fundació Santa Teresa s’ha compromès que els mesos d’estiu,  agost,estarà obert i es 
donarà menjar a totes les persones que tenim al menjador suca-li. També s’ha fet el futbol 
net, ja ho vaig explicar a CI, és un projecte de la Fundació del Barça on es treballen valors i 
aptituds amb nens de dotze a setze anys i és un projecte a import zero que ho està fent la 
Fundació Barça al club de Tenis de Segur de Calafell. Desprès també a nivell de treballador 
hi ha hagut un reforç dintre del que és Educador Social, mai havíem complit la ràtio. 
Tenim  set mil cinc cents persones per treballador i mai l’havíem complert fins ara. Haig de 
dir també que s’ha reforçat el pla de personal, dintre de Benestar Social, perquè es veu 
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que és una de les regidories que ha de treballar més i de cara a la ciutadania i que ha de 
tenir més contacte amb ells. O Sigui que el tarannà d’aquest partit polític, d’aquest 
consistori ha tingut en el sentit de les regidories que necessitin un, i que realment tingui, si 
necessita un reforç, s’ha fet. Hi ha una treballadora social que està de baixa i se l’ha 
reposat; hi ha un educador més, hi ha una administrativa més, hi haurà un gestor 
comptable més, vull dir que el reforç hi és. A Treball continuaren els mateixos treballadors 
per una senzilla raó, perquè la resta és a base de subvencions que venen mitjançant el 
SOC. Espero que durin molts anys i que podem tenir aquests treballadors i treballadores 
subvencionats la resta de l’any i que els cèntims els podem destinar doncs a programes de 
formació o programes d’ emprenedoria. Una cosa que s’havia posat aquest estiu que era 
el menjador estival és una cosa que al mes de juliol es va fer a corre cuita per la situació 
que vam entrar i es va passar de quinze a vuitanta nens diaris que els hi donàvem un àpat 
diari als mesos d’estiu. Aquest tarannà continuarà aquest estiu, s’ha de treballar ben bé i 
s’ha de veure com gestionar-ho i quins llocs adients poder fer-lo però el tarannà segueix i 
les educadores, les tècniques, estan molt d’acord en aquest sentit de que un nen ha de 
tenir un àpat equilibrat a l’estiu. Com qualsevol nen de la resta del municipi, jo crec que és 
un tema bàsic amb el que cap persona pot estar en contra. A nivell de la regidoria de 
Treball, com hem dit els partits a les diferents CI els hi he anat informant de totes les 
subvencions que s’han rebut aquest final d’any en temes de formació, de joves per 
l’ocupació, plans d’ocupació o de treball. S’han fet tots, a partir de gener i febrer del 
2016, sortiren totes les subvencions que hem rebut i els cursos de formació que hi hauran. 
Ens hem agafat a tot el que hi havia, tot el que penjava al 2016, a nivell de SOC, ho he 
demanat tot i tot el que ens han volgut donar, ens ho han donat. O sigui que el tarannà hi 
ha. Per què? Perquè volem treballar apostant per la formació, som conscients que tenim 
un volum de gent al municipi que està a l’atur i que ha viscut simplement, pràcticament 
del que era l’obra, la construcció, són persones que hem de reciclar, que hem de buscar 
alternatives per elles, són persones que dintre de la seva situació dràstica d’exclusió social 
o de crisi les hem de donar motivació per tirar cap endavant perquè tinguin ganes de 
formar-se per buscar treball. Perquè a vegades no som conscients que quan una persona 
està abocada en una situació on la preocupació és el dia a dia, que faré demà, que 
menjaré demà, a vegades la formació és l’últim que volen. Però nosaltres i el nostre treball 
és donar-li la volt ai dir-li: necessita aquesta formació per tirar endavant el dia de demà. 
Per què? Perquè la construcció s’ha acabat i hem de buscar una alternativa i hem de fer 
aquesta formació. Crec que com ajuntament i com municipi hem de saber donar-li la volt 
ala truita en aquest aspecte. És una feina molt gran, amb molta energia que hem de posar 
a sobre però jo crec que es pot fer. Ara començarem a fer l’estudi de tot això però jo crec 
que hem de buscar la part important que és la formació i sobre tot apostar per 
emprenedoria i per la gent jove. Si no passa res, a partir del gener s’obrirà el que és Zenit 
Vilarenc on anirà la regidoria de Treball. Allà hi haurà el que és la casa d’oficis i també el 
que és el Zenit Vilarenc és un projecte que ja venia de fa molts anys, em sembla que dos 
legislatures que s’estava treballant a la Masia Vilarenc i apostar per la gent jove, llogar 
despatxos, llogar sales i ordinadors per gent que vulgui començar, que tingui ganes de 
tirar cap endavant i que des de la regidoria de Treball els hi assessorarem, els hi ajudarem i 
els hi donarem l’empenta que calgui per tirar cap endavant. Gràcies.  
 
Sr. Perin: sí, hola, bona tarda. Doncs com han comentat els companys el pressupost del 
2016 és un pressupost que ha nascut del consens i diàleg de les forces polítiques. És un 
pressupost que ha costat de fer perquè la traducció del 10 % de l’ IBI, la mancança 
d’entrar 2.2 milions doncs és difícil ajustar el que ja es venia fent però s’ha aconseguit. 
Aquí està la prova i comentaven amb els companys que tinguessin fe i que ho 
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aconseguiríem. Gran part del raonament de la seva confecció i de l’aconseguiment 
d’aquesta tasca ha sigut reduir els sous dels regidors i de l’alcalde tant com les despeses 
de protocol i es càrrec de confiança. Això f que aquesta reducció sigui una realitat per 
confeccionar el pressupost. La reducció de la pressió fiscal de l’ IBI creiem que era una de 
les prioritats principals que tenia aquest equip de govern i teníem tots les mides posades 
en aquesta mesura. Una vegada s’ha aconseguit continuarem mirant en endavant i buscar 
el següent objectiu. Jo des de l’àrea d’Urbanisme us volia comentar tot el que reflexa tant 
en despesa com inversions, a groso modo. Per resumir una mica els grans trets doncs 
s’han inclòs els projectes i estudis tècnics per millorar les instal·lacions esportives que hi ha 
a diferents indrets del municipi. Aquestes seran al Pavelló Joan Ortoll, a l’ INS Camí de 
Mar, al bar del camp de futbol de Segur i la pista del Castell. Possiblement més endavant 
es faran unes altres però aquestes són el tarannà principal que portem. També hi ha 
partides per els actuacions d’obres del nucli antic, del pla de Barris, que ve finançat en n 
50 % per la Generalitat i ens hem adherit al pla perquè ens faci l’aportació de l’altra 50 % 
i podem completar el que és el pla de barris en el seu àmbit majoritari. També hi ha 
estudis de les millores de les platges com el corre can, tipus agility pels gossos, que de 
moment preveiem fer en el nucli de Segur i dotar-lo de tots els elements que necessiten 
aquests espais. Ens hem assessorat, hem fet estudis i l’idea és que els amants dels animals, 
sobre tot els gossos, òbviament, que tinguin un espai per portar els seus animals de 
companyia i que puguin fer exercici en uns espai amplis, adients, passarel·les per pujar i 
baixar, túnels, una mica l’espai per tot aquest tema. També com ha comentat el company 
Adrià s’ha comptabilitzat la despesa del centre d’horticultura i ha anat lleugerament a la 
baixa. S’ha aposat la despesa de la rehabilitació de la sala de Plens perquè d’aquí un me so 
mes i mig podem fer el proper ple o el següent immediat a la sala de les dependències 
que estan ara mateix en obres i en un termini d’un mes esperem tenir-lo operatiu i poder 
fer sinó és el de gener, el de febrer fer-lo allà; i que puguin venir totes les persones de 
mobilitat reduïda que era un dels grans objectius d’aquesta sala de plens. En el mateix 
indret de les dependències de la platja volem fer un reagrupament del departament 
d’urbanisme i medi ambient en un moviment d’escacs que serien els serveis socials de 
Segur de Calafell passin al departament que ara ocupa el departament d’urbanisme i al 
mateix moment urbanisme i medi ambient passarien a les dependències de la platja en na 
sala habilitada tant a nivell tècnic com administratiu. El que podríem dir el que és la 
finestreta única, que na persona que hagi de fer un tràmit ja sigui de medi ambient com 
d’urbanisme que necessiti una llicència per un establiment o bé hagi de fer una obra que 
un mateix indret pugui fer tot el tràmit i se’ns vagi amb tota la documentació i necessitats 
pel seu negoci. Això implica que s’ha de fer una reforma a les dependències de la platja, al 
marge de la sala de plens, òbviament, per reubicar a tots els tècnics, administratius i 
regidors d’aquestes àrees. 
 
Sr. Parera: a veure, el departament de medi ambient és un departament de coses molt 
senzilles però molt pràctiques per donar un bon servei adequat al municipi. Per exemple 
tenim uns quants departaments com és el cementiri que ja ha fet uns canvis radicals però 
ara ens trobe que hi ha uns cent deu o cent vint ninxols vells. Fa quaranta o quaranta-cinc 
anys que no s’han mogut i s’ha de mirar quina solució hi ha i lògicament s’intentarà, es 
farà una ordenança nova per recuperar tots aquests ninxols; cosa sincerament que hi ha 
persones que ja han donat la cara, em sembla que són uns vint o vint-i-cinc ninxols que hi 
ha gent que ha renunciat a ells i els han posat a disposició de l’ajuntament. Esperem que 
aquests cent deu ninxols que hi ha que fa més de quaranta anys que no s’han mogut 
podem buscar una solució i de la mateixa manera que aquest cementiri ha tingut un canvi 
de funcionament radical poder posar-nos més al dia i tenir un cementiri que sigui una cosa 
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de bon veure. També es farà un nou sistema de funcionament de la platja. De mica en 
mica anirem posant-la al dia. Això que s’ha anunciat que medi ambient anirà a la platja 
serà una avantatge molt bona pel nucli de la platja que se li donarà un servei adequat. O 
sigui que tenen una mica inconvenient de pujar aquí dalt per algunes coses i el nucli de la 
platja és un dels nuclis que necessita més atenció pel complex que és. Desprès també hi ha 
una altra cosa que sembla molt senzilla però que també s’està posant al dia i estem tots 
d’acord, tant empresa com ajuntament, que és SOREA. SOREA ha d’estar disposada a 
donar més bon servei, més atenció, més rapidesa, més atenció al públic, atendre més com 
s’ha d’atendre els serveis que fa de connexió de clavegueram i aigua posar més atenció; 
indiscutiblement això. En el departament de medi ambient no pararíem de dir coses i 
detalls que semblen que no tinguin importància però en tenen molta. De moment res 
més. 
 
Sr. Triadó: sí, des del primer dia que diem que tenim que modificar el sistema de 
funcionament de la policia per poder-li donar més proximitat per dir-lo d’alguna manera. 
Volem, com ja va dir l’alcalde a la festa de Sant Miquel, que la policia sigui pròxima al 
ciutadà. Això era complicat pel fet que baixes que s’anaven produint no es cobrien. 
Aquesta vegada les hem cobert amb sis persones que han entrat noves i això vol dir que ja 
hem fet un primer pas. Però podem fer una altra de poder traslladar efectius d’agents de 
la policia a Segur. Anirà destinat la part de mobilitat que ja hi és i la secció de proximitat 
que quan s’hagin fet les dependències noves, o sigui quan s’hagin unificat les 
dependències perquè el CAP s’anirà, els metges s’anirien on estigui ubicat el CAP, això es 
podrà redistribuir i aleshores fer les solucions que hàgim de fer per donar la màxima 
atenció. Per altra part la policia també, ho avanço, s’han produït tres baixes que de cara a 
la temporada que ve es cobriren. Per tant, tindrem tres efectius nous més de cara al 
pròxim estiu. Això facilitarà també que l’èxit que hem tingut aquest anys amb el Top 
manta el puguem intentar controlar, perquè dir que es controla és molt complicat. Hi ha 
hagut molts ajuntaments que ens han vingut a preguntar com ho fèiem però és que cada 
poble necessita la seva solució i necessita un procés diferent. Desprès també hi hauran 
canvis de vehicles que tenen més de quatre anys i als que hi corresponen; a partir del maig 
o juny disposarem de vehicles nous per poder atendre el serveis així com també 
motocicletes. Estem comentant amb via pública el tema de control de les entrades de 
vehicles de la platja a través de les càmeres. Això serà na feina important per ells i a més 
serà una feina que  influirà amb alguna vessant a la policia. En quan a l’ OAM com sabeu 
aquest any es posarà en funcionament, que és un procés que ha sigut llarg, jo diria que 
han passat varis consistoris, per arribar al final al que s’arribarà a la seva inauguració 
enguany. Aleshores això obrirà un ventall important que és intentar fer que la confraria 
funcioni més bé del que està funcionant a Casa Barral que per cert tindrem que fer 
modificacions. Estem estudiant, ja hi ha alguna proposta, esperem que se’n puguin fer 
més, quan les exposem, voldrem que Casa Barral sigui una casa viva. En aquest moment 
en tot l’any només passen quatre mil visitants. Quan als altres llocs com és el Castell estan 
passant uns setze o disset mil i a la Ciutadella Ibèrica estan passant sobre uns vint mil. Per 
tant això vol dir que a Casa Barral li hem de canviar una mica la forma d’explotar-ho. En 
quan a l’altra secció que em correspon que és el departament de personal, no canviarà. 
Continuarà amb les mateixes persones i per tant allà no és que hagi despesa, allà s’intenta 
controlar la despesa. No tinc res més que explicar. 
 
Sr. González: començant per Joventut, nosaltres el que volem és seguir la línea que es 
portava des de Joventut però ara més que mai insistir sobre tot en el tema de la formació. 
Ja tenim una experiència que ha estat el crus de vigilant de seguretat i controlador 
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d’accessos. Els joves que han pres part d’aquests cursos estan doblament contents perquè 
sortiren i han sortit amb un certificat que els acredita professionalment per trobar una 
feina i també perquè eren joves que estaven a casa sense fer res i per a ells, així ens ho 
han comentat, ha estat una satisfacció el poder sortir de casa, sentir-se útils i segurament 
que amb aquesta especificació que els hi hem donat i que és una oferta que al sector 
laboral està patent, esperem que trobin feina. També volem insistir en Joventut amb el 
tema d’entreteniment. Tenim un Casal Jove que ja es fa des de fa anys diferents tallers 
d’ocupació i també el que farem serà un servei d’orientació juvenil aprofitant que tenim 
un nou personal, volem aprofitar recursos propis del personal nostra de Joventut i hi ha 
una persona que es destinarà principalment a orientar als joves en temes d’estudis i de 
feina. Se’ls hi ensenyarà a fer un currículum i més coses depenent de les necessitats que 
tinguin en cada moment els joves que acudeixen a aquest servei que donarem de forma 
totalment gratuïta. Vull insistir que de forma totalment gratuïta perquè abans no sé si es 
feia però els cursos que he mencionat s’han fet precisament de forma gratuïta perquè 
som conscients que no només els joves, sinó la família dels joves, no poden donar aquesta 
promoció als seus fills. Insistirem des de Joventut que aquests cursos tant si venen 
promocionats des de la Generalitat com des l’Estat que ens arribin sempre amb 
col·laboració de l’ajuntament per poder donar-los sempre de forma gratuïta. En quan als 
actes de Joventut doncs es repetiren. Té molt bona acceptació el cinema que fem a l’estiu 
a la plaça Alcalde romeu que és el cicle que fem de terror i la gent cada vegada ens ho 
demana més i tenim pensat fer també unes sessions al Port de Segur, un dia el farem a 
Calafell i un altre al port de Segur. I també insistir molt en el tema de la salut. Hi ha la 
tarda de salut jove que consisteix en que una vegada a la setmana des del CAP s’oferiren 
temes específics de salut juvenil. En pocs calers de pressupost es fan moltes coses i 
activitats precisament pel jovent del nostre poble. Bé, passo a Turisme, els objectius no es 
que hagin canviat però els volem millorar. Gaire bé, d’anys enrere a Turisme era més que 
departament de turisme era un departament d’actes. El que s’acostumava a fer són actes 
que es continuaren fent perquè formen part de la cultura del nostre municipi. El típic 
arrossejat, la xatonada popular, la Fira del mar, tot això efectivament es continuarà fent 
malgrat la reducció del nostre pressupost però sí que volem insistir en la promoció exterior 
del municipi. Com ho volem fer? Doncs primerament donant la cara, no? Sempre que vas 
a un lloc el primer que veus és l’ imatge d’una persona i volem fer el mateix. Volem donar 
una bona imatge de Calafell a l’exterior, per això el primer que hem fet és renovar el 
nostre material de difusió, hem creat un nou logotip que ja s’està veient als tríptics que 
fem des del departament de turisme. És més simpàtic, amb més colorit i també s’està 
renovant tot el material gràfic. La guia genèrica, la guia d’allotjaments, la guia de turisme 
familiar, el plànol del municipi, unes guies que farem noves de senderisme, de BPT i de 
rutes saludables. És important el que volem fer a nivell publicitari que són insercions en 
premsa, ràdio i  webs a diferents publicacions del sector turístic, com pot ser Filibert o 
Playas o El Corte ingles. També volem presentar la nova APP dintre del Patronat de 
turisme. Es vol fer també una campanya també al facebook, els volen fer moltes coses, 
també assistir a fires. Assitiar a Fitur que es farà aquest mes de gener a Madrid, a 
Navartour, a Travel. També volem fer una inserció promocional a cinemes de l’Estat. I com 
no també reunions amb tour operadors que vinguin a visitar-nos els tour operadors 
d’altres països perquè coneguin el poble i puguin donar difusió d’ ell. Una cosa que 
funciona molt bé són els blogs de persones particulars que amb el seu blog parlen d’un 
municipi; els volem convidar perquè vinguin aquí. Això té un cost molt petit però la difusió 
que donen  és bastant important perquè són persones que ja es dediquen a això fa temps 
i que com blogeros doncs tenen molts seguidors i aquest és el tema promocional que 
volem fer des de Turisme. Una altra insistència des del Patronat de Turisme que ja fa anys 
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enrere s’ha insistit, doncs que som destinació de turisme familiar pel tema de la platja, pel 
tema que som un poble d’aquestes característiques i ens visiten moltes famílies i volem ser 
també una destinació de turisme esportiu. Perquè? Bé, pensem que tenim les condicions 
adequades per ser-ho. Serem seu dels jocs del Mediterrani, amb motiu de ser seu farem 
també les reformes que ha dit el company Miguel Angel del camp de futbol. Amb 
aquestes reformes penso que tindrem unes instal·lacions mitjanament adequades. Al 
2016, aquí a Calafell es celebraren campionats d’envergadura nacional com potser el 
campionat d’Espanya de catamarà, el campionat  d’Espanya de gimnàstica aeròbica. Es 
farà un torneig internacional de futbol, es farà també el campionat de Catalunya de Patí 
Català, etc. Es faran molt més coses que ja explicaré quan arribi el torn d’esports. I amb 
aquest motiu també és el que deia abans que volem tenir aquesta destinació que altres 
municipis de Catalunya sí que la tenen, que són inclús amb un número d’habitants inferior 
que el Calafell i creiem que és una mancança que tenia Calafell per la quantitat d’esports 
que hi ha aquí i per la varietat esportiva que hi ha i la quantitat gent de gent que fa 
esports. Penso que aquest any 2016 aconseguirem també aquesta destinació del turisme 
esportiu. En quan a esports en la línea continuista que es feia des d’Esports comentar que 
les novetats més que res, com deia el Miguel Angel Perín, farem la reforma del camp de 
futbol de Calafell, insistiré molt en el tema de manteniment; és una assignatura pendent 
d’aquesta ajuntament, el manteniment de les instal·lacions esportives. És una qüestió que 
hem de tenir en compte, són instal·lacions molt envellides i per tant algunes d’elles, no 
totes, necessiten més manteniment que unes altres. A part tenen un ús diari, continuat, i 
massificat i per això en el tema de manteniment hem de tenir en compte que no s’ha de 
baixar el pressupost sinó augmentar-lo. En quan a subvencions la línea serà la mateixa, 
hem pensat en modificar en alguns terminis les bases de les subvenció però si que des 
d’intervenció se’n va recomanar que alguna subvenció que ja es donava anys enrere fossin 
nominatives, que estiguessin al pressupost i són de les entitats i esportistes individuals més 
significatius del poble i tres seran nominatives al pressupost que són la subvenció del club 
Patí Calafell, la subvenció del Alex Toledo i la subvenció de la Rosa Inés perquè són 
esportistes i l’entitat que més ens representa a Calafell fora de les nostres fronteres. 
Respecte a la resta d’actes esportius continuarem amb la marxa nòrdica. Ja fa anys que 
aquest producte va començar a ser un producte de turisme de cap de setmana i s’ha 
convertir en un estil de vida per molts calafellencs i penso que mai hem rebut una queixa 
de cap persona sobre aquest servei, tot el contrari; penso que donem un bon servei 
esportiu i continuarem funcionant de forma gratuïta la marxa nòrdica tots els dissabtes i 
tots els diumenges des del mes de març fins al mes de novembre. I també com a 
continuïtat també dels serveis de contractes esportius que es fan des d’esports tenim un 
contracte amb l’escola de vela perquè des de l’any passat es va posar des d’esports aquest 
servei als instituts; més que servei és una assignatura optativa. Així com alguns instituts 
dels pobles del Pirineu donen gratuïtament l’assignatura d’esquiar doncs aquí, aprofitant 
que tenim aquests recursos naturals com és la nostra platja i que es va crear fa ja un parell 
o tres d’anys l’escola de vela, que més no, que els nostres instituts tinguin aquesta 
assignatura que es subvenciona íntegrament des del departament d’esports i que tant 
bona acollida està tenint als instituts del nostre municipi. I res més. 
 
Sr. Garcia: vamos a ver. Mira, en el presupuesto de Via Pública cabe destacar que se ha 
disminuido la partida del transporte escolar en dos cientos nueve mil seis cientos treinta y 
nueve euros. Dado que se ha aplicado para el 2016 los precios del nuevo contrato del 
servicio con la modificaciones de aumento de algunos autocares más grandes. A nivel 
presupuestario se han unido Via Pública con Brigada para una mejor gestión. La partida de 
alumbrado público se ha quitado de Via Pública para poder ponerla en el departamento 
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que controla el servicio. En relación a la partida de servicio de grua, como bien explicó la 
interventora en la última comisión, se ha dejado un importe de tres meses para el servicio 
teniendo en cuenta que pasará a CEMSSA. También se ha incrementado, como ha dicho 
el compañero, las partidas tanto de mantenimiento, de reparaciones puntuales y de 
conservación. Con este presupuesto tendremos más medios para mejorar la via pública y 
las calles de Calafell. No tengo nada más que decir. 
 
Sr. Ferré: molt bé. Hi ha dues àrees més que sabeu que depenen d’Alcaldia i que en tot 
cas si es volen estendre més els regidors que porten la CI corresponent doncs també ho 
podran fer que són les de manteniment i eficiència energètica, en la qual aquest any, avui, 
en el ple anterior hem adjudicat el contracte del manteniment de l’enllumenat i esperem 
doncs que això porti els seus fruits entre els quals hi ha aquest apartat d’eficiència 
energètica i de poder renovar tot el que són les lluminàries. També hi ha l’àrea de 
transparència i participació en la qual doncs també estem treballant per fer un nou 
Reglament de participació ciutadana, millorant també el que és l’aspecte de la web. No 
només fent complir amb la llei de transparència que més o menys estem fregant el 7 % de 
compliment i que tenim encara un parell de mesos per acabar d’ajustar el que les coses 
que encara no estan del tot acabades i a partir d’ allí, doncs treballar també l’aspecte de 
comunicació. Volem que en aquesta web hi hagi més participació dels grups polítics, que 
sigui una web més plural, com ho és també l’emissora de ràdio. Alhora també que a la 
web podem tenir participació dels diferents grups amb una proposta que ben aviat es 
concretarà i que també afavorirà això, que la web sigui més plural i no sigui només d’una 
visió com ha sigut fins ara, tradicionalment, des del govern s’han anant oferint les noticies. 
En aquest mandat ja ha començat que els resums del plens també hi ha opinió dels 
portaveus dels diferents grups polítics i ara doncs també hi haurà presència dels diferents 
grups a la web municipal. A partir d’aquí el que és CEMSSA que pràcticament és l’única 
cosa que no s’ha tocat, doncs ho vam comentar també en el Consell de CEMSSA perquè 
la gent també ho sàpiga, el que és l’empresa municipal també s’està posant ordre en els 
diferents serveis que s’estaven donant. En el tema de zona blava s’està fent un estudi per 
tenir més dades de com funciona l’aparcament de la zona blava de tot el municipi per 
poder fer un estudi de tot. De cara al proper estiu i segurament abans de Setmana Santa 
tindrem ja una primera proposta i l’estudi de dades sobre la taula per poder valorar com 
està funcionant. També tindrem tot el tema del mercat municipal que s’ha posat una 
inversió per poder fer el que és l’adequació de l’espai de magatzem de residus en el qual 
també es ficarà un espai que millorarà aquesta recollida de residus de l’equipament del 
mercat vell. I alhora també com sabeu des de CEMSSA s’està fent la gestió del que és la 
comunitat del propi mercat i per tant també doncs en aquest sentit hem intentar ajustar el 
pressupost d’aquesta comunitat fent que el paradista majoritari també aporti la seva part 
corresponent de quotes en aquest sentit. I no només això, sinó que es faci càrrec una mica 
més del que és el cost de manteniment de les rampes i accessos mecànics que són potser 
el que té més cost del que és el manteniment de l’edifici, en proporció. I alhora també 
s’està fent un re estudi del que és la pròpia CEMSSA per poder buscar altres viabilitats 
econòmiques d’altres àmbits, que ja mica en mica anirem comentant. Si voleu afegir 
alguna cosa més els regidors que sou presidents de les comissions. 
 
Sr. Benedicto: bueno, como tú has dicho yo incorporo en la comisón ésta, regidoria, lleva 
el mantenimiento de todos los edificios municipales. Llev además eficiencia energética que 
ésto es optimizar todos los recursos que tengan estos edificios en cuanto a su 
climatización, calefacción y alumbrado. Y también llevamos el tema de los dos cientos seis 
contadores que incorpora este municipio. El contrastarlos, el saber que funcionan bien y 
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dar de baja los que no estén actuando. También se incorporó el tema del nuevo contrato 
de alumbrado público y entonces, pues hoy se ha aprobado el adjudicatrio pero supongo 
que habrá irá a los tribunales, se supone, y éstos recursos pueden durar quizás seis meses 
o se puede alargar, no? Entonces yo me ofrecí para, si es necesario, para que el 
ayuntamiento no se quede sin mantenimiento, yo ponerme al frente de un equipo de 
mantenimiento, si es necesario. Si tu lo crees necesario, no? Por otra parte quiero felicitar 
al alcalde y al equipo de gobierno por el cumplimiento, cosa que es difícil en la clase 
política, de las promesas electorales, por la bajada del IBI. O sea, mucha gente dudaba que 
ésto fuera cierto. La verdad es que muchos ya creíamos que en vez de tener una 
propiedad en Calafell, teníamos un alquiler al ayuntamiento. Esperamos que cojas 
carrerilla Ramon, y a ver si el año que viene puedes bajar otro 10 % que eso sería 
estupendo. Para eso yo, pues creo que sigues un buen ritmo, un ben camino, con la 
reducción de alquileres que eso es muy importante. Cosa que se ha hablado en anteriores 
gobiernos pero nunca lo han hecho. Luego te aconsejo también, si me lo permites, que el 
tema de la masa salarial del personal del ayuntamiento pues la contengas. Que se pueda 
contener, ya te dije una vez que la masa salarial en éste ayuntamiento es trece mil euros 
por encima de la media catalana de salarios. Osea, que se considera que los salarios de los 
trabajadores del ayuntamiento estan muy bien pagados. Y nada más. 
 
Sr. Tejedor: nosotros la aportación cuando se dió el apoyo a la gobernabilidad, una de las 
cosas que pusimos encima de la mesa fue presidir la Mesa de Transparencia y 
Participación. Creemos que es un tema muy importante de cara al futuro. Hay que cumplir 
con unas leyes que creo que al final lo que dan es una herramienta para que los 
ciudadanos conozcan como funciona el ayuntamiento. Que todo esté expuesto a visión 
del público y darnos también a los políticos que representamos a los ciudadanos la 
tranquilidad de poder trabajar con unas normas y que todos los ciudadanos puedan 
visualizar ésto. Des de Transparència se está trabajando en la web, actualizando lo que 
marca esta ley. Se ha hecho un cronograma para acabar de cumplirlo en febrero. Una de 
las cosas, cuando dimos el apoyo a la gobernabiildad, y ahora hablo un poco más en 
general, que teníamos como caballo de batalla, como compromiso con nuestro programa 
y con los ciudadanos de Calafell, se basó en el “Ciudadanos te escucha” que se estuvo 
trabajando durante más de dos años. Era una inquietud de los vecinos la bajada del IBI. Es 
una de las cosas que se cumple pero se cumplen muchas más cosas a parte de la bajada 
del IBI. También está el tema de la transparencia, el tema de los plenso, era una de las 
cosas que teníamos en el contrato que firmamos que es público. Queríamos que los 
plenos fueran más accesibles y participativos para los vecinos. Se está trabajando en hacer 
el traslado para que todos los vecinos tengan acceso. La zona de las dependencias de la 
playa tienen ascensor. Se van a transmitir también por streaming, por la pagina web de la 
radio será visible para todos los vecinos. Se va a modificar y se va a modernizar también 
las actas, que creo que a la Secretaria y a los funcionarios que tienen que hacerlas tmbién 
les beneficia porque será una acta digital con lo cual se podrà recurrir y acceder a ella será 
fácil. Se está modificando el ROM municipal paraa que sea más participativo. Se está 
haciendo con el consenso de todos los grupos políticos que creo que es importante 
porque al final el objetivo, y desde C’s lo hemos dicho siempre. C’s es una paltaforma civil 
y creemos que cuando estamos en el cargo que desempeñamos tenemos que trabajar 
para el bien de todos los vecinos. Creo que es una dinàmica que tendríamos que coger 
todos los representantes municipales y trabajar en esa línea. Estos presupuestos también 
tienen cosas que en las que nosotros hicimos nuestra aportación a través de éste 
documento que digo, “Ciudadanos te escucha”, que es la rebaja del IBI, la rebajada de las 
retribuciones de los cargos electos también se ha hecho efectiva. Desde nuestra 
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aportación se está trabajando, desde la oposición haciendo una oposición responsable, 
crítica en positivo y creo que es la línea que tenemos que seguir. También teníamos en el 
acuerdo la reducción al mínimo imprescindible de los cargos de confianza y también se stá 
cumpliendo. También teníamos priorizar el apoyo a la educación y a la inversión. En 
centros escolares también se está haciendo y se ha ampliado el servico del comedor 
solidario durante todo el año; es una cosa que se ha cumplido desde la regidoria de 
Benestar Social. También se trabajará, era una de las cosas que teníamos en el 
compromiso que se iba a trabajar con las fuerzas policiales para dotarlas de los medios 
necesarios y uno de esos medios es el personal. Es una cosa que los vecinos de Calafell 
demandaban mucho, que habían zonas que estaban desatendidas o no estaban cubiertas 
por la asisencia policial y es una serie de medidas, queda mucho por hacer, y estamos de 
acuerdo porque es una cosa que nosotros llevamos en nuestro programa: la reubicación 
de las dependencias y el aprovechamiento al máximo de la dependencias. Y la 
optimazicación de esos recursos y con ello mejorar el trabajo del personal del ayuntmiento 
que creo que es importante que se haga porque cuanto más se facilita el trabajo mejor se 
puede desarrollar el mismo. Y luego pues ésto, optimizar los recursos y seguir trabajando 
porque los organismos municipales sean rentables. Creo que tiene que haber una 
comunicación entre regidorias y organismos para poder potenciar por ejemplo tema 
turístico como el tema de la Casa Barral, el Castillo, etc. Entonces creo que son cosas que 
tenemos que trabajar, sentarnos en la mesa a trabajar los diferentes grupos y bueno, es 
algo que será bueno para el municipio que se optimizen y que las entidades sean 
rentables. Por ésto, nosotros desde C’s daremos el apoyo a estos presupuestos. Tenemos 
que seguir trabajando, logicamente hay muchas cosas que hacer. Seran los primeros 
presupuestos que tiene que afrontar este gobierno con la responsabilidad de ellos y 
nosotros estaremos vigilando que se cumplan y trabajando en positivo para si hay que 
hacer una aportación más o alguna mejora, pues trabajar en esta línea y es lo que 
haremos. Muchas gracias. 
 
Sr. Balaguer: a veure, no sé per on començar. De moment hi han coses que semblen 
innocentades, una darrere de l’altre. Primer el dia que estem i el que estem aprovant que 
és molt important pel municipi i a veure, per si el dia vint-i-vuit, particularment, em sembla 
una innocentada. Demanaria si ja puc començar a fer precs, preguntes no, però precs o 
suggeriments, crec que una de les coses que hi hauria de canviar aquest equip de govern, 
ja. Mirar d’intentar, com a mínim el mes de novembre, de tenir tot aclarit i no esperar el 
dia vint-i-vuit, dia dels innocents, aprovar un pressupost. Això ha comportat una sèrie de 
coses i situacions de l’equip de govern que veritablement no estem d’acord. Tirar un pal 
enrere, i suposo que em perdonarà perquè no és de cap mal rotllo ni cap d’allò, pe`ro que 
el regidor responsable de l’àrea expliqui les seves intencions o el que vol fer, em sembla 
molt bé. Però començar a comentar temes del seu programa o el que portava o això. 
Suposo que tocarà en el segon torn. Jo li demanaria al senyor alcalde, que no passa res, 
però que anem al tanto amb aquestes coses, no per res però desprès el repetirà i poder de 
sentir-ho tantes vegades la gent s’ho creurà. Llavors, una cosa que i li vull retreure a vostès 
és el tema del que s’han omplert la boca, de participació ciutadana. I com molt bé aquí 
han dit els companys, el tema que hi ha per començar que han eliminat una plaça. Però sí 
que m’agradaria que quedés constància o almenys és l’ intenció que voldria ERC és que 
comencessin amb el tema de participació per la casa, per nosaltres mateixos, per l’equip 
de govern i per l’oposició, pels partits polítics. Perquè li dic? Em torna a sorprendre que a 
dia d’avui ens havem d’ assabentar una miqueta de quins són els objectius de cada 
regidoria. ERC s’ha vingut queixant durant tots aquests mesos i, sobretot, malauradament 
a la figura del PP, al regidor responsable, que semblava que veníem a les comissions i 
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només se’ns explicava quines eren les activitats que es feien a esports o demès. Clar, al 
final ha resultat que ha sigut l’única que ens ha presentat uns pla d’accions subjectius pel 
2016. Jo la voldria felicitar però és que això també ho ha fet malament perquè ho va fer 
las setmana passada. Igual que això demanaríem poder entrar a treballar o participar en 
això. Per tant, el tema de participació us demanaria, ja hem fet un pas, o algú ha fet un 
pas que tots els altres el poguéssim fer i que poguéssim anar entrant. Els pressupostos es 
poden defensar de moltes maneres i nosaltres avui a l’hora de votar suposo que 
mitjanament qui més o qui menys intuirà quin serà el nostre vot. Però sí que volem fer 
alguna pregunta ja que el que diem, sí que hem tingut temps o sigui hem pogut accedir a 
tota la documentació. Per exemple se’ns ha facilitat o se’ns ha donat aquesta facilitat per 
veure-la però no hem tingut ocasió de debatre o saber quina era l’ intenció. Un pressupost 
consta de molts números i darrere d’aquests números s’amaguen moltes intencions. 
Entenem primer de tot que no és una cosa fixa, és una cosa que té vida i per tant poden 
haver moltes modificacions i molts canvis i entenem que hi ha diferents fases. La primera: 
elaboració en la que no hem pogut participar; la segona: aprovació que és on avui per 
primera vegada participarem i desprès, la que sí ja avancem, el tema de control i 
seguiment del pressupost ERC començarà ja a actuar. Entenem doncs que ja s’està 
començant a acabar el temps, el pressupost de l’anterior equip de govern ja s’ha esgotat. 
A partir de gener ja estem amb el seu pressupost. Per tant, les excuses de m’ho he trobat, 
jo no ho entenia, no sé com ho han fet. Doncs a partir d’avui ja som al seu pressupost i 
podem fer un control i un seguiment. Vostès han fet bandera amb el seu pressupost i 
l’estrella sempre ha estat l’alçada de l’ IBI. ERC en el seu dia, en el primer pla que es va 
posar damunt la taula, va votar en contra perquè enteníem i estava en el nostre programa, 
que hi havia d’haver una baixada però no enteníem com es podria fer. ERC proposava una 
baixada gradual, afegint també una baixada gradual de la brossa. I estàvem parlant d’un 3 
%.Era una intenció similar però amb una reducció bastant més curta. Aleshores vostès ho 
ha explicat molt bé però hi ha hagut una cosa que la teníem bastant clara, totes les 
despeses corrents no han pogut reduir del tot. Amb la despesa corrent sí que han reduït 
coses. Vostè una de les coses en la que coincidim bastant, és el tema de lloguers, de locals 
i demés que s’havia d’aprofitar un major nombre de dependències municipals i local 
municipals, per tant bé. Han reconduït la reducció dels sous, que evidentment no estem 
d’acord, perquè estarem d’acord amb una part que és el sou de l’alcalde, molt bé. Però els 
demès també entraríem una miqueta en allò de les reduccions i demès, ara no cal que fem 
bandera però és una part que vostès sí que han fet. El que passa és que això és una part 
important però no és la grossa, la grossa és que en el tema d’inversions en l’anterior 
pressupost constava un milió vuit cents mil euros i aquest només de quatre cents mil 
euros. Clar, intuïm com ho fan però això ens agradaria que el senyor alcalde ens 
respongués a això. O sigui una mica venir al ple amb una pregunta, seguit que el meu 
company li farà també algunes preguntes i en el segon torn ja explicarem en el nostre 
motiu i perquè. 
 
Sr. Soler: bona tarda a tothom. Un dels punts que portàvem al programa era la por a les 
platges. O sigui, la platja ens aporta l’eina principal que és el turisme. Com més turisme, 
més gent. Treballen comerços de Calafell, Segur i taller de dalt del poble i tallers de Segur. 
Però tenim un problema que són els temporals. Els temporals que deixen les platges 
malmeses, queden fetes malbé, sense sorra. Llavors si quedem sense sorra, que pot 
passar? És la meva pregunta. Llavors, es va fer aquí una explicació i una exposició del que 
teniu pensat fer. La meva pregunta és com està això. Un altre punt que nosaltres 
portàvem al programa era fer la biblioteca al Port de Segur. Quina intenció hi ha amb la 
biblioteca? Un altre punt important també, era el nucli del casc antic de Calafell poble 
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però hem pogut comprovar que hi ha doncs que hi ha una apatia amb el pla de barris. 
Nosaltres portàvem millores per dinamitzar i potenciar l’entorn del casc antic de Calafell, la 
plaça Catalunya i els voltants de Calafell. Vull dir que això es pot comprovar amb els 
pressupostos. També érem l’únic partit, l’única força, que portava l’ ubicació del Bot 
salvavides al costat de la Confraria de Pescadors de Calafell. Una ubicació amb un tancat 
per l’ hivern, sent una eina bastant important pel nou centre d’interpretació de la 
Confraria, és adir el museu, llavors anirà lligat, coaccionat amb aquest futur museu, doncs 
d’inaugurar. Quin pensament hi ha amb això? Bona tarda. 
 
Sr. Ferré: entenc que hi ha hagut explicació? 
 
Sr. Pijuan: sí, sí. Un parell de coses. Desprès de l’ intervenció del dos regidors eloqüents i 
això esperàvem que demanessin tres hurras per l’alcalde Ramón i no ha estat així. Però 
anaven bastant en aquesta línea.  
 
Sr. Balaguer: desprès. 
 
Sr. Montejo: Ah! Finalment hem resolt. 
 
Sr. Ferré: si hem voleu fer l’ola, jo per a mi. 
 
Sr. Pijuan: una ola com a mínim. Hem resolt els misteris d’aquesta retallada de 2,2 milions. 
Fins ara no ens han explicat com han repercutit aquests 2,2 milions del pressupost perquè 
no pot ser que deixin de ser-hi i no hagi passat res i a tot arreu hagin augmentat les 
inversions i tot igual d’estupendo. Han parlat d’optimització dels lloguers municipals que 
són seixanta mil euros, totalment a favor d’aquesta mesura. Han parlat de reducció de 
sou, amortitzacions d’alguns càrrecs, la baixa en despeses de protocol, que també estem 
totalment a favor. Però això són uns milers d’euros que per una economia de trenta vuit 
milions no són gaire per arribar de seixanta mil en seixanta mil a 2,2 milions s’ha de fer 
moltes mini retallades per arribar a aquesta retallada. Així que una mica per explicar a la 
ciutadania com s’ha fet aquesta gran reducció de pressupostos farem pinzellades. Com 
han apuntat els companys d‘ERC hi ha hagut una reducció en les inversions, això és 
evident. Per altra banda també s’ha reduït el fons de contingència que són la reserva d 
diners que es guarda l’ajuntament pels imprevistos; ha passat de tres-cents seixanta-un mil 
euros a cent seixanta-cinc mil que és el mínim legal que estableix la llei. També s’han 
deixat de pagar unes expropiacions per valor de mig milió d’euros que això també és una 
sort que han tingut, poder deixar de pagar aquestes expropiacions pel justi preu. I desprès 
d’aquestes petites retallades potser han pogut presentar-ho com que no hi ha hagut 
austeritat, no? En la part d’inversions han intentat compensar una mica amb la pujada de 
la recaptació per l’ ICIO que és una miqueta però tampoc ajuda gaire a eixugar el tema. I 
també les transferències de capital d’altres entitats públiques. Tot i així, perquè no diguem 
que tot són bastons tenim un quants semàfors verds. Creiem que el retorn del rock-a-billy 
és molt positiu, entenem que suposa un cost per l’ajuntament però la repercussió al poble 
és massa beneficiosa per deixar-lo escapar. També entenem positivament que es vulgui 
professionalitzar la ràdio, que es vulgui consolidar i ser més ambiciós en aquest aspecte, 
tot i que no estem d’acord en la part formal de contractacions externes que intenten 
dissimular que no són càrrecs de confiança o personal eventual. I també en la part 
positiva, bé tampoc ens passarem, era això una miqueta. Desprès també tenim semàfors 
àmbar, no? De coses que podien haver estat millor però anirem baixant. Anem al vermell i 
desprès anirem al negre. Valorem que vista la retallada d’aquests 2,2 milions no s’hagi 
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reduït les `partides d’ àmbit social. Tampoc s’han augmentat més enllà d’aquest de l’1 % 
que s’havia de pujar el sou del personal i d’aquest 50 % de la paga extra. De fet totes les 
pujades petites que hi han hagut en partides pressupostàries corresponien majoritàriament 
a aquest percentatge de l’ import del salari dels professionals que treballen en 
l’ajuntament. Però per altra banda hem vist que com els pressupostos són una qüestió de 
prioritat política hem vist que sí s’ha augmentat alguns departaments, algunes àrees que 
no s’anomenen com són la policia i medi ambient. Creiem que bé, com és qüestió de 
prioritats vostès han establert que la seva prioritat és augmentar policia i medi ambient i 
no apuntar a apujar, bé també via Pública, i no augmentar les partides socials. Abans que 
parlaven que aquest pressupost ha estat fruit del diàleg aquí hi ha dos que han sabut 
dialogar molt bé: el grup de l’ UAM, el sou de l’ UAM gestiona el 40 % del pressupost 
municipal i si això es fa en relació a la despesa corrent es gaire bé el 50 %. Prou poder per 
aquests dos regidors que tenim aquí en aquesta taula. Un semàfor negre, però ben negre, 
és la retallada del 23 % pel que fa a cultura. Ara per ara les atribucions culturals ja estan 
disgregades en diversos departaments. Una part la porta el regidor Triadó, altra està en 
Truisme, altra en Qualitat de Vida, tot una mica dispers i ara a més a més se’l retalla un 23 
%. Parlant que no hi havia càrrecs de confiança veiem contractacions externes que tenen 
dotació com si fossin personal eventual. Hem vist aquí al departament d’esports que hi 
havia aquest assessorament tècnic per vint-i-nou mil quaranta euros. Tot sabem qui és 
aquest persona que han volgut pagar les funcions d’assessorament tècnic però sinó 
recordo malament a aquesta persona se l’havia contractat per divuit mel euros durant nou 
mesos. Això és que ja estem admetent implícitament que aquesta persona es quedarà la 
resta de l’any, que en part és comprensible perquè si ha vingut des de Cantabria també 
seria nua llàstima que s’hagués de tornar cap a casa desprès de nou mesos. O sigui que a 
la pràctica ja tenim contractes externs fent funcions de personal eventual. Veiem també el 
forat negre de CEMSSA, cada any s’han anat llençant diners a CEMSSA, és un sac foradat, 
sempre s’han anat fent aportacions, aportacions i no hi ha manera que re floti. És una 
entitat totalment ineficient. Ara hi ha un nou gestor que esperem que pugui sanejar, 
aconseguir l’equilibri, diuen que intentaren que CEMSSA assumeixi les funcions. Esperem 
que assumeixi les funcions i que al final serveixi per alguna cosa i no només per cremar 
diners de l’ajuntament. També tenim en la part del pressupost, sabem que tot pressupost 
ve de pressuposar no suposa unes despeses però hi ha una apartat que és molt 
pressuposat, gaire bé arribant a la fantasia, que és l’ inversió pels Jocs del Mediterrani que 
es contempla un milió quatre-cents mil d’inversió que vindran a traves de subvencions. 
Suposem que aquests milió quatre-cents mil seran per adequar els estadis de futbol i totes 
aquestes reformes de les instal·lacions esportives que deien que farien. El que passa és que 
aquest milió quatre-cents mil d’assegurats, això vol dir firmats sobre paper, hi han quatre-
cents vint-i-tres mil aproximadament. Per tant, queda un milió que segons ens va informar 
l’equip de govern estaven aparaulats; això vol dir que no hi ha res en paper. Sí que 
estarem pendents d’aquesta gran inversió que és l’ inversió més important que tindria el 
municipi que aquest emparaulament acabi sent una realitat. bé, fins aquí la valoració del 
pressupost. 
 
Sr. Ferré: molt bé. Vols dir alguna cosa Ivan? Jo contestaré com en torn de grup els 
dubtes. Com que hi han hagut dues intervencions, hi ha alguns punts que coincideixen 
però bàsicament el que volia dir és que encara que aprovem el pressupost el vint-i-vuit de 
desembre també ha sigut una mica perquè hem deixat uns dies per donar marge a que 
tingueu temps d’estudiar-ho i temps per fer propostes. Perquè pugueu mirar-ho més bé. 
Quan fa que us vam donar el pressupost? Més de quinze dies sinó recordo malament amb 
el qual heu tingut més temps per mirar-ho. No és que hàgim buscat la data expressament, 
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d’aprovar-ho avui però no és el primer cop que s’aprova un pressupost o unes ordenances 
en un ple del vint-i-vuit de desembre. Per tant, jo crec que es un dia com qualsevol altre, 
no? A partir d’ allí el tema de participació, precisament per això. Com hem donat uns dies 
més perquè tothom es pugui mirar el pressupost i fer propostes i consultar dubtes i hem 
fet una junta de portaveus i desprès hem fet una CI, una setmana més tard, per poder 
també parlar del pressupost doncs jo crec que aquest tema de participació ciutadana ja ha 
començat per la casa, com suggeria el Jacob, no? Respecte a la baixada de l’ IBI, 
evidentment que hem hagut d’ajustar el pressupost i això ha suposat que hi hagin menys 
inversions que en el pressupost anterior. Però també hi ha un altre motiu i és que hem 
hagut d’assumir una paga extra dels treballadors que són aproximadament quatre-cents 
cinquanta mil euros aproximament, que haguessin fet pujar les inversions fins uns vuit-
cents o nou-cents mil euros i no amb els quatre-cents mil que avui s’han quedat. I també 
és veritat que l’equip de govern ha prioritzat tenir diners a la caixa per pagar els contractes 
que hi ha vigents. Cosa que aquest any també revisarem alguns i mirarem de reduir el seu 
cost; amb el qual també l’estalvi, tot i que ara en el pressupost no es reflexi del tot sí que 
s’anirà produint durant l’any i això afavorirà que aquests diners que ara hem pressupostat 
per aquestes partides de manteniments i contractes vigents doncs fent aquests processos 
de licitació novament, doncs segurament podrem rebaixar alguns dels contractes que 
tenim vigents actualment. Entre ells perquè hi ha molts que acaben a l’any 2017, amb el 
qual alguns d’ells haurem de començar el procés abans i afavoriren que hi hagi aquest 
estalvi. Sí que és veritat que al baixar l’ IBI la diferència més important ha sigut les 
inversions, això és evident. Però també tenim l’ intenció que abans que acabi aquest any 
2016 demanar un préstec per poder fer front a les despeses d ‘inversions que es creguin 
oportunes perquè en tenim algunes de compromeses i algunes més o menys les heu anat 
preguntant com és el tema del Pla de Barris i el tema de la biblioteca. El tema del Pla de 
Barris, fa poc vam estar a la Generalitats, a la oficina que porta això que és diu 
d’Habitatge i Sostenibilitat o alguna cosa així, no recordo bé el departament. I bé, el tema 
del Pla de Barris és un tema que està complicat perquè és un tema que des de la 
Generalitat no estan pagant les subvencions que hi ha concedides. Des de l’any 2010 
encara no ens han pagat ni un euros de les justificacions que hem fet del Pla de Barris i 
portem un milió d’euros acumulat que ens deu la Generalitat en aquest sentit, amb el qual 
ens plantegem dues coses. Una, que ens van deixar ben clar que el Pla de Barris se’ns 
acabava aquest any, a desembre del 2016 i això quedava ja com una data definitiva. Que 
no es podien comprometre a una pròrroga de dos anys més que podríem demanar 
nosaltres perquè jo tenia entès que el Pla de Barris l’havien allargat fins a vuit anys i resulta 
que no, que eren sis. I per tant donaven aquest desembre 2016 com a data definitiva per 
poder tancar aquest Pla de Barris. I a més a més vam estar parlant però com que no hi ha 
un govern clar en el que és la Generalitat doncs que pugui prendre decisions en aquest 
moment, doncs no es van comprometre els tècnics que vam parlar-hi a poder prorrogar 
dos anys més com han fet en altres municipis aquest tema del Pla de Barris. Per tant, és un 
tema que tenim sobre la taula que hem mirat de resoldre durant aquest anys 2016, que 
provocarà segurament que hàgim d’avançar alguna part d’aquestes inversions en el 
préstec que podem demanar per poder, com a mínim, fer algunes de les que tenim 
previstes en aquest Pla de Barris i mirarem de deixar unes altres pels dos anys que podíem 
demanar de pròrroga que també ens van dir doncs que de l’ import total d’aquest Pla de 
Barris que miréssim d’escorçar-lo una mica. Perquè vistes les conseqüències que tenim que 
la Generalitat doncs té problemes de pagament i de fer front a aquestes subvencions que 
han donat del Pla de Barris doncs també demanen un esforç als municipis per ser realistes 
i mirar de veure quines inversions podem assumir els municipis en aquest any 2016, i en 
els possibles dos anys de pròrroga que puguin haver desprès. Penseu que a partir que 
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nosaltres acabem el Pla de Barris no hi hauran més municipis perquè estem a l’última 
convocatòria i vam estat a l’última convocatòria escollits i per tant totes les pròrrogues, 
totes les anualitats del Pla de Barris s’acaben quan acaba la nostra. I per tant, serem dels 
últims municipis que podran gaudir d’aquesta subvenció que es va donar en el seu 
moment i que ara doncs ens haurem d’apretar el cinturón però alhora concretar els 
projectes d’una vegada per totes i executar aquestes obres en un temps que jo diria que 
gairebé rècord, no? Tenint en compte això dintre de les inversions del Pla de Barris a part 
d’adequar els carrers que ja estem amb els projectes acabats, enllestits, tant el del carrer 
Jesús com del carrer del Mar, intentant acabar aquests projectes per poder licitar les obres 
el més aviat possible i poder, ja dic, tirar endavant aquest Pla de Barris. Hi ha un tema d’un 
equipament que està pendent que és l’edifici del Sindicat on tenim aquesta possibilitat de 
subvenció del Pla de Barris. Ho vam estat comentant, que donats els canvis que s’ha fet al 
departament de Cultura, que abans comentava també el Joan Maria Triadó que s’aprofita 
l’edifici del Bolavà com a centre cívic, ja que hi havia un edifici de vidre en el que es fan 
una sèrie d’activitats com a centre cívic, com a escola d’idiomes, de diferents tallers, doncs 
aprofitat el que és la Masia en sí, l’espai del Bolavà com a centre cívic que era l’ús que 
estava definit aquest edifici del Sindicat. Per tant, tenim un edifici en què tenim subvenció 
per poder-lo condicionar i tenim un espai molt gran de mil cinc-cents metres quadrats. Pel 
qual hem pensat que seria el lloc ideal per ubicar una biblioteca que donés sortida al 
municipi ubicant-la en un nucli antic com és el del poble, un nucli que per història, 
representativa de cultura del nostre municipi i per un lloc doncs tradicional i ja dic pel seu 
valor històric i per donar-li un equipament amb el que crec que potenciarà aquest nucli 
antic doncs creiem és el lloc adequat per ubicar aquesta biblioteca en l’edifici del Sindicat. 
Sí que és veritat que en el municipi de Calafell ens cal una biblioteca d’uns dos mil set-
cents metres quadrats però també tenim la possibilitat de fer-ne una a Segur més 
endavant per poder donar també satisfacció al nucli de Segur. La que havíem pensat, i 
aprofitant aquesta subvenció que finança pràcticament la meitat d’inversió que s’ha de fer 
en aquest edifici, és fer la biblioteca en l’edifici del Sindicat, potenciar el que és el nucli 
antic amb aquest valor cultural i per tant l’ ubicació ja respon així a les dues coses que 
s’han plantejat des dl grup d’ ERC. L’ ubicació de la biblioteca, la sortida intentarem també 
iniciar el projecte d’alguna manera bastant accelerada de poder fer aquest biblioteca 
perquè sigui una realitat el més aviat possible, dintre del que és el Pla de Barris i poder 
donar sortida a aquest projecte del Pla de Barris doncs per tal de complir amb els requisits 
que ens ha posat la Generalitat. Ja dic que en nua reunió que va ser la setmana passada, 
divendres sinó recordo malament. Per tant també ha sigut una notícia doncs que ens han 
vingut així d’una manera ràpida i que ens hem de posar les piles per poder complir amb 
aquests terminis. Pel que fa a les platges, que és el tema que preocupava també al Joan, la 
proposta que us vam presentar de tot aquell sistema d’intentar fer una proposta 
mitjançant dunes en el que també es poguessin aprofitar uns espais com a terrasses a la 
sorra, hem estat valorant el temps que teníem, abans del 31 de desembre hem de tancar 
el que és el pla d’usos de les platges, amb la qual cosa no ens dóna temps a fer un procés 
per poder donar opció a tots els establiments que hi ha a primera línia de mar per poder 
optar a què tinguin una terrassa al davant del seu negoci, ha de ser forçosament d’aquest 
estil, o sigui vinculada sempre a un negoci, perquè també hem fet una visita a la 
Generalitat en aquest sentit i ens han autoritzat com a ús temporal de platges aquesta 
possible ocupació d’aquestes terrasses de fusta, doncs, també és un tema que ja es va 
explicar en comissió informativa, però que avanço més coses que s’han anat produint 
aquests dies, i és que aquestes terrasses ja hem parlat amb dos establiments que ja havien 
manifestat en el seu moment interès per poder ocupar aquest espai a la sorra, tenim més 
o menys un acord verbal que estem acabant de concretar amb aquests dos establiments 
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per poder donar facilitats per fer una prova pilot aquest estiu que ve i que tinguem com a 
mínim dos establiments de diferents tipus, un més vinculat a la restauració  i un altre més 
semblant al que és un bar o un sector diferent del que és el propi restaurant i per tant, són 
dos establiments, ja dic, que han manifestat i a més a més per escrit el seu interès per fer 
això. Ho farem com una prova pilot per veure quins avantatges i quins inconvenients es 
troben, ells també ho accepten en aquest sentit, ens estan demanant una sèrie de 
facilitats en aquest sentit per poder que aquest estiu tinguem aquesta prova pilot per ja 
plantejar-ho pel següent any, el 2017 ja fer-ho bé, amb un projecte més definit, elaborat, 
que sigui de tot el front marítim i que s’hagi donat l’opció a tots els establiments que hi ha 
a davant de primera línia del que és sobretot a Calafell platja, que per proximitat és el que 
té més facilitat de fer aquest sistema de terrasses al que és la sorra i també alhora donar 
aquesta possibilitat a la resta d’establiments de restauració que puguin optar a fer això 
havent vist les avantatges i els inconvenients que s’hauran trobat aquests dos establiments 
durant aquest estiu que faran aquesta prova pilot.   
 
I l’últim tema que ha comentat també Esquerra Republicana, el tema de la ubicació del 
bot salvavides, que és un tema que va vinculat al pla d’usos de platges que també volem 
buscar definitivament en tot el projecte de la Confraria de Pescadors que també estem 
mirant que aquelles ocupacions que estan mirant de perjudicar o que poden potser 
molestar l’ús de la confraria també amb el tema del bot salvavides, o ubicar-les o mirar de 
buscar-los un emplaçament més adequat possible.  Demà concretament tenim una reunió 
amb alguns d’aquestes ocupacions que podem acabar de situar, abans d’aquest 31 de 
desembre que estem ja tancat aquest any i que també estem buscant que la ubicació del 
bot salvavides, en definitiva, puguem dir que es queda definitivament a la platja de 
Calafell, que jo crec que aquest és una mica l’objectiu que potser buscava la pregunta i 
que potser buscar-li aquest emplaçament, aquest aixopluc que ja dic que hem estat 
parlant amb la Generalitat, ens han ofert fer-ho dins del pla d’usos temporal de platges, 
però que al final amb el temps, si veiem que al hivern també és necessari mantenir la 
possible construcció que s’hi faci en aquest voltant i poder buscar-li una connexió amb el 
que és el projecte de la Confraria, doncs, fins i tot poder-ne demanar la seva concessió.  
Això ho estant fent en alguns llocs no gaire lluny d’aquí a més a més i és una possibilitat 
que ens han donat des d’aquest punt de vista, la Generalitat. Amb la qual cosa jo crec que 
les preguntes que se’ns han fet per part d’Esquerra Republicana s’han respost 
sobradament, crec que en aquest cas tenim la sort de poder tirar endavant aquests 
projectes i que alhora també dins d’aquest any encara que algunes coses no surtin al 
pressupost que també s’han d’explicar i que formen part de la gestió municipal que també 
s’està fent i que de vegades algunes coses no costen diners del pressupost però sí que al 
final es veuen allà a la sorra i a la platja. Jo crec que en aquest cas, el tema del bot 
salvavides és una de les prioritats que tenim com també ho és el tema de les terrasses que 
s’ha explicat de les platges.  A partir d’aquí, alguna intervenció més que s’ha fet per part 
de la CUP.  M’alegro que també remarquin les coses positives que també fa l’equip de 
govern, perquè crec que és de justícia dir-les i per tant, en aquest sentit doncs, ho celebro, 
que com a mínim com a oposició també es destaquin les coses positives i no només les 
negatives, i per tant, també demostra una mica que el tarannà que porteu en aquest 
sentit és constructiu i crec que és positiu que tingueu aquesta actitud com a grup 
municipal destacant també aquelles coses que realment s’estan fent bé i que també 
podem, ja no dic aplaudir, ni fer tres urres, ni fer l’onada tampoc, però com a mínim 
celebrar que estem tots d’acord amb algunes d’aquestes coses que s’han proposat.   
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Respecte Medi Ambient no és que negociïn millor sinó que tota la partida d’energia 
elèctrica s’ha passat a Medi Ambient, no és només per pagar les partides de llum, abans 
estaven repartides pels diferents departaments i per això sembla que hagi augmentat molt 
el pressupost de Medi Ambient, però de fer si treiem aquesta partida o la repartim com 
estava abans, es veurà que no s’ha augmentat el pressupost de Medi Ambient sinó que 
s’ha ajustat una mica més al pressupost per tal de mirar que aquests contractes, ja dic que 
alguns d’ells sí que s’han revisat i sí que s’han retocat, alguna cosa, però durant aquest 
any acabarem de concretar aquests contractes, alguns d’ells que puguem rebaixar-li una 
mica més el preu i que puguem ajustar-los més al preu real.  Alguns d’ells ja tocava fer-ho, 
per revisió de preus i tot això, ja tocava reduir-ne el cost i ja s’ha parlat també amb els 
tècnics de Medi Ambient i en el tema de Cultura que s’ha reduït un 23%, depèn de com 
ho comptis, en principi no hi ha hagut cap retallada important en aquest aspecte, perquè 
si pràcticament s’ha quedat amb el que és l’OAM, l’organisme autònom municipal, potser 
hi ha hagut tres mil euros de reducció del pressupost, potser no arriba a l’1% de reducció 
del que és el pressupost de l’OAM, en què s’ha mantingut bona part de l’estructura, 
perquè bàsicament l’OAM té un pressupost en el que majoritàriament són costos de 
personal, amb la qual cosa és difícil retallar això, quan a més a més obres un nou espai 
com és el de la Confraria en el que sí que és veritat que haurem de buscar a veure com 
acabem de materialitzar aquest quadrant per poder obrir aquest espai, alhora també 
satisfer la Casa Barral, però no s’ha retallat el 23% en Cultura perquè moltes coses han 
passat a Promoció Econòmica i altres partides que s’han distribuït a Ensenyament o altres 
llocs que abans potser formaven part del paquet de Cultura, fins i tot la brigada de cultura 
que s’ha ajuntat amb la brigada normal de l’Ajuntament i potser per això aquest 23% 
sembla una exageració, però és que l’efecte ha estat ajuntar les dues brigades doncs 
també pot ser que hagi produït aquest nombre, i m’ha sorprès que ho digués perquè no 
ho tenia contemplat, però crec que ha sigut l’efecte aquest segurament que ha provocat 
que surtin aquestes xifres, però realment no hi és aquesta retallada.  I pel que fa al tema 
dels Jocs de la Mediterrània sí que és veritat que hi ha una subvenció que està concedida 
des del mes d’abril sinó recordo malament de 423 mil euros, també és veritat que hi ha 
una subvenció que ja està previst que en el pressupost de la Diputació es passi aquests 
primers d’any en aquest primer trimestre de 305.000 euros més, que això està acordat 
també en la candidatura dels Jocs de la Mediterrània i també amb el president de la 
Diputació en la reunió que hi va haver també hi era present el diputat Olivella per defensar 
el interès que teníem en el municipi, perquè hem sigut jo crec, el municipi que hem sortit 
més perjudicats d’aquest repartiment de subvenció perquè estem fent una inversió molt 
important en el que és el camp de futbol i en canvi la subvenció que ens han concedit no 
estan d’acord amb el que és el projecte que s’ha de fer i adequar aquest espai, cosa que 
en d’altres municipis, el que es dóna de subvenció servirà per adequar les instal·lacions 
que aquells municipis han decidit tirar endavant i aquí ens haurem d’ajustar i posar diners 
per acabar aquestes inversions q ue s’han de fer al camp de futbol.  I alhora hem fet, com 
han fet alguns ajuntaments, avançar una mica les previsions que hi pugui haver del PAM 
que ja més o menys calculem que l’ajuntament de Calafell tindrà històricament com 
sempre hem tingut, en aquests darrers anys, en aquestes darreres convocatòries, el topall 
que tindrem de subvenció del PAM, doncs, ja puguem també incorporar també dins del 
que és els Jocs de la Mediterrània, per haver de posar més diners per fer la inversió 
d’aquesta adequació d’aquest camp de futbol. Ja ho preveiem ara que segurament 
aquesta subvenció arribarà el 2017 i per tant, aquest any no la tindrem, però com que és 
una subvenció que s’ha posat que fins que no es tingui el ingrés no es podrà executar la 
despesa, per tant, serà un peix que es mossegarà la cua i l’arrossegarem fins el 2017. Bé, 
hem intentat fer veure també una mica la realitat que tenim aquí al municipi i és que  al 
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final, tot i que hagin de tirar d’una subvenció que normalment la del PAM, es feia per un 
altra tipus de despesa, doncs, segurament, ajuntant aquesta subvenció més la que tenim 
concedida, més la que tenim emparaulada al final podrem arribar a una xifra d’un milió i 
mig de subvenció en total per fer aquesta adequació del camp de futbol.  Això és una 
mica el que volia reflectir el pressupost.  
 
I l’última cosa de CEMSSA que és un forat negre que no refloreix, jo crec que CEMSSA 
aquest any encara està assumint un deute d’exercicis anteriors i que s’està assumint en 
aquest pressupost i que en principi l’única aportació que fa l’ajuntament són els vint mil i 
escaig d’euros, que portem per adequar l’espai per poder ubicar els contenidors de la 
deixalleria, és l’única aportació que fem per poder fer aquesta inversió. Per tant, tot el que 
són diners de la pròpia gestió de CEMSSA, aquesta és autosuficient per poder generar 
aquesta despesa, cobrir aquests costos més el que és l’endarreriment que tenim amb el 
pagament o l’acord que hi ha en el pagament d’algunes coses que s’han de pagar 
endarrerides, com sabeu alguns IVA de la zona blava del 2010 i les quotes del port també, 
que hi ha un conveni signat i que també s’han d’acabar d’assumir. Per tant, en principi, 
CEMSSA per si sola sí que pot funcionar, podrà reflorir en breu, si és aquest una mica el 
llenguatge que voleu utilitzar i jo crec que a partir d’allà els tècnics estan treballant amb 
un pla de viabilitat que faci que CEMSSA de mica en mica vagi creixent una mica més, 
tingui més de múscul i pugui oferir més serveis. 
 
Sra. López: sembla això la Bíblia en verso perquè de veritat avui, sé que és una 
innocentada això, o sigui, heu parlat 45 minuts l’equip de govern per fer l’exposició d’un 
punt. Això mai a la vida havia passat. 
 
Sr. Ferré: el pressupost mereix... 
 
Sra. López: Ramon, si us plau, 45 minuts parlant més 10 o 15  més parlant ara, deixi que 
parli jo que us he respectat totalment a tots, quan de moment el que he sentit, el 80% del 
que heu parlat no té res a veure amb els objectius del pressupost, perquè no n’hi ha dóna 
la sensació.  Heu parlat del punt anterior de la RLT, heu parlat de lo bé que ho feu tot que 
em sembla perfecte, heu parlat de formació, heu parlat del que ja es fa, però del projecte 
que presenteu no heu parlat res.  Ens hem passat pel forro el ROM, aquest que també 
n’hem parlat amb el pressupost, és que no sé, potser ens hauríem de plantejar de què 
estem parlant, avui quin punt es debat?  Perquè és molt important el pressupost i sempre 
ho he defensat, i sempre s’ha defensat i per això es va demanar un monogràfic fins i tot, 
però si el monogràfic és per parlar d’un reglament de participació ciutadana que no té res 
a veure ni té reflex al pressupost del ROM, que una part de l’equip de govern no ha 
presentat cap tipus de proposta i de la plantilla que justament, s’ha dut en el punt 
anterior, i a més després vostè ha parlat com a ponent o portaveu i no ens ha donat a 
nosaltres l’oportunitat d’expressar-nos abans, perquè vostè ha volgut respondre això. Miri, 
nosaltres el que veiem és una cosa clara, el que vostès han fet és reduir 2 milions dos-
cents el pressupost que és ben cert que era una promesa electoral que vostès portaven, el 
PSC en aquest sentit i el que ha quedat clar és que on han tocat, on han reduït clarament 
és que deixen de fer inversions, tornaran a endeutar el municipi, segons acaba de dir 
l’alcalde, aquest és el resum, o sigui, deixem de ficcions, si hem de fer inversions ens 
endeutarem quan l’equip anterior el que va fer és reduir el màxim perquè ens ho deia la 
Llei per arribar al 75%, reduir el fons de contingència per  qualsevol imprevist que surti i 
no ha millorat pràcticament.  I sí, i l’únic que saben dir és que han reduït el protocol, els 
sous dels regidors que això no és més que dotze mil euros, o sigui, l’alcalde és ben cert 
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que s’ha reduït dotze mil euros i la resta no s’ha reduït quan fem la comparativa amb 
l’anterior; per tant, no ens enganyin.  És que aquest és el problema que hi ha sempre, que 
vostès es fan una idea, l’expliquen, es queden tan amples i a més creuen que potser la 
ciutadania els creu i que de veritat que m’alegro perquè ho expliquen molt bé, però la 
realitat no és aquesta, la realitat està en aquest document que ningú a data d’avui  ens ha 
explicat, perquè l’únic que han agafat és la memòria de l’alcalde, que Déu ni do! I l’han 
llegida, on el punt més important del que parlen és lo del 10%, perquè després parlen de 
temes que no tenen res a veure amb el pressupost. Diuen que redueixen i és ben cert, els 
contractes, que eliminaran contractes. Clar, quan s’acaben els contractes ho poden fer, 
fins ara no es podia fer, o sigui aquesta proposta d’èxit cap. O sigui és normal, si al dos 
2016 o 2017 s’acaben els contractes dels lloguers és normal que es negociïn o s’eliminin 
que aquesta és la intenció. S’han aprofitat de la negociació dels contractes, de la reducció 
dels contractes, això es va fer en l’anterior equip de govern i li pot dir el senyor Juanjo o la 
senyora Maite que formaven part de l’equip de govern. O sigui, les reduccions d’aquest 
pressupost són, perquè deixen de fer inversions al municipi que crec que també ho 
portaven al programa electoral, que sembla que d’això no es recorden, la negociació de 
l’equip anterior dels contractes i les seves adjudicacions que hi ha hagut ara, com pot ser 
la del transport escolar i la decisió de deixar de tenir lloguers i portar-los en d’altres 
dependències, que això jo crec que qualsevol equip de govern que s’hagués format ho 
hauria fet. Inversions un corre-can que el fan a un lloc i espero que tingui molt d’èxit i 
m’han dedicat fins i tot en una plana han posat el meu nou que sóc una gran amant dels 
animals, és ben cert, me n’alegro que el facin allà on el fan, al costat de la via, al metge, 
aquesta és la intenció, espero que vagin moltes persones allà a fer les seves activitats amb 
el seu gos.  Fan les inversions que tenen a veure amb els Jocs de la Mediterrània que ve tot 
per subvenció i alguna cosa d’esports.  Que jo me n’alegro que vostès tinguin un projecte 
però vull que me l’expliquin. Que no em llegeixin la memòria i que no em parlin de 
personal, perquè totes les persones que han parlat ho han fet de personal. Tots els 
regidors que formen part de l’equip de govern i els que també formen part però que estan 
a l’oposició que és Ciutadans i el regidor no adscrit, és del que han parlat. Fins i tot m’he 
assabentat avui que tenim una regidoria d’Eficiència Energètica, ja m’ho explicaran això. 
Com a mínim, l’explicació del pressupost ha servit per això, per saber que hi ha una 
regidoria d’Eficiència Energètica.  Miri, nosaltres votarem en contra, perquè clar, farem les 
propostes i com que s’ha de fer de forma legal, presentarem totes les al·legacions. També 
cal dir-li que tot això que ens ha explicat de CEMSSA jo no sé fins a quin punt és legal fer 
una aportació, perquè hi ha una disposició addicional a la Llei de bases que ho diu 
clarament, que no es pot fer cap tipus d’aportació. Per tant, miri’s bé la normativa en 
aquest sentit, no es pot fer cap tipus d’aportació, ho diu clarament i això és una aportació. 
Li poden dir transferència de capital, subvenció o com vostès vulguin i com aquestes n’hi 
ha unes quantes.  Per tant, no vagin dient que és fàcil fer les coses, perquè hi ha uns 
deutes, bé clar de 2010 ja ho ha dit vostè també de l’IVA, i el tema del port, un tema que 
vostè ha decidit arribar a un acord amb l’empresa del port i que ha decidit pagar uns 
diners. Per tant, jo el que vull demanar-li al ponent, en aquest cas, el responsable i el 
delegat de l’Àrea que m’expliqui quins són els objectius del pressupost.  No si 
contractaran, si és millor el meu departament, si ara tenim més o menys personal, si farem 
cursos de formació que són els que ja s’estaven fent... és que realment de propostes noves 
les justes, perquè el que han estat venen aquí són coses que ja s’estan fent a 
l’Ajuntament.  I el deute, el que queda clar, és que vostès novament és endeutar 
l’Ajuntament com quan durant quatre anys s’ha estat reduint. Vam entrar aquí a 
l’Ajuntament i hi havia més del 120% d’endeutament i quan hem sortit el mes de 
desembre no arribava al 80%.  Això és la tasca prioritària que ha fet l’equip de govern 
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format per Convergència I Unió i pel PP, també s’ha de dir  i van acceptar les regles del joc 
perquè era el que ens obligava la normativa.  I vostès el que m’estan dient és que 
redueixen els impostos que em sembla perfecte, però quina és la conseqüència?  Demanar 
crèdit? Endeutar més el municipi?  Això què vol dir que en el proper govern tornarem a 
tenir problemes?  Perquè això no ho han explicat, perquè només han explicat la cara 
bonica d’això. Expliquin tot. Què suposa reduir impostos?  Perquè quan un redueix 
impostos ha de treure els diners. Aquests dos milions els ha de treure d’algun lloc i si em 
diu que la seva vareta màgica és demanar un crèdit hem begut oli tots, perquè això no és 
la solució.  Perquè, com ha quedat clar, l’únic que s’ha reduït és inversions i fons de 
contingència i quatre duros de protocol i poca cosa més. I a més a més compten que faran 
en funció d’unes negociacions que han de fer. O sigui, que en paper tenen previst fer 
algunes sèrie de coses i van i redueixen les partides que ja veurem si no les han de 
modificar abans del mes de juny. D’això ja en parlarem al juny, en quina situació es 
trobaran. I clar, que s’aprofitin i que diguin que han reduït els contractes, quan les 
negociacions les feien els altres, home, és que ja està bé que agafin i comencin a posar-se 
les medalles dels demés.  Que està bé, però, home, siguin una mica honestos, i diguin que 
la feina la van fer els altres i que vostès estan aprofitant-se’n i que està molt bé.  I jo crec 
que com a mínim, jo he estat callada tota l’exposició i és el que hauria de fer la resta de 
companys, així de clar, perquè no calleu i després direu. Per tant, demano sisplau que 
escoltin, perquè després ja sé que m’explicaran una altra història, val?  Així que 
Convergència i Unió votarà en contra per presentar al·legacions constructives i que quedi 
constància en un paper quina és la realitat d’aquest pressupost. Gràcies. 
 
Sra. González: només una coseta que s’ha referit a l’Albert de la CUP, que ha comentat 
només una partida d’Esports. Només comentar que aquesta partida d’assessorament 
tècnic estava a la partida pressupostària de Turisme i el que s’ha fet és un canvi, perquè sí 
que és cert que l’assessorament tècnic hem considerat que a Turisme no feia falta i sí que 
feia falta més a Esports. Que aquesta persona que se li ha adjudicat aquest servei 
d’assessorament tècnic ara mateix està fent també moltes més funcions dins del 
departament d’Esports, atenent  a les entitats esportives que no dins del departament de 
Turisme, per això el que s’ha fet és un canvi de partida, no s’ha incrementat la partida del 
departament només en aquest sentit, del departament de Turisme al departament 
d’Esports.   
 
I en quant al que has comentat Jacob de si jo..., t’agraeixo que m’hagis comentat el tema 
de que sí que hem presentat el pla d’accions, moltes gràcies, ho has tingut en compte, 
després de què sí que durant un mes enrere em demanaves totes les activitats que faríem 
durant el 2016, però jo et vaig explicar que encara, malgrat que estem al mes de 
desembre, estàvem tancant dades i avui dia també estem tancant dades de coses que es 
faran l’any que ve.   I ho hem presentat a corre cuita i també vaig comentar que això, en 
quant a actes, no eren definitius, que hi podrien haver canvis. I has comentat una cosa 
que m’he sentit una mica malament perquè no és cert que jo no parlés a les comissions 
informatives de Turisme, jo he parlat sempre que hi ha hagut coses, que no només parlava 
d’Esports, d’esports parlo més perquè cada cap de setmana hi ha alguna cosa, alguna 
activitat d’aquest municipi que és imparable i sempre en totes les comissions alguna cosa 
esportiva he de dir, però jo et recordo que he parlat de la Castanyada, del primer Congrés 
Internacional de Turisme familiar, he parlat de la ruta del Xató, i he parlat moltes vegades 
de Turisme. 
 
Sr. Balaguer: no ho entens! 
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Sra. González: no? Perquè? 
 
Sr. Balaguer: no, perquè quins objectius? Què canviaràs? Què faràs? Què voldràs fer?  
Parlar de què faràs la Castanyada, ja ho sé no cal que m’ho expliquis... 
 
Sra.González: Jacob, a les comissions informatives s’informa del que fem, val?   
 
Sr. Ferré: Jacob, deixeu acabar.  Em sembla que m’he colat, perdona, després et dono 
l’oportunitat.  Esquerra Republicana, perdoneu, m’he saltat el torn. 
 
Sr. Balaguer: vaig a explicar el vot però suposo que qui més qui menys ja ho deu saber què 
farà Esquerra Republicana.  A veure, Esquerra Republicana votarà que sí als pressupostos, 
segurament molts us preguntareu el perquè.  Primer de tot, voldria manifestar que 
tinguem una mica de memòria que no és la primera vegada que ho fa Esquerra 
Republicana perquè entenem diferents coses: primer, la manera com entenem o com 
volem fer política, primer sempre donar una opció o un d’allò a algun equip de govern 
entrant que sigui ell el que faci un pressupost per poder fer aquest seguiment i aquesta 
crítica, valorant diferents coses.  Entenem que normalment quan ens presentem a les 
Eleccions tothom fa sempre un pamflet  amb una sèrie d’objectius i demés que coincidim 
tots els partits polítics, o bastant, no totes les coses, però clar, que coincidissis en deu 
punts i en un fins i tot, totalment en contrari, i el guanyem nosaltres i siguin onze punts, 
dóna molt de valor el vot d’Esquerra Republicana, o el perquè Esquerra Republicana votarà 
que sí a aquests pressupostos. Evidentment no són els nostres ni molt menys, però que sí 
hi ha moltes coses que són iguals i nosaltres un dels primers dels punts que teníem molt 
clar en el nostre programa és que havíem de començar a canviar la manera de fer política, 
entendre que havíem de començar a canviar la manera de fer política, entendre que 
havíem de participar tots els partits polítics siguin del color que siguin i havíem de saber 
arribar a uns objectius concrets, doncs, si ja s’ha fet, s’ha marcat o hi ha una part en 
aquest pressupost que molts d’aquests objectius estan contemplats, doncs, no entenem 
perquè hem de votar que no.  Entenem que per primera vegada donarem una opció, un 
vot de confiança, esperem que després ho tinguin en compte i votarem a favor. Pel que 
han dit els companys de la CUP no cal fer tres urres, jo voldria fer-ho ben aviat si vostès 
s’aclareixen en una altra banda, res més. 
 
Sr. Pijuan: estaria bé que llavors després d’aquests urres vosaltres tragueu el cap de l’ala 
dels convergents.  Bé, sobre el tema de Medi Ambient que rebaixarà el seu pressupost, és 
perquè es pressuposa que aquests contractes es negociaran a la baixa el mes que ve, no 
ens han informat si aquestes negociacions s’han establert, per tant no ho donem per 
suposat això.  I sobre el que apuntava la Maite sobre aquesta contractació 
d’assessorament tècnic, no criticàvem tant la naturalesa d’aquesta contractació sinó que 
d’entrada no ens haguessin explicat que faria funcions de càrrec de confiança, de càrrec 
eventual i també ens agradaria saber de quina manera faran per salvar aquest impediment 
tècnic que tindran a partir del novè mes quan s’acabi el contracte d’obra menor i no es 
pot prorrogar aquest tipus de contractes.  Llavors, era per saber quina forma havien 
pensat per perpetuar aquest treballador. 
 
Sr. Perín:  bé, crec que no parlem el mateix idioma, perquè diuen que deixem de fer 
inversions i que no han parlat d’objectius.  Des de tota l’exposició que han fet els 
companys inclosa la meva, per fer una mica d’esment, òbviament no tinc tanta capacitat 
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de retenir però sí que podria parlar una mica. Tota l’estona que he parlat he parlat 
d’objectius del que faríem l’any que ve, dels projectes que hi posaríem, de com ens 
finançaríem, per exemple el pla de barris que sabem tots que és un 50% finançat per la 
Generalitat. El que passa que, potser el tema de la inversió s’ha reduït també pels motius 
que ha donat l’alcalde però també busquem alternatives, com ara ha sortit el DUCI que 
ens pagaria un altre 50% i això redueix la inversió.  Per un altre punt deia que en el seu 
dia es va dir que no es podia fer un pressupost amb un 10% que era impossible, que no 
es podia fer i s’ha fet. La realitat la tenim aquí davant de la taula, o sigui que, si us plau, 
com vaig dir-li l’altra vegada a un company que em va agafar el testimoni, tingui fer 
perquè la realitat supera la ficció.  
 
Per un altre costat parlava de CEMSSA, de la inversió que no es pot fer.  Segons la 
interventora que ara mateix no hi és li pot deixar clar que per fer inversions es poden fer 
aportacions econòmiques.  
 
Del tema de préstecs, crec que recordar que vostès van demanar un crèdit de 2 milions 
d’euros per fer un passeig marítim, no sé, ja m’ho aclarirà. 
 
I per últim, gràcies a la bona gestió d’endeutament d’aquests anys anteriors podrem anar 
una mica més enllà sense traspassar els límits legals i tranquil·la que no endeutarem més el 
municipi.  Gràcies. 
 
Sra. López: després de la intervenció del PSC, comentar que si vostès fins i tot compten 
amb una subvenció i creuen que l’han de rebre, això no redueix la inversió perdoni, hauria 
de quedar constància dins del pressupost. És que clar, més que res és que vostès dins del 
seu pressupost tenen inclosa la subvenció dels Jocs de la Mediterrània.  De vegades parlar 
de coses o assessorar-se  malament té aquestes coses, que es poden dir coses que són 
contradictòries i que queda palès només mirant el pressupost. La realitat que vostè ha 
parlat de realitat i de ficció, és una i molt clara i és que vostès demanaran un crèdit. 
Nosaltres el vam demanar per un projecte que vostès, vostè no en aquest cas, però el que 
actualment és l’alcalde es va comprometre i va ser incapaç de fer que va ser el passeig 
marítim. I quan de temps van tenir el passeig marítim en l’estat que tenia?  O sigui, per 
això es va demanar un crèdit i per això com es va considerar una inversió sostenible, 
política financera ens va autoritzar, no se n’oblidi, perquè estàvem per sota del 75%, el 
que passa que això és entrar en una qüestió molt tècnica i jo crec que això ara no toca. 
Però abans de parlar i de dir o depèn de qui l’assessori, que l’informi bé.  Un passeig 
marítim que va ser incapaç de fer, com un pas soterrat que quasi es nega a què posessin 
diners, que després si que el van anar a inaugurar, això sí.  El van anar a inaugurar però 
vam rebre i es va fer un fart de criticar que es posés diners, això sí la foto que no va sortir 
però sí que va sortir després, que sí que se la van fer, perquè clar eren els veïns de Segur, 
de les associacions de veïns i havia de quedar palès.  Si vostès no hi creien en aquest 
projecte!  Per tant, abans de parlar, tingui memòria, no només memòria selectiva, i quan 
assessori al seu company ho fa del tot, li explica tota la història, ni passeig marítim ni pas 
soterrat.  Aquesta va ser la realitat, el que passa que va venir un equip de govern que sí 
que va apostar, va creure oportú i va demanar diners per fer-ho, però hi havia un projecte.  
Clar, el que no van fer és agafar i treure tot el que dóna vida el nucli històric i després per 
compensar intentar posar una biblioteca on vostè va fer un projecte de Centre Cívic i fins i 
tot va fer un pica-pica.  No se’n recorda d’això? Perquè a Cal Fricando anava un centre 
cívic i vostè va presentar el projecte i ens va fer no sé què i va fer un pica-pica en el seu 
moment, perquè aquell dia sí que creia en el protocol i en les despeses de protocol, val?  
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Per tant, quan parlin pensin una mica, que nosaltres no estem criticant els seus projectes 
que han explicat d’inversions que són tres projectes, perquè la resta tenen un corre-can, 
un equipament parc, els Jocs de la Mediterrània que no venen de vostès sinó d’altres, i 
l’adequació de centres educatius. Però lo altre, desfibril·ladors, adquisicions de vehicles 
són despeses quasi  estructurals, necessàries, no hi ha un projecte  aquí darrere.  
 
I de les expropiacions no sé com ho tindran, però suposo que la 413 tindran tot el tema 
de les expropiacions i com ho tenim, perquè hi havia unes sentències per allà, que també 
teníem nosaltres que suposen molts diners que vostès no han reflectit i tenen l’obligació 
de fer-ho.  Per tant, tinguin en compte, perquè les sentències van arribar el 2015 senyor 
Seras, o sigui per això no estaven. Nosaltres vam posar diners per expropiar i recordo el 
Blanquet. I jo crec que ara no ens hem de retreure res i jo vull parlar del pressupost de 
2016 i per tant, jo parlo de coses que potser no toquen, perquè potser sortiran escaldats 
quan parlem d’aquestes coses. No parlem del Blanquet, ni de les expropiacions, val? Per 
tant, hi ha dues coses que queden molt clares, que no hi ha projectes, que el que han fet 
és reduir 2 milions 200 el pressupost i el que han intentat fer és ajustar-ho com fos i això 
ha estat reduint inversions d’una forma dràstica, dir que faran, que demanaran un crèdit 
per compensar i poc més, perquè després la resta de partides l’únic que han fet és 
beneficiar-se de les reduccions dels altres contractes que ja es van negociar en el seu dia. 
Per tant, els trenta mil euros que té ara de més Via Pública per fer més obres és degut a 
una negociació d’una licitació on es va reduir el pressupost ja, on el transport s’ha reduït, 
però vostès cap tipus d’esforç. La licitació va sortir abans i ho teníeu tot preparat. Hombre, 
Juanjo me lo dirás a mi que hemos estado dos años preparando el plec. Per tant, la 
qüestió és que està molt bé, però que diguin tota la història i sobretot el fons de 
contingència. A mi em sembla molt correcte que posin el que estableix la Llei, però que no 
tinguin cap problema, eh?  Perquè nosaltres vam posar quasi cinc-cents mil euros, no va 
ser un caprici de l’equip de govern de tenir bloquejats uns diners, sinó perquè els 
imprevistos en un municipi com aquest sorgeixen i per tant, passen coses i gràcies a  
aquest fons de contingència vostès durant aquests sis mesos han pogut fer coses també, 
perquè?  Doncs, tots els projectes que han volgut fer, entre d’altres els seixanta mil euros 
que van posar per fer projectes. Per tant, ha de quedar clar que les intencions són bones 
però que els dos milions d’euros que vostès han baixat queda palès en aquest pressupost 
però no és d’una bona gestió, és de reduir la inversió.  L’any que ve quan demanem el 
crèdit ja em diran com faran per pagar-ho, perquè tindran un any de carència 
segurament, però això incrementarà la despesa financera i tota aquesta història. Per tant, 
ja poden córrer a demanar el crèdit perquè després durant ix anys no podran fer res.  A 
part, he vist a la que volen mirar, vista la memòria d’alcaldia que el que comenten és mirar 
totes les taxes. No sé si és que pensen incrementar els taxes. El que passa és que és ben 
cert que els hi he de donar les gràcies perquè la memòria tots vostès se l’han mirat i tots 
l’han explicat molt bé. Això sí, tots els ponents el quaranta-cinc minuts han parlat de 
memòria, d’alcaldia. S’ha l’han llegit i això és molt important perquè a vegades anem a CI 
i los delegats n s’han mirat els papers. Se’ls ha mirat més l’oposició que el propi regidor 
delegat i en algun cas es continua la mateixa feina que es feia durant anys anteriors com 
els temes de formació, de treball, els actes que es feien. És a dir, d’innovacions? Alguna a 
comerç però la resta reclamant explicar els projectes de coses que funcionen i ja estan 
consolidades. Doncs bé, és cert que es paguen amb el pressupost i s’han de preveure dins 
d’aquest document. Per tant, el que hem de tenir clar és que el projecte de l’equip de 
govern és reduir l’ inversió, incrementar la despesa, incrementar l’endeutament de 
l’ajuntament i dir mentides. Que sap que queda constància i podrem demostrar al dia que 
presentem els al·legacions. Gràcies. 
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Sr. Seras: el objectiu d’aquest pressupost és ben clar: baixar el 10 % l’ IBI, ben clar. S’ha 
baixat o no? Hem proposat baixar-ho. Desprès el font de contingència sí que pots tenir 
raó que tu tenies quatre cents i pico euros i ens ha servit per tapar tots els forats que van 
quedar. I així de clar. I per fer coses noves. I no et riguis, per favor, respecte. D’acord? A tu 
tothom t’ha deixat parlar sense ningú problema així que si em vols escalfar segueix parlant 
que no entraré en el teu joc. Quin problema? Que amenaces? 
 
Sr. Ferré: vinga Adrià, seguim.  
 
Sr. Seras: vale. O sigui que estem mirant tota la qüestió social. Aquest ha sigut l’objectiu 
d’aquest pressupost. Amb la qüestió del Crea s’estan estudiant tots els pisos que tenen els 
bancs per arribar a fer lloguer social. Això en benefici de la gent i fer una cos social. O 
sigui estem fent pel poble! Que mès? Parleu de CEMSSA? A CEMSSA se li està donant 
una estructura perquè tiri endavant i sigui una empresa rentable pel municipi i aquesta 
feina s’està fent. Jacob? Tu has dit que avui és dia 28, no? Sí, el fem en temps i forma 
legal, abans del 31. Per a veure si el 31 ho podem publicar i al gener que entri en vigor. O 
sigui que està bé. Sí, ja ho sé. 
 
Sr. Balaguer: ens ha donat quinze dies el senyor alcalde. 
 
Sr. Seras: bé, abans et donaven dos dies. 
 
Sr. Balaguer: anem millorant. 
 
Sr. Seras: sí. jo crec que estem millorant. De dos dies a quinze hi ha molta millora. El 
crèdit, si s’ha d demanar, el demanarem. Ara estem endeutats amb una xifra. Al millor 
paguem algo durant l’any i aquella xifra és la que demanarem. O sigui que seguirem 
endeutats igual. Estem complint els terminis de pagament. Estem complint els terminis 
d’endeutament. Estem complint tot. O sigui que quan hi hagi algo raro doncs ho feu 
saber per veure com ho corregim. Que no s’estan negociant contractes? S’estan 
negociant. Avui mateix s’ha negociat un contracte de lloguer. O sigui que no estem 
esperant que acabi el contracte. I el contracte mira, benvingut! M’alegro que heu fet una 
aportació vosaltres millorant contractes que ara es podran fer pel benefici de tot el poble 
de Calafell. L’hem vist i mira que bé, l’aprofitem. Endavant! I sí, hi ha una memòria de 
l’alcalde i abans de la memòria de l’alcalde vam intentar amortitzar llocs de treball. Això 
ho he dit fa mig hora o quaranta-cinc minuts senyora Montse López. Vam intentar, 
d’acord? Però les teves paraules han sigut vam intentar amortitzar, perquè ho he apuntat i 
estarà a l’acta, no? Tranqui-la. Vale, por favor. Els contractes s’han negociat. Hi ha quatre 
cents vivendes en poder dels bancs, el que volem es veure quines. Escolta, deixem parlar, 
per favor, i no interrompis. El que es vol fer és vivenda social en lloguers socials i prou. I 
tirarem endavant el pressupost, aquí està el pressupost que dèieu que no es faria. Aquí 
està i tancat. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots a favor: 5 
del PSC, 2 del PP, 2 d’UAM, 2 d’ERC, 1 de C’S i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; 
i 6 vots en contra: 4 dels membres de CIU i 2 dels membres de la CUP, acorda: 
 
1. Aprovar el Pressupost General de l'any 2016 integrat pels Pressupostos del propi 
Ajuntament, dels organismes municipals OAM Fundació Castell de Calafell i Patronat de 
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Turisme i de la societat municipal CEMSSA, i per les Bases d'Execució, segons el següent 
detall: 
    
    
PRESSUPOST DE PRESSUPOST DE PRESSUPOST DE PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTL'AJUNTAMENTL'AJUNTAMENTL'AJUNTAMENT 
    
ESTAT INGRESSOS 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Impostos directes      23.826.579,88    
II Impostos indirectes 475.597,76    
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 6.024.558,40    
IV Transferències corrents 6.320.401,24    
V Ingressos patrimonials           392.206,00    
Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents    37.039.343,2837.039.343,2837.039.343,2837.039.343,28    
Art. 39 Quotes d’urbanització                       0,00        
VI Alienació d'inversions reals 0,00        
VII Transferències de capital 1.509.500,00    
Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    1.509.500,001.509.500,001.509.500,001.509.500,00    
Operacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeres                38.548.843,28   38.548.843,28   38.548.843,28   38.548.843,28       
VIII Actius financers                   140.000,00   
IX Passius financers           0,00 
Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres                        140.000,00   140.000,00   140.000,00   140.000,00       
Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos                38.688.843,28 38.688.843,28 38.688.843,28 38.688.843,28     
   
ESTAT DESPESES 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Despeses de personal      12.923.305,14    
II Compra de béns corrents i serveis      16.026.554,98    
III Despeses financeres 704.298,26    
IV Transferències corrents 1.396.521,37    
Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    31.050.679,7531.050.679,7531.050.679,7531.050.679,75    
V Fons de contingència           165.000,00    
VI Inversions reals        1.825.059,75    
VII Transferències de capital             91.843,08    
Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                        2.081.902,83   2.081.902,83   2.081.902,83   2.081.902,83       
Operacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeres                33.132.582,58   33.132.582,58   33.132.582,58   33.132.582,58       
VIII Actius financers                   140.000,00   
IX Passius financers        5.416.260,70    
Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70       
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses    38.688.843,28   38.688.843,28   38.688.843,28   38.688.843,28       
    
    
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 

GrupGrupGrupGrup    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    ImportImportImportImport    
0 DEUTE PÚBLIC 6.080.726,10 
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 16.744.086,53 
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.691.243,91 
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3 PRODUCCIO DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 5.345.424,46 
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.118.174,47 
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 6.709.187,81 
  TOTALTOTALTOTALTOTAL    38.688.843,2838.688.843,2838.688.843,2838.688.843,28    
PRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLPRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLPRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLPRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL    
    
ESTAT INGRESSOS 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 
2016201620162016    

I Impostos directes 0,00   
II Impostos indirectes 0,00   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)             92.006,00    
IV Transferències corrents           225.199,50    
V Ingressos patrimonials 0,00   
Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents                                    317.205,50317.205,50317.205,50317.205,50                
Art. 39 Quotes d’urbanització 0,00   
VI Alienació d'inversions reals 0,00   
VII Transferències de capital 0,00   
Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    0,00  0,00  0,00  0,00      
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      
Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos    317.205,50   317.205,50   317.205,50   317.205,50       
 
   
ESTAT DESPESES 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 
2016201620162016    

I Despeses de personal 237.217,18    
II Compra de béns corrents i serveis             73.206,32    
III Despeses financeres                 276,00    
IV Transferències corrents              2.000,00    
Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents                                    312.699,50312.699,50312.699,50312.699,50                
V Fons de contingència 0,00   
VI Inversions reals 4.506,00    
VII Transferències de capital 0,00   
Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                                                        4.506,00   4.506,00   4.506,00   4.506,00       
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses    317.205,50   317.205,50   317.205,50   317.205,50       
    
    
PRESSUPOST PATRONAT DE TURISMEPRESSUPOST PATRONAT DE TURISMEPRESSUPOST PATRONAT DE TURISMEPRESSUPOST PATRONAT DE TURISME    
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ESTAT INGRESSOS 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 
2016201620162016    

I Impostos directes 0,00   
II Impostos indirectes 0,00   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 7.994,00    
IV Transferències corrents 295.500,00    
V Ingressos patrimonials 6,00   
Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents    303.500,00303.500,00303.500,00303.500,00    
VI Alienació d'inversions reals 0,00   
VII Transferències de capital 0,00   
Total ingressos de Total ingressos de Total ingressos de Total ingressos de capitalcapitalcapitalcapital    0,00  0,00  0,00  0,00      
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      
Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos    303.500,00   303.500,00   303.500,00   303.500,00       
   
 
ESTAT DESPESES 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 
2016201620162016    

I Despeses de personal 0,00   
II Compra de béns corrents i serveis           265.717,00    
III Despeses financeres 783,00    
IV Transferències corrents 31.500,00    
Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    298.000,00298.000,00298.000,00298.000,00    
V Fons de contingència 0,00   
VI Inversions reals            5.500,00    
VII Transferències de capital 0,00   
Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                            5.500,00   5.500,00   5.500,00   5.500,00       
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses                                    303.500,00   303.500,00   303.500,00   303.500,00       
    
    
    
    
PRESSUPOST CEMSSAPRESSUPOST CEMSSAPRESSUPOST CEMSSAPRESSUPOST CEMSSA    
    
ESTAT INGRESSOS 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 
2016201620162016    

I Impostos directes 0,00   
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II Impostos indirectes 0,00   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           740.113,53    
IV Transferències corrents 0,00   
V Ingressos patrimonials 9.600,00   
Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents                                    749.713,53749.713,53749.713,53749.713,53    
VI Alienació d'inversions reals 0,00   
VII Transferències de capital 29.843,08   
Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    29.843,08  29.843,08  29.843,08  29.843,08      
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      
Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos    779.556,61   779.556,61   779.556,61   779.556,61       
   
ESTAT DESPESES 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 
2016201620162016    

I Despeses de personal 294.371,55   
II Compra de béns corrents i serveis           430.608,76    
III Despeses financeres              6.676,78    
IV Transferències corrents 0,00   
Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    731.657,09731.657,09731.657,09731.657,09    
VI Inversions reals 29.843,08    
VII Transferències de capital 0,00   
Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                    29.843,08   29.843,08   29.843,08   29.843,08       
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 17.046,73   
Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    17.046,73  17.046,73  17.046,73  17.046,73      
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses                                    778.546,90   778.546,90   778.546,90   778.546,90       
    
 
2. Aprovar l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2016 de l'Ajuntament amb els 
seus Organismes Autònoms i la Societat Municipal, per un import a ingressos i despeses 
de trenta-vuit milions set-cents noranta-quatre mil tres-cents quaranta-nou amb vint-i-vuit 
cèntims (38.794.349,28 €) segons el següent detall per capítols: 
    
ESTAT DE CONSOLIDACIÓESTAT DE CONSOLIDACIÓESTAT DE CONSOLIDACIÓESTAT DE CONSOLIDACIÓ    
    
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS                    
ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció        TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT     
I Impostos directes         23.826.579,88    
II Impostos indirectes              475.597,76    
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           6.124.558,40    
IV Ingressos patrimonials           6.325.901,24      
V Alienació d'inversions reals              392.212,00    
  Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents                        37.144.849,2837.144.849,2837.144.849,2837.144.849,28    
VII Transferències de capital           1.509.500,00    
  Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital                                1.509.500,00   1.509.500,00   1.509.500,00   1.509.500,00       
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VIII Actius financers              140.000,00    
IX Passius financers                        0,00    
  Total ingressos Total ingressos Total ingressos Total ingressos financersfinancersfinancersfinancers                                            140.000,00   140.000,00   140.000,00   140.000,00       
      
TOTAL INGRESSOSTOTAL INGRESSOSTOTAL INGRESSOSTOTAL INGRESSOS                              38.794.349,28   38.794.349,28   38.794.349,28   38.794.349,28               

      
      
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES                    
ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció        TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT     
I Despeses de personal         13.160.522,32 
II Compra de béns corrents i serveis         16.365.478,30    
III Despeses financeres              705.357,26    
IV Transferències corrents              914.821,87    
V Fons de contingència              165.000,00    
  Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents                        31.311.179,7531.311.179,7531.311.179,7531.311.179,75    
VI Inversions reals           1.835.065,75 
VII Transferències de capital               91.843,08    
  Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                1.926.908,83   1.926.908,83   1.926.908,83   1.926.908,83       
VIII Actius financers              140.000,00    
IX Passius financers           5.416.260,70    
  Total despeses financersTotal despeses financersTotal despeses financersTotal despeses financers                                5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70       
      
TOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESES                              38.794.349,28   38.794.349,28   38.794.349,28   38.794.349,28       

      
    
 
3. Aprovar la plantilla, que consta com annex a aquesta proposta, i s'acorda donar compte 
a les Seccions Sindicals als efectes oportuns. 
 
4. Acordar que el Pressupost General per l'any 2016, precedentment aprovat, sigui 
exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, als efectes previstos a l'article 169.1 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, considerant-se definitiva la seva aprovació en el cas de què no es 
presentin reclamacions durant aquest termini. 
 
5. Facultar a el Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, el Sr. Adrià 
Ignasi Seras Viola, o qui legalment el substitueixi, per a poder fer aquelles gestions i signar 
la documentació necessària per poder dur a terme els acords anteriors. 
 
 
 
ANNEXANNEXANNEXANNEX----PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI 
D'AQUESTA CORPORACIÓ I DE L'OAMD'AQUESTA CORPORACIÓ I DE L'OAMD'AQUESTA CORPORACIÓ I DE L'OAMD'AQUESTA CORPORACIÓ I DE L'OAM----FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A 
L’ANY 2016L’ANY 2016L’ANY 2016L’ANY 2016    
    
FetsFetsFetsFets    
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1. S’ha elaborat la plantilla del personal de la Corporació Municipal de Calafell i 
Fundació Castell de Calafell, en compliment del que disposa l'article 291.1 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 25, 26 i 
28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, que estableixen que cada Corporació aprovarà 
anualment, a través del pressupost, la plantilla de personal, a la mateixa sessió en que 
s’aprovi el pressupost, així com, que un exemplar de la plantilla, serà un dels 
documents que integrin el pressupost.  

 
2. La plantilla de personal de la Corporació, per a l’any 2016, comprèn l’amortització, 

creació i modificació de les condicions de les places corresponents a personal 
funcionari, personal eventual i personal laboral, respecte a l’aprovada per a l’any 
2015, que consten justificades en la memòria d’Alcaldia, i que s’uneix a l’expedient, 
per la qual cosa cal dur a terme una modificació puntual de l’actual plantilla i relació 
de llocs de treball de personal. 

 
3. En el cas concret d’aquesta Corporació, el Pressupost General integra l’OAM-

Fundació Castell de Calafell, i per tant també la seva plantilla de personal, per la qual 
cosa, s’uneix a aquest expedient certificat de la proposta d’aprovació de la plantilla al 
servei de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, per al 2016, adoptada pel Consell 
Rector del 17 de desembre de 2015.  
    

4. En l’actual plantilla de personal que es proposa la seva modificació, s’ha donat 
participació als representants del personal de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
disposa l’article 37 de l’EBEP, segons consta documentat a l’expedient amb l’acta de 
la reunió de negociació que ha tingut lloc durant el procés el dia 9 de desembre de 
2015.  

 
    
Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

 
1. A l’expedient consten els informes de la Secretaria núm. 279/2015, de 16 de 

desembre, i l’informe de la Intervenció municipal núm. 1333/2015, de 18 de 
desembre, que queden units a l’expedient.     . 
 

2. Vist igualment l’informe de la directora de Recursos humans núm. 453/2015, de 10 de 
desembre de 2015, que s’uneix a l’expedient. 

 
3. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. 

Article 19 i DA 10a. On s’estableix que les retribucions del personal al servei del sector 
públic experimenten un increment de l’1%, així com que cada Administració podrà 
aprovar dintre de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter 
extraordinari com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de 
desembre de 2012. 
 

4. Article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, concordant amb 
l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 
l’article 26 del Decret 214/1994, del Reglament del Personal de les Corporacions 
Locals, el qual estableix que “Les plantilles, que han de comprendre tots els llocs de 
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treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, 
s’aproven anualment en ocasió de l’aprovació del pressupost i han de respondre als 
principis enunciats a l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. A aquestes s’hi han 
d’adjuntar els antecedents, estudis i documents acreditatius del fet que s’ajusten a 
aquests principis.”. 

 
5. Tanmateix, els articles 127, 129.3 a) i b) del mateix Text legal, RDL 781/1986, estableix 

el procediment a seguir per a l’aprovació de les plantilles de les Corporacions locals i 
competències en matèria de personal al seu servei, i  l’article 176.2, que regula que,  
els llocs de treball reservats al personal eventual, han de figurar a la plantilla de 
personal de la Corporació. 

 
6. Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
7. Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
8. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei 

de les entitats locals (RP). Articles 25-28, sobre l’elaboració i aprovació de la plantilla de 
personal. 

 
9. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic 

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública. Article 28. 

 
10. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 

Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en quant correspon al Ple l’aprovació i/o modificació de la relació del llocs 
de treball i plantilla de personal. 
 

11. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el 
regidor Joan Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. 

 
Per tot el que s’ha exposat es proposa a la Comissió Informativa de Medi Ambient i 
Seguretat Ciutadana, per al seu estudi i si escau, proposta al Ple, l’adopció del següent 
acord: 

 

1. Amortitzar a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 
2016, les següents places: 
 

Àrea d’Alcaldia:    
Denominació plaça Administració 

Subescala - Classe 
Grup N. Plac. 

 
Coordinador 

Funcionari 
eventual 

 1  

Tècnic de participació ciutadana Funcionari- 
Adm.Especial 

A2 1 
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Auxiliar administratiu secretaria alcalde Funcionari- 
Adm.General-
Auxiliar 

C2 1 

 
 
Àrea de Promoció Econòmica: 
 Denominació plaça Administració 

Subescala - Classe 
Grup N. Plac. 

 
Secretaria Promoció Econòmica i Comerç 

Funcionari 
eventual 

 1 

Peó mercat Laboral  AP 1 
 
Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 
Denominació plaça Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Plac. 

 Cap de negociat Cultura i Educació Funcionari-General- 
Administrativa 

C1 1 

Encarregat equipaments Laboral C2 1 
Auxiliar administratiu biblioteques Funcionari-General-

Auxiliar 
C2 1 

 
 
2. Modificar, per a l’any 2016, la condició de la plaça que tot seguit es relaciona en 
els extrems següents: 
 

R= Règim 
G=Grup 
Personal laboral 
 
Àrea d’Alcaldia:  
 

Plantilla any 2015 Plantilla any 2016 

Denominació Plaça 

 
 

R 
G 
assimilat 

Denominació 
Plaça  R G  

Gestor comercial 
publicitari 

 

Laboral C2 
Auxiliar de 
ràdio  Laboral C2  

 
3. Crear a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 2016, les 
següents places: 
 

Àrea d’Alcaldia: 

Denominació plaça Administració Subescala - 
Classe 

Grup N. Plac. 

Tècnic dinamitzador Laboral A2 2 
Tècnic comunicació Especial-Tècnica A2 1 
Auxiliar dissenyador gràfic Laboral C2 1 
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Auxiliar de ràdio Laboral C2 1 
 

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 

Denominació plaça Administració Subescala - 
Classe 

Grup N. Plac. 

Treballador social Laboral A2 1 
Educador social Laboral A2 2 

 

Àrea de Medi Ambient i Seguretat: 

Denominació plaça Administració Subescala - 
Classe 

Grup N. Plac. 

Enginyer tècnic Especial-Grau mitjà A2 1 
 

4. Aprovar inicialment la plantilla del personal al servei de la Corporació, 
corresponent a l’any 2016, que comprèn totes les places reservades al personal funcionari, 
i al personal laboral, que figura en el pressupost i que consta en l'annex I d’aquest acord. 
 

5. Aprovar inicialment la plantilla del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, 
per a l’any 2016, la qual queda detallada com l’annex II, d’aquest acord. 
 
6. Exposar al públic l'expedient d’aprovació inicial de la plantilla del personal al servei 
d’aquest Ajuntament, i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, conjuntament amb el del 
Pressupost municipal per a l’any 2016 pel termini de quinze dies hàbils, per publicació al 
taulell d’anuncis de la Corporació, i al BOP de la província de Tarragona, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.  
 

7. Considerar aprovada definitivament la plantilla si durant l’esmentat termini no 
s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a 
resoldre-les. 
 

8. Trametre, un cop aprovada definitivament, còpia certificada de la plantilla a 
l’Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.  
 

9. Donar compte d'aquest acord als departaments d’ Intervenció i Tresoreria 
Municipals, al Departament de RH, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, a les 
seccions sindicals d’aquest Ajuntament,  així com, a la Gestoria que porta els assumptes 
de personal, pel seu coneixement i als efectes escaients, així com, als representants 
sindicals del personal de l’Ajuntament i de l’OAM. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots a favor: 5 
del PSC, 2 del PP, 2 d’UAM, 2 d’ERC, 1 de C’S i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; 
i 6 vots en contra: 4 dels membres de CIU i 2 dels membres de la CUP, acorda: 
 
1. Amortitzar a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 
2016, les següents places: 
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Àrea d’Alcaldia:    
Denominació plaça Administració 

Subescala - Classe 
Grup N. Plac. 

 
Coordinador 

Funcionari 
eventual 

 1  

Tècnic de participació ciutadana Funcionari- 
Adm.Especial 

A2 1 

Auxiliar administratiu secretaria alcalde Funcionari- 
Adm.General-
Auxiliar 

C2 1 

 
 
Àrea de Promoció Econòmica: 
 Denominació plaça Administració 

Subescala - Classe 
Grup N. Plac. 

 
Secretaria Promoció Econòmica i Comerç 

Funcionari 
eventual 

 1 

Peó mercat Laboral  AP 1 
 
Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 
Denominació plaça Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Plac. 

 Cap de negociat Cultura i Educació Funcionari-General- 
Administrativa 

C1 1 

Encarregat equipaments Laboral C2 1 
Auxiliar administratiu biblioteques Funcionari-General-

Auxiliar 
C2 1 

 
 
2. Modificar, per a l’any 2016, la condició de la plaça que tot seguit es relaciona en 
els extrems següents: 
 

R= Règim 
G=Grup 
Personal laboral 
 
Àrea d’Alcaldia:  
 

Plantilla any 2015 Plantilla any 2016 

Denominació Plaça 

 
 

R 
G 
assimilat 

Denominació 
Plaça  R G  

Gestor comercial 
publicitari 

 

Laboral C2 
Auxiliar de 
ràdio  Laboral C2  

 
3. Crear a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 2016, les 
següents places: 
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Àrea d’Alcaldia: 

Denominació plaça Administració Subescala 
– Classe 

Grup N. Plac. 

Tècnic dinamitzador Laboral A2 2 
Tècnic comunicació Especial-Tècnica A2 1 
Auxiliar dissenyador gràfic Laboral C2 1 
Auxiliar de ràdio Laboral C2 1 

 

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 

Denominació plaça Administració Subescala 
– Classe 

Grup N. Plac. 

Treballador social Laboral A2 1 
Educador social Laboral A2 2 

 

Àrea de Medi Ambient i Seguretat: 

Denominació plaça Administració Subescala 
– Classe 

Grup N. Plac. 

Enginyer tècnic Especial-Grau mitjà A2 1 
 

4. Aprovar inicialment la plantilla del personal al servei de la Corporació, 
corresponent a l’any 2016, que comprèn totes les places reservades al personal funcionari, 
i al personal laboral, que figura en el pressupost i que consta en l'annex I d’aquest acord. 
 

5. Aprovar inicialment la plantilla del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, 
per a l’any 2016, la qual queda detallada com l’annex II, d’aquest acord. 
 
6. Exposar al públic l'expedient d’aprovació inicial de la plantilla del personal al servei 
d’aquest Ajuntament, i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, conjuntament amb el del 
Pressupost municipal per a l’any 2016 pel termini de quinze dies hàbils, per publicació al 
taulell d’anuncis de la Corporació, i al BOP de la província de Tarragona, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.  
 

7. Considerar aprovada definitivament la plantilla si durant l’esmentat termini no 
s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a 
resoldre-les. 
 

8. Trametre, un cop aprovada definitivament, còpia certificada de la plantilla a 
l’Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.  
 

9. Donar compte d'aquest acord als departaments d’ Intervenció i Tresoreria 
Municipals, al Departament de RH, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, a les 
seccions sindicals d’aquest Ajuntament,  així com, a la Gestoria que porta els assumptes 
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de personal, pel seu coneixement i als efectes escaients, així com, als representants 
sindicals del personal de l’Ajuntament i de l’OAM. 

 

ANNEX IANNEX IANNEX IANNEX I    

Plantilla del persPlantilla del persPlantilla del persPlantilla del personal al servei de l’Ajuntament de Calafellonal al servei de l’Ajuntament de Calafellonal al servei de l’Ajuntament de Calafellonal al servei de l’Ajuntament de Calafell    

----    Any 2016 Any 2016 Any 2016 Any 2016 ----    

 
Personal FuncionariPersonal FuncionariPersonal FuncionariPersonal Funcionari    
    
Denominació plaça Subescala - Classe G Categoria N. 

Plac. 
Vacants 

Habilitació NacionalHabilitació NacionalHabilitació NacionalHabilitació Nacional                                            
Secretari General Secretaria A1 Superior 1 1 
Interventor Interventor - Tresorer A1 Superior 1 1 
Tresorer Interventor - Tresorer A1 Superior 1 0 
Administració GeneralAdministració GeneralAdministració GeneralAdministració General                                            
Tècnic Administració Gral. Tècnica  A1   6 2 
Administratiu Administrativa C1   15 7 
Auxiliar Administratiu Auxiliar C2   55 31 
Agutzil Subalterna AP   3 2 
Conserge Subalterna AP   6 6 
Administració EspecialAdministració EspecialAdministració EspecialAdministració Especial                                            
Lletrat Técnica - Superior A1   1 1 
Arquitecte Técnica - Superior A1   3 2 
Enginyer  Informàtic Técnica - Superior A1   1 1 
Arxiver Tècnica - Superior A1   1 0 
Tècnic Mitjà Administració 
Especial 

Tècnica – Grau mitjà A2   1 0 

Bibliotecària Tècnica – Grau mitjà A2   1 1 
Responsable de mobilitat 
ciutadana 

Tècnica – Grau mitjà A2   1 1 

Tècnic cultura Tècnica – Grau mitjà A2   1 1 
Arquitecte tècnic Tècnica – Grau mitjà A2   1 0 
Tècnic informàtic Tècnica – Grau mitjà A2   3 3 
Tècnic joventut Tècnica – Grau mitjà A2   1 0 
Enginyer tècnic Tècnica – Grau mitjà A2   2 2 
Tècnic turisme Tècnica – Grau mitjà A2   1 1 
Tècnic Comunicació Tècnica- Grau mitjà A2   1 1 
Tècnic Protecció Civil Tècnica – Grau mitjà A2   1 0 
Delineant Tècnica – Grau mitjà C1   1 1 
Tècnic auxiliar Tècnica – Grau mitjà C1   1 1 
Inspector  Tècnica - Auxiliar C2   5 5 
Inspector tributari Tècnica auxiliar C2   1 1 
Auxiliar delineació Tècnica auxiliar C2   2 2 
Dinamitzador esportiu Serveis Especials – Auxiliar C2   1 0 
Inspector Serveis especials- Policia A2   1 0 
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Local 
Sotsinspector Serveis especials- Policia 

Local 
C1   1 1 

Sergent Serveis especials- Policia 
Local 

C1   4 0 

Caporal Serveis especials- Policia 
Local 

C2   11 2 

Agent Serveis especials- Policia 
Local 

C2   65 18 

Auxiliar Inspector Serveis especials- Personal 
d'Oficis 

AP   2 2 

Operari manteniment Serveis especials- Personal 
d'Oficis 

AP   2 2 

TotalTotalTotalTotal                            205205205205    99999999    
    
    
Personal Personal Personal Personal laborallaborallaborallaboral    
Denominació  Núm. 

Llocs 
Vacants Titulació exigida Observacions 

Grup  
assimilat 

Responsable patrimoni 
històric i cultural 

1 1 Llicenciat història/arqueologia A1 

Tècnic medi ambient 1 1 Llicenciat A1 
Tècnic sanitat 1 1 Llicenciat A1 
Coordinador benestar 
social 

1 0 Diplomat Treball 
Social/Treballador Social 

A2 

Educador social 
5 4 Diplomat Treball 

Social/Treballador Social 
A2 

Tècnic de treball 2 2 Treballador o Educador Social A2 

Tècnic d'immigració 
1 1 Diplomat Treball 

social/Treball. Social 
A2 

Tècnic educació 
3 3 Diplomatura/Bàsiques grup 

Mestratge 
A2 

Tècnic esports 1 1 Diplomatura/Mestratge A2 
Tècnic Dinamitzador 2 2 Diplomatura/Mestratge A2 
Tècnic turisme 1 1 Diplomatura Turisme A2 

Treballador social 
6 4 Diplomat Treball Social/ 

Treballador Social 
A2 

Tècnic auxiliar de treball 1 1 Bàsiques Grup C1 
Agutzil 1 1 Bàsiques Grup AP 
Auxiliar administratiu 16 7 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar Biblioteca 2 2 Bàsiques Grup C2 
Aux. Disseny gràfic 1 1 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar Turisme 4 4 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar Planimetria 1 0 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar de ràdio 6 6 Bàsiques Grup C2 
Cap Colla 4 4 Bàsiques Grup C2 
Cap Manteniment 
instal·lacions esportives 

1 1 Bàsiques Grup C2 



 

73 
 

Conserge 3 3 Bàsiques Grup AP  
Coordinador 
dinamització esportiva 
social 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Coordinador monitors 
menjador 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Dinamitzador joventut 1 1 Bàsiques Grup C2 
Encarregat brigada 
municipal 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Informador turístic 1 1 Bàsiques Grup C2 
Monitor 2 2 Bàsiques Grup C2 
Oficial 1a 12 12 Bàsiques Grup C2 
Oficial 2a 2 2 Bàsiques Grup C2 
Operari manteniment 
instal·lacions esportives 

7 7 Bàsiques grup AP 

Peó 16 16 Bàsiques Grup AP  
Professor 1 1 Bàsiques Grup   
Vigilant Policia Local 1 1 Bàsiques Grup C2 
TotalTotalTotalTotal    111111111111    97979797                    

    
    
Personal funcionari 205  
Personal laboral 111 
Total..................... 316Total..................... 316Total..................... 316Total..................... 316    
    
    

ANNEX IIANNEX IIANNEX IIANNEX II    

        

Plantilla del personal al servei de l’OAMPlantilla del personal al servei de l’OAMPlantilla del personal al servei de l’OAMPlantilla del personal al servei de l’OAM----    Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    

 

----    Any 2016 Any 2016 Any 2016 Any 2016 ----    

Personal laboralPersonal laboralPersonal laboralPersonal laboral    
Denominació  Núm. 

Llocs 
Vacants Titulació exigida Observacions 

Grup  
assimilat 

Gerent 1 1 Diplomatura / mestratge A2 
Tècnic auxiliar dinamització 
serveis educatius 

1 1 BUP, FP II o equivalent C1 

Tècnic auxiliar de projectes 1 1 BUP, FP II o equivalent C1 
Informador de patrimoni 3 3 Graduat escolar o 

equivalent 
C2 

Informador de patrimoni (a 
temps parcial) 

3 3 Graduat escolar o 
equivalent 

C2 

Conserge (a temps parcial) 
3 3 Certificat d’estudis 

primaris o equivalent 
AP 
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TotalTotalTotalTotal    12121212    12121212            
 
 
 
5555. . . . RESOLUCIO DE LES AL.LEGACIONS RESOLUCIO DE LES AL.LEGACIONS RESOLUCIO DE LES AL.LEGACIONS RESOLUCIO DE LES AL.LEGACIONS CONTRA LES ORDENANCES FISCALS 2016 I CONTRA LES ORDENANCES FISCALS 2016 I CONTRA LES ORDENANCES FISCALS 2016 I CONTRA LES ORDENANCES FISCALS 2016 I 
APROVACIO DEFINITIVAAPROVACIO DEFINITIVAAPROVACIO DEFINITIVAAPROVACIO DEFINITIVA       
 
Dins el termini d’exposició pública dels acords provisionals d’imposició i ordenació de 
tributs, i de modificació d’ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener 
de 2016, s’han presentat reclamacions per persones legítimament interessades. 
 
Vist l’informe d’intervenció núm.1326/15 de 17 de desembre de 2015. 
 
De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu que aprova el Text refós de la 
Llei d’hisendes locals. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb els vosts a favor dels 
membres dels grups municipals: ERC, PP, C’S, PSC, UAM i el regidor no adscrit Jesús 
Benedicto Calahorra i els vots en contra dels grups municipals de CIU i la CUP, proposa al 
Ple: 
 
1. 1. 1. 1. Estimar    la reclamació presentada per CatSalut en data 27 de novembre de 2015 amb 
registre d’entrada 2015/41136. 
 
2222. Estimar    la reclamació presentada per  Tandem Wellness, S.L en data 7 de desembre de 
2015 amb registre d’entrada 2015/42207 
 
3333. Acceptar parcialment les reclamacions presentades per la CUP en data 15 de desembre 
de 2015 amb registre d’entrada 2015/42846 
 
4. 4. 4. 4. D’acord amb l’esmena presentada per CIU amb data 14 de desembre de 2015 amb 
registre d’entrada 2015/42838 tenir en compte en la publicació definitiva la no 
catalogació de fiscal en l’ordenança reguladora dels preus públics. 
 
5. 5. 5. 5. Desestimar les reclamacions presentades per ERC en data 14 de desembre de 2015 
amb registre d’entrada 2015/42836 
 
6666. Desestimar les reclamacions presentades per CIU en data 14 de desembre de 2015 amb 
registre d’entrada 2015/42838 
 
7.7.7.7. Aprovar per a l’exercici 2016 i següents la modificació de les Ordenances Fiscals que a 
continuació es relacionen: 
 
Sr. Seras: primer una satisfacció que hagin presentat al·legacions i que les hem tingut en 
compte. Més d’una, algunes no perquè són polítiques totalment. I les altres, bé, endavant. 
Si les heu entrat a Comissió llavors, vale. Les al·legacions que eren? Rebaixar, que no 
passés de dos vivendes la reducció de l’ IBI, la principal amb això es va fer una al·legació 
per anular el que s’havia modificat i quedem amb que l’al·legació és aquesta. S’ha 
respectat i tenim les bonificacions i queden com estaven abans les al·legacions. 
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Sr. Ferré: torn dels grups. 
 
Sr. Balaguer: ERC la primera vegada ja va votar en contra d’aquestes ordenances perquè 
enteníem que s’havia de fer alguna al·legació. Un cop feta i aprovada aquesta al·legació 
entenem que amb una relació del 10 % no podem anar en contra. Altra cosa serà a veure 
finalment com s’aclariren els comptes però de moment tenim clar que no poden estar en 
contra d’això. I si a més a més se’ns ha acceptat la nostra al·legació, votarem a favor. 
 
Sr. Montejo: nosaltres vam presentar una sèrie d’al·legacions. Ja ho vam anunciar abans i 
ens resulta sorprenent la filosofia que està seguint aquest equip de govern quan es tracta 
de resoldre proposes que fa l’oposició, concretament nosaltres. I embolicar-les amb 
tecnicismes legals pretenent que la llei és quelcom homogeni, estricte amb uns límits ben 
definits. I posaré alguns exemples perquè ho entengui la gent. De les propostes que vam 
fer, bàsicament, han acceptat dos i això ho aplaudim. Per un costat bonificar l’ instal·lació 
de sistemes d’aprofitament tècnic i solar i per l’altra parcialment han acceptat, que és una 
acceptació que acaba sent res. Que és el recàrrec del 50 % als pisos permanentment 
desocupats. Nosaltres condicionàvem aquesta clàusula a posar una disposició final que 
delimites el període temporal en el qual s’havia d’elaborar un reglament que definís el que 
són pisos desocupats; perquè la pròpia llei estableix que sinó hi ha un reglament que ho 
defineixi bé, aquest pressupost no es pot aplicar. Per tant vostès han incorporat a les 
ordenances un recàrrec de 50 % als pisos buits sense especificar això per la qual cosa pot 
quedar com un brindis al Sol. Nosaltres a la proposta incorporàvem un termini de sis 
mesos però en CI ja vm explicar que estàvem disposats a negociar aquest termini. Si vostès 
consideraven que volien elaborar les noves ordenances a l’estiu doncs posem un termini 
de nou mesos i fins i tot un any i que fos d’aplicació a l’any següent però vostès es van 
negar. Per la qual cosa de nou entenem que vostès pretenen penjar-se medalles de 
polítiques fiscals progressives quan a la pràctica segueixen reproduint els mateixos eixos i 
les mateixes inèrcies heretades. I que no ens han acceptat? I això és l’interessant! Doncs la 
mesura més important de totes i ja li vam explicar que era la mesura essencial. Podrien 
haver-nos negat les altres i si ens acceptaven aquest hauríem votat a favor dels 
pressupostos. Era incorporar criteris de progressivitat  en l’ IBI, concretament a traves de 
trams del valor cadastral i vostès ens despatxen dient-nos que a la llei no hi ha un supòsit 
concret pels trams cadastrals. És a dir un supòsit legal, de nou no ens diuen que 
políticament no volen sinó que la llei no ho permet. Per un costat com li deia, la llei és 
flexible i li posaré alguns exemples que vostès coneixen i apliquen. Però per l’altre tant 
flexible és que ajuntaments tant importants i amb departaments de serveis jurídics tant 
potents com el de Barcelona està aplicant trams segons valor cadastral per la bonificació 
de l’ IBI. Per tant, no deu ser tant clar que és il·legal aquests tipus de mesures. Però és que 
a més vostès són coneixedors i li posaré un exemple concret. Quan es va iniciar el mandat 
vostès ens van facilitar un informe tècnic on deia que entre el ple de constitució de 
l’ajuntament i el primer ple s’aprovava l’organigrama. En tres setmanes o quatre, els 
regidors del consistori, tots, no podrien rebre retribucions perquè la llei establia que fins 
que no s’aprovava el règim de retribucions del nou mandat no es podia cobrar; no es 
podia aplicar el sistema anterior. I ens van facilitat un informe tècnic del serveis 
d’intervenció d’aquest ajuntament que així ho avalava. Unes setmanes desprès, vostès, 
l’equip de govern, veien que en altres ajuntament sí que cobraven aquestes setmanes 
d’interludi entre un període i l’altra van demanar al serveis d’intervenció que analitzessin 
de quina forma es podria justificar legalment això. Sembla ser que els hi van fer un 
informe i finalment tots els regidors van cobrar aquestes 4 setmanes. Aquest segon 
informe que nosaltres vam demanar, de moment ni està ni se’l espera. Està però nosaltres 
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no el tenim a les mans. Però és un exemple claríssim de com vostès apliquen aquest marge 
interpretatiu de la llei. La llei sovint és ambigua per tal de garantir un marge d’actuació, en 
aquest cas, als Ens locals. Vostès però, es cobreixen d’aquest fals legalisme per no voler 
acceptar que políticament no els interessa. Vostès, el soci majoritari de l’equip de govern 
portava una promesa electoral de rebaixar nu 10 % l’ IBI i per tant no els interessa trams 
progressius. Ho acceptem, estem d’acord però no estiguin constantment repetint que la 
llei no ho permet. No ho permet quan a vostès no els interessa. I de fet, li posaré un altre 
exemple i que vagi per davant que nosaltres estem a favor de desobeir als tribunals que 
faci falta per seguir-ho aplicant. En aquest ajuntament es bonifiquen impostos i la llei 
prohibeix estrictament que es bonifiquin tributs; de fet si vol fer-ho servir, la sentència del 
tribunal Suprem 1979/2014 diu: “els beneficis fiscals no tenen caràcter de subvencions i 
es regeixen per la seva normativa pròpia”. A la senyora del PP que tant li agraden les 
sentències dels tribunals potser tindria alguna cosa a dir sobre la política que aplica aquest 
ajuntament. I que consti que nosaltres estem a favor perquè la polític fiscal de subvenció 
de tributs és estrictament restrictiva però aquest ajuntament quan li interessa interpreta la 
llei de forma flexible. Per la qual cosa vostè assumeixi que políticament no estan disposats 
a acceptar propostes de la CUP com aquesta, de progressivitat dels trams fiscals i no hi 
haurà cap problema però no intentin cobrir-lo constantment d’un discurs legalista.  
 
Altres mesures que no ens han acceptat? El topall de les bonificacions. Quina excusa han 
fet servir per això? Que ens vàrem equivocar en les al·legacions alhora d’establir el valor 
del tram cadastral. Nosaltres fèiem servis la  mitjana catalana, que era d’uns seixanta mil 
euros i no la de Calafell. Però resulta que hem mirat els valors a Calafell i eren molt 
similars. Aquest era l’única excusa que van servir per no acceptar-nos aquesta política. I de 
nou, legal no sé si serà però ho utilitza fins i tot l’ajuntament de Madrid.  
 
Una altra al·legació que presentàvem era el tema dels certificats d’eficiència energètica. És 
a dir, establir nua sèrie de trams de bonificació que anàvem del 20 % al 4 % a habitatges 
eficients. És a dir a habitatges que van en la línea d’estalviar consum energètic i ens van 
dir que no ho acceptaven perquè no tenien un registre dels edificis en questa catàleg. Li 
podria acceptar fins i tot que això fos així. És obvi que la majoria d’habitatges no tenen 
una qualificació A i per tant no tindrien un 20 % de bonificació i no tindria una incidència 
en les arques municipals tant importat. En qualsevol cas segur que no seria tant important 
com els dos milions que s’estan liquidant d’una tacada baixant l’ IBI però en qualsevol casa 
sí que haguessin pogut fer, també els hi vam expressar, un primer gest de voluntat i 
aplicar trams de reducció més reduïts. De fet el decret del govern estableix topalls màxims 
del 20 al 4 segons les etiquetes. Vostès haguessin pogut establir, per exemple, trams del 8 
al 2 o del 5 al 1. Haguessin pogut fer un primer pas i durant l’any següent haver analitzat 
al menys quina és la distribució de certificat d’eficiència energètica al municipi. 
 
També es van negar a congelar els preus públics d’esports basant-se en que aquesta 
empresa presenta uns informes on diu que té dèficit d’estructura. Home! agrair que vostès 
de cara a l’any que ve vulguin proposar una auditoria externa d’aquesta empresa. Però 
l’augment del preu el poden fer desprès d’aquesta auditoria i quan es demostri 
contrastadament a traves d’una empresa externa que el que gestiona el gimnàs, que 
realment hi ha dèficit estructural perquè clar, que la pròpia empresa contracti una que li 
faci l’auditoria i cada any té dèficit. Ens ho podem creure però com a mínim des del punt 
de vista del procediment sospitós. Gràcies. 
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Sr. Ferré: bé, només aclarir un parell de coses. Hi ha hagut potser una error d’interpretació 
i és que el termini de sis mesos que és el que es va posar a l’al·legació, ens va comentar de 
fer-ho nou i llavors no estàveu d’acord i clar el termini d’una any ja és pensar-ho pel 
proper exercici. S’ha acceptat l’al·legació però que el termini que posàveu no estàvem 
d’acord però en l’al·legació en sí, sí i l’hem acceptat. El que passa és que s’ha de 
reglamentar i ja vam dir que a partir del mes de maig seuríem els grups per poder 
començar a parlar ja de les ordenances de l’any vinent i axó serveis també per les 
al·legacions dels trams de l’ IBI que no donava temps d’estudiar l’ impacte que suposava 
aquesta proposta. No és que no estiguem disposats a acceptar-la, que és molt diferent. 
Estem disposats a estudiar-ho i veure quin impacte té al pressupost però amb els dies que 
tenim era impossible saber quin impacte tindria i per tant és una cosa apuntada en el 
calaix i de cara al mes de maig començarem a mirar a veure si podem fer un replanteig 
d’aquest tema que hem vist que és una proposta interessant. Igual que en el tema 
d’eficiència energètica, tres quarts del mateix. Tot i que sorprèn que l’al·legació vingui de 
la CUP perquè és una llei que ha aprovat el PP, no? El govern de l’Estat doncs no deixa de 
ser curiós però no passa res. És una cosa que està aprovada i alguns ajuntaments 
començaren a aplicar aviat però desconeixem en  principi quina incidència pot tenir també 
en el municipi de Calafell perquè ja dic que la majoria dels edificis que hi ha al municipi no 
tenen aquest certificat. Per tant desconeixem quina incidència pot tenir i voleiem fer un 
estudi més acurat d’aquest impacte que pogués tenir en el pressupost. Però no és que no 
estiguéssim d’acord amb la proposta o que no estiguéssim disposats a estudiar-les, eh! 
 
Sr. Seras: a partir de l’1 de maig, a partir de l’any que ve ens posàvem a repassar totes les 
ordenances. I quan us deia gràcies per participar en aquestes i posar al·legacions era 
continuant amb la política aquesta que ens ajuntarem i farem totes les ordenances noves, 
tots els grups polítics. Això ho sabien perquè t’ho vam dir dos o tres vegades. Desprès 
l’auditoria externa del gimnàs, clar1 no li direm a ells que la facin de nou. També t’ho 
vàrem dir. I que la faríem externa i sinó busca les actes o les gravacions de la ràdio per 
escoltar-ho. I el certificat energètic, vale. Primer hem de saber quants habitatges estan 
amb certificat energètic i també ho discutirem i ho parlarem i ho tirarem endavant. Si no 
em semblen dolentes les teves al·legacions i t’ho hem dit. No tinc temps però el primer 
que farem ara és reunions per tractar les ordenances. Deu ser la enèsima vegada que t’ho 
diem. Res més. 
 
Sra. López: jo crec que avui el ROM no funciona, eh! I anem com anem. Suposo que és la 
llufa que ens esteu penjant, no? Perquè CIU, sembla ser que està desplaçada totalment. 
Nosaltres en relació a les ordenances fiscals, fa una estona que s’ha parlat que estem aquí 
per fer política i resulta que presentem al·legacions polítiques, també vam presentar 
tècniques, que és l’única que se’ns ha estimat i resulta que es critica això, que les 
al·legacions que es presentin són polítiques. Per tant no acabo d’entendre el 
posicionament de l’equip de govern. Nosaltres el que proposàvem era una qüestió que va 
lligada amb la penúltima intervenció que ha fet el responsable de l’àrea de Serveis Interna 
que és el ema de l’habitatge social. La nostra proposta era acceptar la modificació 
presentada per l’equip de govern que era facilitar o ajudar a les famílies nombroses, que 
això tampoc ho vam entendre el dia que vam parlar a la CI, que era que les famílies 
nombroses poguessin accedir a la bonificació al marge que tinguessin més d’un habitatge, 
sempre i quan la seva situació fos feble o situació´ amb dificultats. El que nosaltres dèiem 
era ampliar aquesta proposta dient que aquestes persones que realment tenien una 
estuació´ complicada i que no podien fer front al pagament de l’ IBI perquè disposaven de 
dos vivendes i degut a la situació conjuntural o actual doncs li suposava una despesa, que 
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fes un conveni amb l’ajuntament i que cedís aquests pisos, o sigui no parlem de bancs 
coma alguna persona va interpretar, que fes una cessió d’ aquests pisos per fer habitatge 
social. D’aquesta manera tenien un benefici fiscal com era la bonificació de l’ IBI i a més a 
més podien cobrar un lloguer i tenir un ingrés.  
 
Nosaltres pensem que sempre es denegen les nostres propostes perquè venen de qui 
venen. O sigui no perquè no siguin bones. És una proposta que ha estat benvinguda. Fins i 
tot hi ha algun ajuntament que la tindrà en compte cara a les properes ordenances fiscals. 
Per què? perquè és una forma d’ajudar, és na política d’esquerres, és una política que 
ajuda ala gent necessitada i ve de CIU i això que alguns ens titllen del que ens titllen però 
es que nosaltres també som d’esquerres. El que passa que no agrada perquè és de CIUY 
en aquest cas. Nosaltres el que proposàvem era fomentar la política social i l’equip de 
govern ha dit que no. Això és el que ha passat. I no només ho fèiem amb l’ IBI sinó que 
també ho fèiem amb la brossa i novament hi ha hagut una negativa per part de l’equip de 
govern. Novament diuen no a la política social i aquesta és la realitat que estem patint. Per 
tant, que fem? Estimem una al·legació d’ ERC que més o menys encaixa. Per dir no 
toquem res, no anem a tocar res del redactat que en aquest cas, en el seu dia vam fer 
nosaltres, perquè també vam fer una millora en les ordenances fiscals i es va fer política i 
es va aconseguir perquè van haver uns resultats. I desprès ens trobem amb això, uy, uy 
anem a arreglar-ho. Que en un principi, el que no s’ha dit aquí, s’havia desestimat. El que 
volien fer és tornar a tenir l’antic redactat sense estimar cap al·legació i al final van dir: 
quina és la que més s’ajusta i que no sigui de Convergència. Ah! la d’ ERC que parla de 
desigualtat social que genera un problema. És la realitat, això és el que va passar en 
aquella CI el que passa que aquí no ho expliquen. Alguna persona en aquella CI va arribar 
a dir que el que feia Convergència era beneficiar als bancs. Perdoni, no, nosaltres estem 
parlant de famílies nombroses on el titular és una persona física, no un banc. I que va 
passar, novament no s’havien llegit les al·legacions presentades per l’oposició. Aquest va 
ser el motiu perquè algú va dir aquesta bajanada.  
 
Nosaltres que més hem dit? Doncs continuar amb la política social en aquest sentit. Se’ns 
va criticar per dir que ens posàvem al costat de les persones que tenen animals i no es 
poden fer càrrec d’ells per una situació complicada i per això se’ns va criticar. Doncs 
novament nosaltres insistim, el que volem només és ajudar a les persones que no poden. 
Perquè si tu t’has de desfer d’un animal perquè no pots tenir cura d’ ell per la situació 
econòmica i l’has de portar a una gossera, només cal que paguis dos-cents cinquanta o 
dos-cents quaranta, més de dos cents euros. Això no és política social, el que vostès estan 
proposant perquè el que nosaltres vam dir i el que vam proposar en aquella modificació, 
en aquella al·legació és que tingues en compte la situació econòmica de la persona que 
per una situació complicada. Perquè les persones que ens estimem als animals, que si no 
en tens no te l’estimes, perquè ha quedat demostrat les barbaritats que s’han arribat a dir, 
no el deixes a la gossera, no et desfàs d’un animal si te l’estimes a no ser que tinguis un 
problema econòmic que no et pots fer càrrec o et desnonen de casa teva i no pots fer 
càrrec de la bestia perquè t’has d’anar a viure a casa d’ algú. Això és el que nosaltres 
proposàvem, polítiques socials, única i exclusivament. No els hi hem demanat res. Sí que 
és ben cert, vam fer esmen del tema de la bonificació que es feia, única i exclusivament, 
per una persona jurídica en concret, i es va parlar el dia de l’exposició i es va parlar a la CI i 
vm tenir que sentir barbaritats. El que hem tingut que sentir i s’ha acceptat, que ja no li 
fem un 50 % sinó que ara li fem un 95 %. Hala! I ens quedem tant amples però és que a 
més a més el que diuen és que s’acollen, que a CIU ja ens està bé, però el que han de 
tenir en compte és que el que diu és: “que les bonificacions potestatives en l’ IBI, IAE, per 



 

79 
 

impostos declarats d’espacial interès o utilitat municipal, concorren circumstàncies socials, 
culturals i històric artístic o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració.” Per 
tant, vostès s’han acollit a tot això, no el que els interessa que és lo social; que és el que 
crec que ha quedat al final del redactat. Perquè el que han de fer és donar l’opció a totes 
les entitats culturals, a  totes les entitats esportives, a totes les entitats històric artístiques 
per poder acollir-se a aquest 95 %, no només una persona, o empreses, en aquest cas 
empreses. Activitat econòmica, val? Per tant, el que sol·licitem és que això es tingui en 
compte i que no siguin tant limitatatius per afavorir a una única empresa justificant lo 
injustificable. En aquest sentit insistim que ja no hi ha res a fer però ens hem de revisat i 
com vostès han dit que cara a l’any que ve participarem tots.  
 
ORDEORDEORDEORDENANÇA FISCAL NÚMERO 0.0 GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS NANÇA FISCAL NÚMERO 0.0 GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS NANÇA FISCAL NÚMERO 0.0 GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS NANÇA FISCAL NÚMERO 0.0 GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALINGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALINGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALINGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPAL    
 
ARTICLE 4.2 ARTICLE 4.2 ARTICLE 4.2 ARTICLE 4.2 ----    Comunicacions informatives i consultes tributàriesComunicacions informatives i consultes tributàriesComunicacions informatives i consultes tributàriesComunicacions informatives i consultes tributàries    
2. En els casos en què la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent 

expressi amb claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li 
susciti la normativa tributària aplicable. 

  Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma quan siguin d’interès 
general i no afectin dades personals diferents de les pròpies de qui realitza la consulta. 

 
ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ––––    TaxesTaxesTaxesTaxes    
3. Quan no s’hagi delegat en altra entitat la gestió de les taxes, correspondrà a l’Alcalde o 

òrgan delegat l’aprovació dels padrons. 
 
    
ARTICLE 17.2 ARTICLE 17.2 ARTICLE 17.2 ARTICLE 17.2 ----    Pràctica de Pràctica de Pràctica de Pràctica de liquidacionsliquidacionsliquidacionsliquidacions    
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de 

l’Alcalde o òrgan delegat. 
 
ARTICLE 19.1 ARTICLE 19.1 ARTICLE 19.1 ARTICLE 19.1 ----    Notificació de les liquidacions de venciment singular.Notificació de les liquidacions de venciment singular.Notificació de les liquidacions de venciment singular.Notificació de les liquidacions de venciment singular.    
1. En els supòsits de liquidacions de taxes per prestació de serveis, o per autorització per a 

utilitzar privativament o aprofitar especialment el domini públic, sempre que sigui 
possible es notificarà personalment a l’obligat tributari. 

    
ARTICLE 20.1 ARTICLE 20.1 ARTICLE 20.1 ARTICLE 20.1 ----    Sol·licitudSol·licitudSol·licitudSol·licitud    
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde o òrgan 

delegat, a excepció d’aquells casos on la normativa de rang superior ho atribueixi al Ple. 
 
ARTICLE 21.4 ARTICLE 21.4 ARTICLE 21.4 ARTICLE 21.4 ----    Recursos administratiusRecursos administratiusRecursos administratiusRecursos administratius    
4. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 

administratiu en els terminis següents: 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia 

següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició. 
 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia 

següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 
 
ARTICLE 24.1 ARTICLE 24.1 ARTICLE 24.1 ARTICLE 24.1 ----    Revocació d'actesRevocació d'actesRevocació d'actesRevocació d'actes    
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1. L’Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una 
situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan 
en la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que 
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte. La revocació serà possible mentre no hagi 
transcorregut el termini de prescripció. 
Es rectificaran en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors 
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des 
que es va dictar l’acte objecte de rectificació. 

 
ARTICLE 25.5 ARTICLE 25.5 ARTICLE 25.5 ARTICLE 25.5 ----    SuSuSuSuspensió per interposició de recursosspensió per interposició de recursosspensió per interposició de recursosspensió per interposició de recursos    
5. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu 

contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de 
notificar el deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora 
acreditats en el període de suspensió i concedir període per efectuar el pagament, 
determinat segons el previst al punt tercer. 

    Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les 
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del 
deute suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió. 

6. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, 
els òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reiniciaran les actuacions del 
procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs 
contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es 
mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat comuniqués a aquest òrgan 
la interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el 
pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment en tant conservi la 
seva vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es 
reiniciarà o suspendrà a resultes de la decisió que adopti l'òrgan judicial. 

 
ARTICLE 27.3 ARTICLE 27.3 ARTICLE 27.3 ARTICLE 27.3 ––––    GarantiesGarantiesGarantiesGaranties    
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia o òrgan delegat, 

a instància de part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan 
el recurrent al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 

 
ARTICLE 28.4 ARTICLE 28.4 ARTICLE 28.4 ARTICLE 28.4 ----    Iniciació de l’expedientIniciació de l’expedientIniciació de l’expedientIniciació de l’expedient    
4.Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris 

que han de tramitar l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat del 
pagament. 

 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 33.5 33.5 33.5 33.5 ----    Al·legacions Al·legacions Al·legacions Al·legacions     
5. Un cop hagi estat dictada la resolució sancionadora per l’Alcalde o òrgan delegat, des 

de l’Ajuntament es trametrà a BASE relació dels expedients, mitjançant remissió de 
l’arxiu corresponent, signat electrònicament. 

 
ARTICLE 38 ARTICLE 38 ARTICLE 38 ARTICLE 38 ----    ÒrÒrÒrÒrgans de recaptació gans de recaptació gans de recaptació gans de recaptació     
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris o altres ingressos de dret públic correspon a 

la Tresoreria municipal, i la portaran a terme els diferents serveis gestors de cada ingrés 
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públic. La tramitació dels expedients es farà segons el que preveu aquesta Ordenança 
General i les ordenances fiscals de cada tribut. 

2. Quan hagi estat delegada en la Diputació de Tarragona la portaran a terme els serveis 
centrals i perifèrics de BASE, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit 
l'exercici de competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament 
orgànic i funcional. La tramitació dels expedients de recaptació es farà segons el que 
preveu la seva Ordenança General. 

 
ARTICLE 43 ARTICLE 43 ARTICLE 43 ARTICLE 43 ----    Ajornaments i fraccionamentsAjornaments i fraccionamentsAjornaments i fraccionamentsAjornaments i fraccionaments    
1.Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Tarragona la 

concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a BASE qui 
actuarà segons allò previst a la seva Ordenança General. Si s’hagués de resoldre amb 
altres criteris que els fixats anteriorment, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament 
mitjançant resolució de l’Alcalde o òrgan delegat. 

2.Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la 
sol·licitud a l’Alcalde o òrgan delegat. 

3. La sol·licitud d’ajornament o fraccionament de pagament es podrà presentar dins dels 
següents terminis: 
a) Deutes en període voluntari: abans de la finalització del període voluntari fixat per a 
cadascun d’aquests. 
b) Deutes en període executiu: en qualsevol moment abans de la notificació de l’acord 
d’alienació dels béns embargats. 

4. La sol·licitud ha de contenir les següents dades: 
a) Nom i cognoms o raó social, número d’identificació fiscal i domicili del sol·licitant, i, 
si és el cas, de la persona que el representa amb l’acreditació documental del poder de 
representació. 

 b) Deute per al qual sol·licita l’ajornament o fraccionament de pagament, indicant-ne 
l’import, el concepte i la data de finalització del termini d’ingrés en període voluntari. 

 c) Motiu de la petició i ajornament o fraccionament proposat.  
 d) Documentació acreditativa de la manca de liquiditat o referent a la situació 

financera: 
d.1 Fotocòpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de 

la unitat familiar o declaració de l’impost de societats del darrer any. 
d.2 Fotocòpia de la pensió, subsidi o prestació d’atur. 
d.3 Qualsevol altre document o justificant que es consideri oportú per avaluar la 

situació econòmica financera del sol·licitant. 
 e) Mandat de domiciliació bancària (SEPA). 
 f) Garantia que ofereix. 
5.  Serà condició per atorgar l’ajornament o fraccionament la domiciliació dels pagaments. 
6. Els sol·licitants poden demanar un ajornament o fraccionament dels seus deutes. Els 

terminis dels ajornaments o fraccionaments queden supeditats al següent barem: 
a) 6 mesos: quan l’import no sigui superior a 1.000 €  
b) 12 mesos: quan l’import estigui entre 1.000,01 i 3.000 €. 
c) 18 mesos: quan l’import estigui entre 3.000,01 i 6.000 €. 
d) 24 mesos: quan l’import sigui superior a 6.000 € 

e) Els ajornaments i fraccionaments que se sol·licitin per a períodes més llargs 
s’avaluaran tenint en compte les característiques i repercussions que suposin per a la 
hisenda municipal. En cap cas el termini d’ajornament o fraccionament serà superior als 
48 mesos. 
L’import del deute a ajornar o fraccionar haurà de ser superior a 100 €. 
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7. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si 
escau, la dispensa d'aquesta obligació. En concret, s’estableix el següent règim de 
garanties: 

a. Per a deutes fins a 6.000€ no s’exigirà garantia. 
b. Per a deutes superiors a 6.000€ s’exigirà garantia, que es podrà prestar mitjançant 

aval bancari solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat 
d’assegurança de caució. Acompanyarà la sol·licitud el compromís exprés i 
irrevocable de formalitzar-ho si es concedeix l’ajornament o fraccionament. 

Quan es justifiqui que no és possible obtenir l’esmentat aval, o que es compromet 
seriosament la viabilitat de l’empresa es podran acceptar altres garanties que es 
considerin suficients econòmica i jurídicament. 

8. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos següents al de la notificació 
de l'acord de concessió, l’eficàcia de la qual quedarà condicionada a dita aportació. 

9. La garantia haurà de cobrir l’import del deute en període voluntari, els interessos de 
demora que generi l’ajornament i un 25 per 100 de la suma d’ambdues partides. 

10. L’òrgan competent podrà dispensar totalment o parcialment de la prestació de les 
garanties exigibles quan el deutor no disposi de mitjans suficients per garantir el deute i 
l’execució del seu patrimoni pogués afectar el manteniment de la capacitat productiva i 
del nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva, sempre que no suposi un greu 
impacte en els interessos de la hisenda pública. 

    
ARTICLE 45 ARTICLE 45 ARTICLE 45 ARTICLE 45 ----    Compensació Compensació Compensació Compensació     
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el 

deutor, mitjançant la identificació del deute tributari i del crèdit reconegut per 
l’Ajuntament. 

3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde o òrgan delegat ordenarà la 
compensació, que es practicarà d’ofici i serà notificada al deutor. 

 
 
ARTICLE 47 ARTICLE 47 ARTICLE 47 ARTICLE 47 ----    Situació dSituació dSituació dSituació d'insolvència'insolvència'insolvència'insolvència    
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de 

gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament. 
2. L’aprovació de l’expedient de declaració de crèdits incobrables d’ingressos és 

competència de l’Ajuntament. No obstant això, si el procediment recaptatori s’ha 
tramitat per BASE, correspondrà al mateix aprovar la proposta de crèdits incobrables, 
d’acord amb els criteris reflectits en la seva Ordenança General. 

3. Pel que fa a la declaració de crèdits incobrables liquidats pel concepte de multes de 
trànsit, la recaptació dels quals es competència de BASE es formularà la corresponent 
proposta quan: 

a) L'import del deute sigui igual o inferior a 90 euros i hagi estat infructuós l'embarg 
de fons. 

b) L'import del deute sigui igual o inferior a 300 euros i hagin estat infructuosos els 
intents d'embarg de fons i de salaris. 

c) Essent l'import del deute superior a 300 euros, no han tingut resultat positiu les 
actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles. 

La proposta de declaració de crèdit incobrable, formulada per BASE s’elevarà a 
l’Ajuntament. Si en el termini de tres mesos comptats, des de l’entrada en el Registre 
Municipal de la proposta, l’Ajuntament no formulés cap objecció, es declararan fallits 
els deutors per multes de trànsit mitjançant Resolució de la Gerència de BASE. 
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4. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan 
definitivament extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. 
El deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini. 

 
ARTICLE 48 ARTICLE 48 ARTICLE 48 ARTICLE 48 ----    Execució forçosaExecució forçosaExecució forçosaExecució forçosa    
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre 

l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a 
l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 600 euros, per 
l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg 
següents: 

a) Deutes de quantia inferior a 50 euros. 
   - Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit 
b) Deutes de quantia compreses entre 50 euros i 600 euros. 
   - Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit 
   - Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini 
   - Sous, salaris i pensions 

2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran 
tots els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament i sempre que 
s’hagués dictat providència d’embargament. 

3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 1 
sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les 
multes de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior. 

4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 600 euros, es podrà 
ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria, 
preservant l’ordre establert a l’esmenta’t precepte. 

5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un  bé el valor del qual és 
molt superior a la quantia del deute, es consultarà a l’Ajuntament i s’actuarà tenint en 
compte les seves indicacions. 

6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi 
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 

En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta 
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, 
correspondrà a l’òrgan competent adoptar la resolució d’adjudicació de béns a favor de 
l’Ajuntament si s’escau, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del 
Reglament general de recaptació. 
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per BASE, un cop ultimades les  
actuacions, aquest elevarà l’expedient a l’Ajuntament perquè l’òrgan competent adopti 
la resolució d’adjudicació de béns si s’escau. 

7. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a 
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a 
quina recaptació es tramità la subhasta, sens perjudici de la possible rehabilitació de 
l’expedient cas que es modifiquessin les circumstàncies relatives al deutor i l’entorn 
econòmic general. 

 
ARTICLE 55.1 ARTICLE 55.1 ARTICLE 55.1 ARTICLE 55.1 ----    Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàriesDisposicions generals sobre infraccions i sancions tributàriesDisposicions generals sobre infraccions i sancions tributàriesDisposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries    
1.En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la 

Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin i complementin. Fins que 
no s’aprovi un nou reglament es tindrà en compte especialment el que estableix el RD 
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2063/2004, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general del règim 
sancionador tributari. 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS ADDICIONALS    
    
PrimeraPrimeraPrimeraPrimera - Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals. 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i que 
es puguin estendre a  exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva 
vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a 
l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte 
passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li 
resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.  
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent 
per a l’exercici que es tracti.  
 
SegonaSegonaSegonaSegona- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
TerceraTerceraTerceraTercera- Repercussió de l’IVA en les taxes. 
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les taxes no comprenen l’Impost sobre el 
valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el regula. En 
concret, les taxes en les que es repercutirà l’IVA són: 
Taxa núm. 2.1.4. per la retirada de vehicles en la via pública 
Taxa núm. 2.1.14 pels serveis de l’emissora municipal 
Taxa núm. 2.1.21 pel Servei de Transport Escolar 
Taxa núm. 2.1.22 pel Servei de Transport Urbà 
Taxa núm. 2.2.1. de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals. 
 
QuartaQuartaQuartaQuarta- Repercussió del cost de la devolució bancària de rebuts. 
En la recaptació d’ingressos mitjançant domiciliació bancària, l’import de les despeses 
derivades de la devolució bancària dels rebuts haurà de ser assumit pels obligats tributaris. 
 
 
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 
IMMOBLES:IMMOBLES:IMMOBLES:IMMOBLES:    
    
III. BENEFICIS FISCALSIII. BENEFICIS FISCALSIII. BENEFICIS FISCALSIII. BENEFICIS FISCALS    
 
ARTÍCLE 8ARTÍCLE 8ARTÍCLE 8ARTÍCLE 8    
n) Els béns immobles que siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre 
que estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres. 
 
ARTÍCLE 9ARTÍCLE 9ARTÍCLE 9ARTÍCLE 9    
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7. Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota integra del impost, els béns 

immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment d’ocupació que justifiquin la declaració. Correspondrà 
al Ple de la Corporació la seva declaració i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu per vot favorable de la majoria simple dels seus membres . 

8. Gaudiran durant els tres primers anys, d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de 
l’impost sobre béns immobles aquells titulars que, sense estar obligats a fer-ho, 
instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol en 
el seu habitatge o local comercial. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada 
a què les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de 
la corresponent homologació per l’Administració competent. 

 
ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12    
Els tipus de gravamen aplicable en aquest municipi seran: 
Pels béns de naturalesa urbana, ZERO COMA NORANTA-VUIT AMB DEU PER CENT  
(0,9810%). 
Pels béns de naturalesa rústica, el ZERO COMA TRENTA QUATRE PER CENT (0,34%). 
Pels béns de característiques especials, l’U COMA TRENTA PER CENT (1,30%). 
Pels béns immobles d’us residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent 
s’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost d’acord amb les condicions 
que es determinin reglamentàriament. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.14 TAXA PELS SERVEIS DE L’EMISSORA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.14 TAXA PELS SERVEIS DE L’EMISSORA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.14 TAXA PELS SERVEIS DE L’EMISSORA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.14 TAXA PELS SERVEIS DE L’EMISSORA 
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    
 

I- Naturalesa i fet imposableNaturalesa i fet imposableNaturalesa i fet imposableNaturalesa i fet imposable    
 

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1    
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 20 al 27 de la R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa pels serveis de 
l’emissora municipal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.4) de 
l’esmentat R.D.L. 2/2004. 
 
    
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    
L’objecte de la present exacció el constitueix la prestació de serveis en l’emissora 
municipal, consistents bàsicament en l’emissió de falques publicitàries. 
 
El contingut de les falques publicitàries a emetre per Calafell Ràdio haurà de complir la 
legislació vigent en tots els seus aspectes i, molt en particular, mantenir el més estricte 
respecte per la pluralitat social, els drets humans i la dignitat de les persones. 
 
Per això, no s’admetran campanyes publicitàries que vulnerin les lleis en vigor o puguin 
menystenir els drets humans i la dignitat de les persones, tant de forma general com de 
forma particular. De forma explícita, no s’emetran falques sobre serveis de prostitució i 
qualsevol altra activitat que signifiqui explotació o denigració de les persones. 
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Així mateix, queden excloses d’aquesta ordenança campanyes comercials associades a 
números telefònics de tarifació especial i, en general, totes aquelles que comportin una 
contraprestació econòmica per part de l’audiència.  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 TORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 TORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 TORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIESAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIESAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIESAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES    
    
ARTICLE 1 ARTICLE 1 ARTICLE 1 ARTICLE 1 ––––    Fonament i naturalesaFonament i naturalesaFonament i naturalesaFonament i naturalesa    
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de  
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, 
de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis 
de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present 
Ordenança. 
 
ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ––––    Règim de declaració i ingrés Règim de declaració i ingrés Règim de declaració i ingrés Règim de declaració i ingrés     
3. Per tal de facilitar el pagament de la taxa, l’Ajuntament fraccionarà d’ofici tots els 
rebuts domiciliats en quatre rebuts corresponents al 25% cadascun d’ells, sense que 
s’acreditin interessos de demora ni es sol·licitin garanties als contribuents, sempre que el 
subjecte passiu no hagi manifestat el seu interès en que només es faci un càrrec per la 
totalitat de l’import 
ARTICLE 16 ARTICLE 16 ARTICLE 16 ARTICLE 16 ––––    ExempcióExempcióExempcióExempció 
Gaudiran d'una exempció  de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris, aquells contribuents econòmicament 
febles en els que concurreixin les següents circumstàncies o requisits:    

a) Ser pensionista jubilat, i que percebeixin uns ingressos anuals inferiors a una 
vegada el salari mínim interprofessional  i de dues vegades en cas de convivència 
amb altra o altres persones. 

b) Estar empadronar al municipi de Calafell, amb una antiguitat mínima de dos anys 
de residència en el municipi. 

c) Que la vivenda que motiva el pagament de la taxa, la ocupi la persona obligada al 
pagament, sola, amb el seu cònjuge o amb els seus fills menors de 16 anys o 
incapacitats, amb exclusió de qualsevol altra persona. 

d) Que el sol.licitant no disposi de més béns urbans a excepció de l’habitatge que 
s’utilitzi com habitual (llevat d’una plaça d’aparcament que pugui considerar-se 
com annex a l’habitatge) ni el subjecte passiu ni els demés integrants de la família. 

e) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l´hisenda municipal, tant el 
subjecte passiu com els demés integrants de la família. 

f)  Les persones interessades han de sol·licitar la bonificació indicant el número de 
membres de la unitat de convivència i adjuntar documentació acreditativa dels 
ingressos del sol.licitant i de les altres persones majors de 16 anys que, segons el 
padró municipal d’habitants, convisquin amb ell, que serà: 

 
- En cas de persones que no treballin, document de demanda d’ocupació i certificat de 
prestació d’atur, amb indicació, si es el cas, de l’import. En cas de no ser perceptors de 
prestació d’atur, a més, certificat de vida laboral. 
- Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda. 
- En cas de persones que treballen per compte aliena l’informe de vida laboral i les dues 
darreres nòmines. 
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- Qualsevol altre documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i 
naturalesa dels mateixos. 
- L’ajuntament verificarà directament a través d’ Institucions 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. 

g) Les bonificacions que se sol·licitin durant l'exercici assortiran efectes a partir de 
l'any següent. 

 
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 famílies monoparental, 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)  Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’hisenda municipal, tant el 
subjecte passiu com els demés integrants de la família. 

d) Les persones interessades han de sol.licitar la bonificació indicant el número de 
membres de la unitat de convivència i adjuntar documentació acreditativa dels 
ingressos del sol.licitant i de les altres persones majors de 16 anys que, segons el 
padró municipal d’habitants, convisquin amb ell, que serà: 

- En cas de persones que no treballin, document de demanda d’ocupació i certificat 
de prestació d’atur, amb indicació, si es el cas, de l’import. En cas de no ser 
perceptors de prestació d’atur, a més, certificat de vida laboral. 

- Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda. 
- En cas de persones que treballen per compte aliena l’informe de vida laboral i les 

dues darreres nòmines. 
- Qualsevol altre documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i 

naturalesa dels mateixos. 
- L’Ajuntament verificarà directament a través d’Institucions 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. 

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) Les bonificacions que se sol·licitin durant l'exercici assortiran efectes a partir de 
l'any següent. 

 
    
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE 
L’ÀREA DE QUALITAT DE VIDAL’ÀREA DE QUALITAT DE VIDAL’ÀREA DE QUALITAT DE VIDAL’ÀREA DE QUALITAT DE VIDA    
 
I. Naturalesa i fet imposableI. Naturalesa i fet imposableI. Naturalesa i fet imposableI. Naturalesa i fet imposable    
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ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1    
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 20 a 27 de la 
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa que es regirà per aquesta Ordenança 
Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58   i  20.4.o), 20. 4. v), 20.4.w) 
de l'esmentada Llei. 
 
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa: 
-Els ensenyaments especials en establiments municipals per part de l’Ajuntament. 
-La taxa d’entrada a exposicions, a la Ciutadella Ibèrica, al Castell de Calafell de la Santa 

Creu de Calafell i llocs anàlegs. 
-La utilització de les instal·lacions esportives, culturals  i de benestar social municipals 
-La venda de textos, publicacions, impresos per serveis envers els animals de companyia. 
 
    
4. Àmbit de Sanitat4. Àmbit de Sanitat4. Àmbit de Sanitat4. Àmbit de Sanitat    
    
4.1. Dipòsit de gossos (per manteniment): 10,00 €/dia 
 
4.2. Autorització sanitària dels establiments minoristes de carn i els seus derivats:     50,00 
€ 
 
4.3. Lliurament d’animals de companyia a l’Ajuntament: 250 € 
 
ARTICLE 10.2ARTICLE 10.2ARTICLE 10.2ARTICLE 10.2        
2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines del Servei d’atenció al ciutadà o a les 

entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 
 
ARTICLE 10.4ARTICLE 10.4ARTICLE 10.4ARTICLE 10.4    
4. l’Ajuntament podrà establir com a forma de pagament la domiciliació bancaria 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21 TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLARORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21 TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLARORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21 TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLARORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21 TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR    
    
VI NormesVI NormesVI NormesVI Normes    de gestió de la taxade gestió de la taxade gestió de la taxade gestió de la taxa    
    
ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    
1. Abans de l’inici del curs escolar el departament gestor elaborarà, aprovarà i publicarà el 

padró anual del transport escolar de conformitat amb les inscripcions rebudes. 
Mensualment s’aprovaran i publicaran les altes i baixes que es produeixin. 

2. El pagament de la taxa es realitzarà mensualment per anticipat mitjançant domiciliació 
bancària entre els dies 1 i 10 de cada mes. L’obligat al pagament facilitarà a 
l’Ajuntament l’autorització necessària per fer efectiu el pagament per aquest mitjà. 
Excepcionalment el mes de setembre, el cobrament es farà una vegada iniciat el curs 
escolar, entre els dies 20 i 30. 

3. Les baixes o altes del servei comunicades a l’Ajuntament abans del dia 20 del mes 
tindran efectes a partir del primer dia del mes següent.  

4. En cas d’ús esporàdic del servei, s’emetrà pel departament gestor l’autoliquidació que 
l’obligat tributari haurà de pagar en el moment de la sol·licitud a les oficines del Servei 
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d’atenció al ciutadà o a les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a 
col·laboradores 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.28 TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI, ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.28 TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI, ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.28 TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI, ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.28 TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI, 
EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE SALUTEN MATERIA DE PROTECCIÓ DE SALUTEN MATERIA DE PROTECCIÓ DE SALUTEN MATERIA DE PROTECCIÓ DE SALUT    
  
III. QuantiaIII. QuantiaIII. QuantiaIII. Quantia    
    
ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    
La quantia de la taxa serà de 57,15 €. 
 
 
ARTICLE 8.2ARTICLE 8.2ARTICLE 8.2ARTICLE 8.2    
2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines del Servei d’atenció al ciutadà o a les 

entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 
L’Ajuntament podrà establir com a forma de pagament la domiciliació bancària. 
 
4.0 PREUS PÚB4.0 PREUS PÚB4.0 PREUS PÚB4.0 PREUS PÚBLICSLICSLICSLICS    
 
ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9    
1. El pagament del preu públic es realitzarà en règim d’autoliquidació. 
2. En funció del tipus de prestació de servei, el pagament es realitzarà: 

a) En el moment del lliurament o de la prestació del servei, com és el cas de 
fotocòpies, venda de llibres o algunes activitats puntuals. 

b) En el termini dels 10 dies hàbils següents al de la sol·licitud de la prestació del 
servei o realització de l’activitat que motiva l’obligació de satisfer el preu públic, i, 
en qualsevol cas, abans del seu inici, com és el cas de cursos i algunes activitats 
puntuals. 

c) Dins els 5 primers dies de cada mes, en relació als serveis prestats al mes anterior, 
quan es tracta de la prestació continuada d’un servei, com és el cas del mercat 
municipal o de la teleassistència. 

3. El pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines del Servei d’atenció al 
ciutadà o a les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, llevat 
dels casos de pagament al moment que es farà al mateix recinte, local o oficina de 
lliurament o prestació del servei. 

4. En el cas que el servei no es presti o l’activitat no es realitzi, procedirà la devolució de 
l’import pagat per l’obligat, ja sigui d’ofici o a instància de l’interessat, sempre amb 
informe previ del servei gestor i aprovació de la devolució corresponent. 

  
ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11    
1. Els deutes derivats de preus públics vençuts i no satisfets s’exigiran utilitzant els 

procediments previstos a la Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació i 
les altres disposicions legals reguladores de la matèria. 

2. Els ingressos corresponents a delaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades 
fora dels terminis establerts a l’article 9 d’aquesta Ordenança, sense requeriment previ, 
s’exigiran amb els recàrrecs i interessos previstos al capítol V del títol III de la Llei 
General Tributària. 

3. L’omissió de la presentació de la declaració-liquidació o autoliquidació, respecte de 
preus públics acreditats, es considerarà infracció tributària greu, sancionable d’acord 
amb el preveu el títol IV de la Llei General Tributària. 
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ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12    
L’Administració Municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho 
prohibeixin, la prestació del servei quan les persones obligades al pagament incompleixin 
l’obligació, d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les 
comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el 
pagament dels preus públics, els recàrrecs i els interessos de demora acreditats, de 
conformitat amb l’article 11 d’aquesta Ordenança 
 
ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13    
Es delega a la Junta de Govern Local la facultat d’establir les tarifes dels preus públics, 
llevat que estiguin expressament establertes a l’annex d’aquesta Ordenança. 
 
    
ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14    
L’Administració Municipal podrà, d’ofici o a instància de l’obligat al pagament, rectificar 
els errors materials o de fet i els aritmètics que es produeixin en l’aplicació de les tarifes de 
l’annex d’aquesta Ordenança. 
    
    
4.5 PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS4.5 PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS4.5 PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS4.5 PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS    
 
 
4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.    Zona esportiva municipal Vilarenc AquaZona esportiva municipal Vilarenc AquaZona esportiva municipal Vilarenc AquaZona esportiva municipal Vilarenc Aqua    
 

4.5.2.1. Matrícules4.5.2.1. Matrícules4.5.2.1. Matrícules4.5.2.1. Matrícules    
      
TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    TarifesTarifesTarifesTarifes     
Individual 49,08 €  
Familiar 89,22 €  
Fibromiàlgia 9,37 €  
   
4.5.2.2. Quotes mensuals4.5.2.2. Quotes mensuals4.5.2.2. Quotes mensuals4.5.2.2. Quotes mensuals    
   

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    TarifesTarifesTarifesTarifes    Tarifes empadronats*Tarifes empadronats*Tarifes empadronats*Tarifes empadronats*    
Adults 39,38 € 37,27 € 
Jubilats, pensionistes i discapacitats 29,28 € 27,22 € 
*Podran beneficiar-se d’aquest descompte aquelles persones que acreditin la condició 
d’empadronats en el municipi de Calafell. 
 

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    TarifesTarifesTarifesTarifes    
Abonament familiar (2 membres) 70,60  
Abonament familiar (3 membres) 100,82 € 
Abonament familiar (4 membres) 121,01 € 
Abonament familiar (5 membres) 136,19 € 
Abonament familiar (6 membres) 151,28 € 
Col.lectius especials 9,98 € 
Cap de setmana 26,18 € 



 

91 
 

(divendres tarda +15 h., caps de setmana i 
festius) 

 

Migdia (dilluns a dissabte de 13,00 a 17 h) 29,16 € 
Quota manteniment (a partir dels 3 mesos) 11,73 € 
  
 
 
 

4.5.2.3. Cursets4.5.2.3. Cursets4.5.2.3. Cursets4.5.2.3. Cursets    
 
 
 
 
 
 
 
 
     

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    
Sessions Sessions Sessions Sessions 
per per per per 
setmanasetmanasetmanasetmana    

Tarifes no Tarifes no Tarifes no Tarifes no 
abonatsabonatsabonatsabonats    

Tarifes per Tarifes per Tarifes per Tarifes per 
fills d’abonatsfills d’abonatsfills d’abonatsfills d’abonats    

Tarifes per Tarifes per Tarifes per Tarifes per 
abonatsabonatsabonatsabonats    

Curs nadons 
1 dia 55,46 € 49,91 €   
2 dies 99,82 € 89,83 €   
3 dies 133,08 € 119,76 €   

Natació nens (3-5 anys) 
1 dia 60,55 € 54,46 €  
2 dies 108,99 € 97,29 €  
3 dies 145,33 € 130,69 €  

Natació infantil (6-9 anys) 
1 dia 50,48 € 45,36 €  
2 dies 90,84 € 81,65 €  
3 dies 121,12 € 108,88 €  

Natació juvenil (10-15 
anys)  

1 dia 45,36 € 39,72 €  
2 dies 81,65 € 71,49 €  
3 dies 108,88 € 95,33 €  

     
Natació jubilats 2 dies 47,04 €  42,28 € 
Natació adults 2 dies 80,63 €  72,64 € 
    

4.5.2.4. Abonaments d’estiu, 4.5.2.4. Abonaments d’estiu, 4.5.2.4. Abonaments d’estiu, 4.5.2.4. Abonaments d’estiu, cursets intensius i campus esportiucursets intensius i campus esportiucursets intensius i campus esportiucursets intensius i campus esportiu    
       
Abonament d’estiuAbonament d’estiuAbonament d’estiuAbonament d’estiu       
 TarifaTarifaTarifaTarifa    

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    1 mes1 mes1 mes1 mes    2 mesos2 mesos2 mesos2 mesos    3 mesos3 mesos3 mesos3 mesos    
Abonament especial d’estiu 

45,03 € 74,95 € 104,73 € (vàlid pels mesos de juny, juliol i agost) menors de 
14 anys 
Abonament especial d’estiu 

49,92 € 89,94 € 120,38 € (vàlid pels mesos de juny, juliol i agost) majors de 
14 anys 
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Cursets intensiusCursets intensiusCursets intensiusCursets intensius    
       
TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa 

mensualmensualmensualmensual      
Cursets natació intensius fins a 14 anys  78,30 €   
Cursets natació intensius adults  67,52 €   
* vàlid pel mes de juliol 
 
    
Campus esportiuCampus esportiuCampus esportiuCampus esportiu    
    
TipologiaTipologiaTipologiaTipologia        Tarifes Tarifes Tarifes Tarifes        
Servei acollida (9 h a 10 h. ) 18,53 € setmana  
Servei acollida puntual (9h a 10h ) 4,90 € dia puntual  
Servei campus (10h a 14h) 39,91 € setmana  
Servei acollida puntual dia (10h a 14h) 4,90 € hora  
Servei dinar amb acollida (14h a 16h) 54,16 € setmana  
Servei dinar amb acollida (14h a 16h) 11,39 € dia puntual  
 
 

4.5.2.5. Altres tarifes4.5.2.5. Altres tarifes4.5.2.5. Altres tarifes4.5.2.5. Altres tarifes        
Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia     TarifesTarifesTarifesTarifes    
Entrada vàlida per un dia adult 7,98 € 
Entrada jubilats i infantils (dels 4 als 13 anys) 4,75 € 
Abonament de 10 entrades adult 64,94 € 
Abonament de 10 entrades infantil i jubilats   39,98 € 
LLoguer taquilla anual 39,14 € 
 

Servei d’entrenador personalServei d’entrenador personalServei d’entrenador personalServei d’entrenador personal    1 sessió1 sessió1 sessió1 sessió    3sessions3sessions3sessions3sessions    8 sessions8 sessions8 sessions8 sessions    
Servei d’entrenador personal per a abonats 
(sessions d’una hora) 27,92 € 73,28 € 189,65 € 
Servei d’entrenador personal per a no abonats 
(sessions d’una hora) 30,17 € 81,89 € 211,19 € 
 
    
PàdelPàdelPàdelPàdel 
TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    TarifesTarifesTarifesTarifes    
Lloguer de pista 1h preu abonat tot el dia 3,10 € 
Lloguer de pista 1h preu no abonat de dilluns a divendres de 7 a 18h 3,10 € 
Lloguer de pista 1h preu no abonat de dilluns a divendres de 18-24h 4,13€ 
Lloguer de pista 1h preu no abonat dissabtes i diumenges 4,13 € 
Abonaments 6 partits d’1,5 hores 29,75 € 
Abonaments 10 classes particulars 206,00 € 
Abonaments 5 classes particulars 103,31 € 
Classes particulars 1h per a 1 persona matí 16,53 € 
Classes particulars 1h per a 2 persones matí 11,57 € 
Classes particulars 1h 3 persones matí 9,92 € 
Classes particulars 1h 1 persona tardes 23,14 € 
Classes particulars 1h 2 persones tardes 12,40 € 
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Promocions i descomptes potencials que es poden aplicar 
 
1.Descompte del 5% sobre el preu del curset de natació per reserva anticipada. 
2. Descompte del 7% sobre el preu del curset de natació per reserva anticipada 
3. Descompte del 10% sobre el preu del curset de natació per reserva anticipada 
Matrícula gratuïta per un màxim de 300 beneficiaris l’any. 
Descompte a la matrícula del 50% per a un màxim de 150 beneficiaris l’any. 
Descompte a la matrícula del 70% per a un màxim de 150 beneficiaris l’any. 
Pagament de la matrícula i primera quota gratis per a un màxim de 100 beneficiaris l’any. 
Mensualitats gratuïtes per cada amic que portis, limitat a 200 beneficiaris l’any. 
Matrícula gratis al abonar tres mesos de cop. 
20 abonaments de dos anys a 350 € ( iva inclòs) per tal de premiar la fidelitat. 
Entrades puntuals als abonats limitat a períodes vacacionals i amb un màxim de 5 
persones/any. 
Descompte del 5% als casals d’estiu a partir del 3r germà. 
 
8.8.8.8. Derogar i deixar sense efecte la Ordenança fiscal número: 2.1.19  taxa 4.1 registre 
d’animals de companyia  
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20:30, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
 

Classes particulars 1h 3 persones tardes 10,74 € 
Curs adults 4 dies al mes matins 1 persona 62,81 € 
Curs adults 4 dies al mes matins 2 persones 33,06 € 
Curs adults 4 dies al mes matins 3 persones 24,79 € 
Curs adults 4 dies al mes tardes 1 persona 82,64 € 
Curs adults 4 dies al mes tardes 2 persones 49,59 € 
Curs adults 4 dies al mes tardes 3 persones 33,06 € 
Classes infantils 4 dies al mes/ 5 nens 20,66 € 
Classes infantils 8 dies al mes/ 5 nens 40,50 € 
Classes infantils 4 dies al mes/ 4 nens 24,79 € 
Classes infantils 8 dies al mes/ 4 nens 48,76 € 
Classes infantils perfeccionament 4 dies al mes/ 4 nens 28,10 € 


