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1.- GENERALITATS

El pressupost de CEMSSA per l’any 2015 és un pressupost que contempla les actuacions que la societat municipal 
té intenció de realitzar durant l’exercici proper i que són les següents: 

•	 Gestió de platges, tendals i hamaques.

•	 Gestió de les guinguetes de la platja.

•	 Gestió d’aparcaments de zona blava.

•	 Gestió de paradetes artesanals a l’Estany, al Port i a la Plaça Mil·lenari.

•	 Gestió dels locals del Port de Segur.

•	 Gestió de nou Mercat municipal de Calafell.

•	 Gestió de guingueta al Parc de la Sínia. 

2.- DESPESES

2.1.Personal

Actualment, l’empresa municipal CEMSSA té el següent personal:

Tasques Tipus de contracte
Administratives Laboral fix

Platges Laboral fix

Platges Laboral fix discontinu

Platges Laboral fix discontinu

Platges Laboral fix discontinu

Platges Laboral fix discontinu

Platges Laboral fix discontinu

Zona blava Laboral fix

Zona blava Laboral fix

Zona blava Laboral fix

Zona blava Laboral fix

Les despeses de personal tenen un import previst de 268.441,48 euros.

En l’època d’estiu, es contracta a personal temporal per atendre els serveis de platja i la zona blava. En concret es 
contracten, de forma laboral temporal, 11 persones per a la zona de platges i 2 per a la zona blava.

Atès que durant el primer trimestre d’aquest exercici es posaran en marxa els nous parquímetres a la zona blava 
del municipi, s’haurà d’incrementar el personal destinat a la zona blava, aproximadament en 2 persones. 

El motiu pel qual el pressupost de personal s’incrementa respecte del de l’any passat és perquè en els càlculs 
efectuats per la gestoria que porta els assumptes laborals, per a l’exercici 2014, només van tenir en compte una 
paga extraordinària dels treballadors, quan en realitat són dues.
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2.2.Compres de béns i serveis i amortitzacions d’inversions

Les compres de béns i serveis tenen un import de 332.612,81 euros.

CONCEPTE 2015
Reparació i conservació edifici 1.000,00

Contracte d’auditoria 3.811,50

Serveis prevenció riscos (Prestació servei de prevenció i reconeixements mè-
dics)

3.170,78

Altres professionals (Notaris, Registres,...) 500,00

Assegurances (Parquímetres, furgoneta,  RC i accidents conveni) 2.748,01

Serveis bancaris (Comissions i recompte monedes parquímetres) 1.000,00

Serveis informàtics (Quota anual programa de comptabilitat A3) 0

Despeses de l’oficina (Material d’oficina) 1.800,00

Comunicacions (Telefonia) 3.000,00

Despeses de comunitat del Port 20.000,00

Amortitzacions (Para-sols) 0,00

Platges (Reparació hamaques i suports tendals, vestuari, combustible, ...) 9.750,00

Paradetes (Muntatge i desmuntatge, cablejat elèctric, possibles averies) 1.600,00

Guingueta Parc de la Sínia (pintar) 3.170,00

Zona blava (Reparacions, vestuari, combustible, varis) 9.500,00

Rènting parquímetres 23.606,16

Lloguer i consums (aigua i llum) 0,00

Despeses advocats 25.000,00

Despeses mercat 219.956,36

Altres 3.000,00

TOTAL 332.612,81

2.3.Despeses financeres

Les despeses financeres previstes, amb un import total de 7.262,28 euros són:

Canal Import Concepte
Estructura 7.262,68 € Interessos hipoteca del local

TOTAL 7.262,68 €

2.4. Transferències corrents

No estan previstes transferències corrents durant aquest exercici.
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2.5.Inversions reals

CONCEPTE 2015
Rènting 34 nous parquímetres 114.950,00

TOTAL 114.950,00

Durant els anys 2013 i 2014, s’han renovat tots els para-sols, per tant, aquest nou exercici ja no se n’han de 
renovar més.

2.6.Passius financers

L’amortització prevista del préstec hipotecari contractat per comprar el local de la companyia per un import total 
de 16.461,26 € són:

Canal Import Concepte
Estructura 16.461,26 € Amortització hipoteca del local

TOTAL 16.461,26 €

3.- INGRESSOS

3.1.Taxes i d’altres ingressos.

Estaria desglossat en les següents activitats: 

Canal 2015
Gestió de platges, tendals i hamaques 145.000,00

Gestió de les Guinguetes de la platja 39.800,00

Gestió d’aparcaments de zona blava 290.000,00

Gestió de paradetes artesanals del Passeig 
marítim

34.000,00

Gestió del nou Mercat municipal de Calafell 219.956,36

Gestió de la guingueta Parc de la Sínia 5.700,00

TOTAL 734.456,36

A efectes d’agilitat i eficiència, la recaptació dels preus públics del mercat la farà l’Ajuntament, a través de BASE, 
i CEMSSA cobrarà pels serveis prestats.

3.2.Transferencies corrents

Malgrat el resultat negatiu de l’exercici 2013 (degut a una regularització voluntària de l’IVA a declarar davant 
l’AEAT), es considera que la societat municipal és autosuficient a nivell econòmic. Per tant, tenint en compte la 
difícil conjuntura econòmica, no és necessària cap transferència de l’Ajuntament.



5

Programa d´actuacions i memòria del pressupost | CEMSSA 2015

3.3.Ingressos patrimonials 

No estan previstos ingressos patrimonials derivats dels rendiments d’explotació del patrimoni de la societat, con-
sistent en un local de la nostra propietat.

3.4.Transferències de capital

La societat no rebrà inicialment cap subvenció de capital.

3.5. Actius financers 

La societat utilitzarà parcialment les seves disponibilitats de tresoreria, per un import de 5.271,47.-€, per finançar 
part de les inversions de l’exercici.

4.- PROPOSTA DE PRESSUPOST

El pressupost presenta un resultat equilibrat amb ingressos i despeses.

En cas de que s’estimés raonablement que la previsió d’ingressos presenta desviacions respecte d’allò que s’ha 
pressupostat, o que es desitgés executar activitats no contemplades en aquest pressupost, previstes o no dins del 
pla d’actuació pel 2015, el President efectuarà les modificacions pertinents per tal d’establir l’equilibri, donant-ne 
compte al següent Consell d’administració.

INGRESSOS IMPORT
I Impostos directes           0,00
II Impostos indirectes           0,00
III Taxes i altres ingressos 734.456,36
IV Tranferències corrents     0,00
V Ingressos patrimonials     0,00

Total ingressos corrents  
VI Alienació d’inversions reals            0,00
VII Transferències de capital            0,00

Total ingressos de capital  
VIII Variació actius financers 5.271,47
IX Variació passius financers            0,00

Total ingressos financers  
TOTAL INGRESSOS 739.727,83

DESPESES IMPORT
I Despeses de personal 268.441,48
II Compra de béns corrents i serveis 332.612,81 
III Interessos 7.262,28
IV Tranferències corrents 0,00   

Total despeses corrents  
VI Inversions reals   114.950,00
VII Transferències de capital             0,00

Total despeses de capital  
VIII Variació actius financers                  0
IX Variació passius financers 16.461,26

Total despeses financeres  
TOTAL DESPESES 739.727,83
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5.-AUDITORIA

En compliment del que preveuen els Estatuts de la societat municipal, es procedirà a efectuar l’auditoria anual 
dels comptes de la societat. 

Calafell, 20 d’octubre de 2014

El President
Joan Olivella Ricart




