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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2014/1PLE2014/1PLE2014/1PLE2014/1    
    
A Calafell, en data 16 de gener de 2014, es reuneixen els membres del Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART, i amb l'assistència 
dels regidors anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental de la 
corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
extraordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
    

    

SRA. SANDRA SUÀREZ PLANA 
SR.   JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
SRA. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
SR.   JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
SR.   RAFEL SOLÉ MIRÓ 
SRA. MARIA VERGE PASCUAL 
SR.   FRANCISCO CLAVERO SANZ  
SRA. OLGA ELVIRA CAÑAS  
SRA. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
SR.   JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
SR.   RAMON FERRE SOLÉ  
SR.   JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
SR.   JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
SRA. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
SRA. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE 
SR.   ANTONI DUART CARDÚS 
SR.   MASSIMILIANO REVELLO 
SR.   JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
SR.   JOSEP PARERA RIBELL 
SR.   LUIS SIEIRO BARREIRA 
 
 

 

    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré 
 
 
I a les 09:09, el senyor president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
 
1111. . . . PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL•LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL•LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL•LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL•LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA  DE L'AJUNTAPRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA  DE L'AJUNTAPRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA  DE L'AJUNTAPRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA  DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, DELS SEUS MENT DE CALAFELL, DELS SEUS MENT DE CALAFELL, DELS SEUS MENT DE CALAFELL, DELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL PER L'ANY 2014ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL PER L'ANY 2014ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL PER L'ANY 2014ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL PER L'ANY 2014 
  
En sessió ordinària del Ple, de data 12 de desembre de 2013, va ésser aprovat inicialment 
el Pressupost General de l’Ajuntament de Calafell, dels seus organismes autònoms i de la 
societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA) per a l’exercici 
2014, així com la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
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personal laboral i eventual al servei d'aquesta Corporació i de l'OAM Fundació Castell de 
Calafell, per a l'any 2014. 
 
Vist que en data 14 de desembre de 2013, es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, núm. 287, amb número d’inserció 2013/13747, l'edicte 
d'exposició pública de l'esmentat acord. 
 
Atès que en data 4 de gener de 2014 finalitzava el termini d'exposició pública abans 
esmentat i vist que s’han presentat al·legacions per part del Grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya. 
 
Atès que el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els seus articles núm. 162 a 171, i el Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, regulen en matèria de pressupostos les Corporacions 
Locals així com dels seus organismes autònoms. 
 
Atès que l'article núm. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 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 núm. 
283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Des de Serveis Econòmics, s’ha confeccionat el Pressupost General per l'any 2014, 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 s’ha 
confeccionat el Pressupost Consolidat. 
 
Vist informe núm. 2/2014, emes per l’Interventora Municipal de l’Ajuntament de Calafell, 
de data 8 de gener de 2014, en relació a les al·legacions i reclamacions presentades pel 
que respecta a l’aprovació inicial del Pressupost General per l’exercici 2014. 
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La Directora de Recursos Humans ha elaborat l’informe 16/2014-CG, de 10 de gener de 
2014, en relació a les al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial de la 
plantilla de personal i pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2014. 
  
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PP, 
l’abstenció dels membres d’UAM i el vot en contra dels membres del PSC, proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Desestimar les al·legacions presentades per part del Grup municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, segons informes tècnics adjunts. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar definitivament el Pressupost General de l'any 2014, 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'AJUNTAMENT  
 
 
ESTAT INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Impostos directes      25.746.726,50   
II Impostos indirectes           288.070,45   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 6.172.552,42   
IV Transferències corrents        6.155.087,90   
V Ingressos patrimonials           392.200,00   

Total ingressos corrents 38.754.637,27   
Art. 39 Quotes d’urbanització                       542.667,10  

VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital           161.500,00   

Total ingressos de capital 704.167,10   
Operacions no financeres    39.458.804,37   

VIII Actius financers                   18,00   
IX Passius financers        1.959.474,21   

Total ingressos financeres      1.959.492,21   
Total ingressos    41.418.296,58   
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ESTAT DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Despeses de personal      12.522.039,80   
II Compra de béns corrents i serveis      16.527.464,92   
III Despeses financeres        1.219.256,16   
IV Transferències corrents        1.384.744,88   

Total despeses corrents    31.653.505,76   
V Fons de contingència           406.630,30   
VI Inversions reals        4.356.113,01   
VII Transferències de capital             75.000,00   

Total despeses de capital      4.837.743,31   
Operacions no financeres    36.491.249,07   

VIII Actius financers                   18,00   
IX Passius financers        4.927.029,51   

Total despeses financeres      4.927.047,51   
Total despeses    41.418.296,58   

 
 
 

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 

Grup Descripció Import 
0 DEUTE PÚBLIC 6.091.843,88 
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 20.537.114,18 
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.628.084,83 
3 PRODUCCIO DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 3.874.404,85 
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.194.087,04 
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 7.092.761,80 

  TOTAL 41.418.296,58 
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PRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  
 
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Impostos directes 0,00  
II Impostos indirectes 0,00  
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)             82.006,00   
IV Transferències corrents           225.000,00   
V Ingressos patrimonials 0,00  

Total ingressos corrents         307.006,00   
Art. 39 Quotes d’urbanització 0,00  

VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital 0,00  

Total ingressos de capital 0,00  
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeres 0,00  
Total ingressos         307.006,00   

   
ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Despeses de personal           215.689,53   
II Compra de béns corrents i serveis             89.010,47   
III Despeses financeres                 276,00   
IV Transferències corrents              2.000,00   

Total despeses corrents         306.976,00   
V Fons de contingència 0,00  
VI Inversions reals                   30,00   
VII Transferències de capital 0,00  

Total despeses de capital                  30,00   
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total despeses financeres 0,00  
Total despeses         307.006,00   
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PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME 
  
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Impostos directes 0,00  
II Impostos indirectes 0,00  
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 9.007,00   
IV Transferències corrents 356.650,00   
V Ingressos patrimonials 6,00  

Total ingressos corrents         356.650,00   
VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital 12.000,00  

Total ingressos de capital 12.000,00  
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeres 0,00  
Total ingressos         377.663,00   

   
 
ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Despeses de personal 0,00  
II Compra de béns corrents i serveis           324.880,00   
III Despeses financeres                 783,00   
IV Transferències corrents             40.000,00   

Total despeses corrents         365.663,00   
V Fons de contingència 0,00  
VI Inversions reals             12.000,00   
VII Transferències de capital 0,00  

Total despeses de capital           12.000,00   
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total despeses financeres 0,00  
Total despeses         377.663,00   
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PRESSUPOST CEMSSA 
 
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Impostos directes 0,00  

II Impostos indirectes 0,00  

III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           667.164,00   

IV Transferències corrents 0,00  

V Ingressos patrimonials 0,00  

Total ingressos corrents         667.164,00   
VI Alienació d'inversions reals 0,00  

VII Transferències de capital 0,00  

Total ingressos de capital 0,00  
VIII Actius financers 64.854,67  

IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeres 64.854,67  
Total ingressos         732.018,67   

   
ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost 2014 

     
I Despeses de personal 249.244,98  

II Compra de béns corrents i serveis           337.400,92   

III Despeses financeres              7.827,64   

IV Transferències corrents 0,00  

Total despeses corrents         594.473,54   
VI Inversions reals           121.649,25   
VII Transferències de capital 0,00  

Total despeses de capital         121.649,25   
VIII Actius financers 0,00  

IX Passius financers 15.895,88  

Total despeses financeres 15.895,88  
Total despeses         732.018,67   

 
TERCERTERCERTERCERTERCER---- S'aprova l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2014 de l'Ajuntament 
amb els seus Organismes Autònoms i la Societat Municipal, per un import a ingressos i 
despeses de quaranta-un milions cinc-cents quinze mil nou-cents seixanta-cinc euros amb 
cinquanta-vuit cèntims (41.515.965,58 €) segons el següent detall per capítols: 
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ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS     

Classificació Descripció  TOTAL CONSOLIDAT  
I Impostos directes         25.746.726,50    
II Impostos indirectes             288.070,45    
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           6.806.232,52    
IV Ingressos patrimonials           6.161.737,90    
V Alienació d'inversions reals             392.206,00    
  Total ingressos corrents      39.394.973,37    

VII Transferències de capital             161.500,00    
  Total ingressos de capital           161.500,00    

VIII Actius financers                     18,00    
IX Passius financers           1.959.474,21    
  Total ingressos financers        1.959.492,21    

      
TOTAL INGRESSOS        41.515.965,58    

      
 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESES     

Classificació Descripció  TOTAL CONSOLIDAT  
I Despeses de personal         12.737.729,33    
II Compra de béns corrents i serveis         16.941.355,39    
III Despeses financeres           1.220.315,16    
IV Transferències corrents             851.744,88    
V Fons de contingència             406.630,30    
  Total despeses corrents      32.157.775,06    

VI Inversions reals           4.368.143,01    
VII Transferències de capital               63.000,00    

  Total despeses de capital        4.431.143,01    
VIII Actius financers                     18,00    
IX Passius financers           4.927.029,51    
  Total despeses financers        4.927.047,51    

      
TOTAL DESPESES        41.515.965,58    

      

 
QUART - Facultar la Interventora Municipal per adequar els registres pressupostaris de 
l'exercici. 
    
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ----  Amortitzar a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 
2014, la següent plaça: 
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Personal laboral  
Departament de Turisme 
Denominació  Núm. 

Llocs 
Vacants Titulació exigida Observacions 

Grup  assimilat 
Auxiliar Turisme 1 1 Graduat escolar, FPI o 

equivalent 
C2 

 
SISÈSISÈSISÈSISÈ- Crear a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 2014, la 
següent plaça: 
 
Personal funcionari 
Departament de Medi Ambient 

Escala: Administració Especial: Subescala Tècnica: Classe: Auxiliar  

 Places Grup Escala Subescala Classe 
Responsable Inspecció Medi 
Ambient  

1 C2 AE Tècnica Auxiliar 

 
SETÈSETÈSETÈSETÈ- Modificar, per a l’any 2014, la condició de la plaça que tot seguit es relaciona en els 
extrems següents: 
    
Canvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CDCanvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CDCanvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CDCanvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CD    
Escata/Subescala= AG Administració General / AE Administració Especial 
R= Règim 
G=Grup 
CD=Complement destí.  
 
Personal funcionari 
Departament de Protecció Civil: 
 

Plantilla any 2013 Plantilla any 2014 

Denominació 
Plaça 

Esc 

Subesc R G CD 
Denominaci
ó Plaça Esc Subescala R G 

C
D 

Tècnic 
Protecció 
Civil 

AE Tècnica  
Grau 
mitjà 

F
U C1 22 

Tècnic 
Protecció 
Civil AE 

Tècnica  
Grau 
mitjà FU A2 22 

 
 
VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ----    Aprovar definitivament la plantilla del personal al servei de la Corporació, 
corresponent a l’any 2014, que comprèn totes les places reservades al personal funcionari, 
al personal eventual i al personal laboral, que figura en el pressupost i que consta en 
l'annex I d’aquest acord. 
 
NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ- Aprovar definitivament la plantilla del personal de l’OAM-Fundació Castell de 
Calafell, per a l’any 2014, la qual queda detallada com l’annex II, d’aquest acord. 
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DESÈDESÈDESÈDESÈ---- Als efectes previstos a l'article núm. 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, i l'article núm. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s’acorda que el 
Pressupost General, definitivament aprovat, s'exposi al públic resumit per capítols de 
cadascun dels pressupostos que l’integren, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
ONZÈONZÈONZÈONZÈ---- Trametre còpies certificades 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.  
    
DOTZÈDOTZÈDOTZÈDOTZÈ---- Donar compte d'aquest acord a la 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. 
 
Sr. Robert: bé gràcies senyor alcalde i bon dia a tothom. Bé, aquest Ple avui serà curt, 
malauradament perquè el primer que els hi vull dir és que al nostre grup municipal està 
decebut. Decebut perquè al debat del Ple en la seva aprovació inicial ja els hi vam dir que 
no ens van donar temps ni canxa per poder negociar aquests pressupostos i ara que hem 
presentat les al·legacions tampoc ens han duent questa canxa que, segurament, hagués 
estat necessària com ara veurem. Per tant les primeres paraules que els hi puc adreçar com 
a equip de govern és la nostra decepció. En aquesta acció que vostès fan avui continuen 
demostrant la seva política que venen portant aquesta legislatura que és l’anomenada de 
“rodillo”, ja ho hem dit.  
 
Avui farem una mica de resum dels conceptes fonamentals que comporten aquest 
pressupost i el primer ha estat la falta de diàleg per part de l’equip de govern i el segon és 
aquesta política de “rodillo” que vostès empren en la qual encara que nosaltres fem 
propostes vostès fan la seva i punt, sense donar-nos peu ni tant sols al debat d’alguna 
millora que podia haver tingut concretament aquest pressupost. Vostès desestimen avui, 
com és habitual, totes les nostres aportacions. Aportacions que nosaltres estem segurs, i 
així es pot corroborar si s’hagués fet la lectura de els mateixes, que són aportacions 
constructives. Però vostès com és habitual i per sistema les desestimen i prou. Aquest camí 
a més a més, nosaltres amb les propostes que els hi vam fer li vam aplicar, si pot ser, més 
seny que mai perquè si es compleix el que nosaltres podem preveure que podria complir-
se aquest pressupost que per mi és un dels més importants de la legislatura s’anirà al 
pedregà. I com desestimen vostès les nostres al·legacions? Doncs molt bé al·legant pur i 
simplement qüestions tècnics, com sempre. No donen cap argument polític, espero que 
avui al millor haurà algú que donarà algun argument  polític de desestimació perquè a tots 
els escrit que ens han fet arribar la desestimació és pura i simplement de caràcter tècnic.  
 
És clar el pressupost compleix la llei, tècnicament no hi ha res que pugui impedir que això 
estiri endavant però vostès com a equip de govern són un grup polític i el que necessita la 
societat, i concretament en nostre municipi, són decisions polítiques perquè ens portin al 
nostre municipi a un bon fi, a un bon port pel seu desenvolupament i progrés. No donen 
cap argumenten polític i només argumenten qüestions tècniques.  
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Tercer concepte, que ja els hi he dit dos, les decisions de a on ha d’anar i on volem que el 
nostre municipi vagi les han de portar els polítics, les han de donar els polítics i no els 
tècnics. Vostès han desestimat les al·legacions i les nostres propostes amb argumentacions 
tècniques i no polítiques. Si vostès només es limiten ha desestimar les nostres propostes 
per temes tècnic deixin que els hi digui que poc valor afegit portaren vostès al nostre 
municipi perquè les decisions polítiques ja els hi dic són de “rodilllo”, fan el que vostès 
creuen que han de fer i no escolten ni al veí, ni als grups de l’oposició ni a ningú. 
 
Com a preàmbul de l’aprovació inicial d’aquest pressupost ja els hi vaig dir que aquest era 
el pressupost de la paradoxa. Aquest serà el quart concepte: la paradoxa d’aquest 
pressupost. I perquè és el pressupost de la paradoxa que ja els hi vaig dir el dia de 
l’aprovació inicial del pressupost?  
 
Mirin, vostès un altre concepte, en aquest pressupost continuen amb l’augment de la 
pressió fiscal cara als nostres ciutadans. Els nostres ciutadans estan  més castigats que mai 
fiscalment amb una època en que més necessiten el suport i que la seva administració més 
propera, com és l’ajuntament, estigui al seu costat. Una altre concepte: pressió fiscal.  
 
I la guinda del pastel d’aquest pressupost, del pastís, és l’ increment notable de 
l’endeutament que patirà aquest ajuntament en cas que es tiri endavant aquest préstec en 
el qual condemnen vostès aquest pressupost de gaire bé dos milions d’euros. En comptes 
del pressupost de la paradoxa també es podria nomenar aquest pressupost el de la 
condemna perquè el nostre desenvolupament municipal està condemnat a que aquest 
préstec es porti endavant o no.  
 
Com argumentari de les propostes que nosaltres els hi vam fer, ja els hi vam dir, aquest 
ajuntament i en vistes d’aquest pressupost, reflexa que la gestió que s’ha fet anteriorment 
la legislatura passada com més propera, però segurament també altes legislatures, les 
coses no es van acabar de fer tant malament com sembla i aquest ajuntament té 
recorregut. Un altra cosa és que vostès el sàpiguen fer servir aquest recorregut però el 
ajuntament demostra que amb la gestió d’altres legislatures té recorregut. Però aquest 
recorregut com el volen fer vostès, potser augmentant-lo? Vostès diuen nosaltres volem 
augmentar el recorregut, però com ho farem? No amb imaginació sinó amb increment de 
la pressió fiscal. Però com ho fem? Doncs demanem més ingressos als nostres ciutadans. 
Que més fem? Augmentem la despesa corrent. Que vol dir això? Ineficàcia total de la 
gestió del pressupost. Se’ls i demana un esforç al nostres ciutadans però l’equip de govern 
en comptes d’esforçar-se també el que fa és incrementar la despesa corrent. Que més 
fem? Creiem nosaltres en els principals motors que podria tenir aquest municipi com són 
el turisme, la cultura, etc., doncs no. Per què? Perquè disminuïm l’aportació que 
l’ajuntament fa  a tots els programes de Turisme. I no incrementem tant sols un euro al 
programes destinats a Cultura i ni ens fixem en els programes d’acció social. Per tant 
ineficàcia. 
 
Un altre concepte: manca de capacitat negociadora amb els gran proveïdors d’aquesta 
casa per reduir els contractes. Ja els hi hem anat dient que ho facin però en aquest 
pressupost no es veu per enlloc. Per tant la despesa continua, i  continua creixent com li 
he dit.  
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I desprès la seva imaginació quina és? Si que n’hi ha, posar al Capítol d’Inversions un 
crèdit, un préstec de dos milions d’euros, per tant aquest pressupost ja els hi he dit que 
està condemnat. I està condemnat per varies vessants. La primera per decisions que pugui 
aportar l’estat central. Si el govern central una de les mesures que prengui sigui deixar que 
vostès disposin, com a tots el ajuntament, dels romanents líquids de tresoreria per 
despeses, que està per veure, molt auguro que potser impedirà o posarà les màximes 
traves possibles perquè els ajuntaments guanyin préstec o crèdit si no s’acosten al setanta- 
cinc per cent de rati d’endeutament. Per tant poden tenir una bona noticia i és que 
puguin fer servir el romanent líquid de tresoreria però això al millor els hi comporta una 
mala noticia i és que el crèdit al millor no ho podran demanar així que la primera vessant d 
ela condemna es pot complir. Segona vessant: Generalitat de Catalunya. Tothom sap com 
estem, Generalitat de Catalunya té un departament que és el de política financera que 
tutela la sol·licitud i la demanda dels préstecs dels ajuntaments. Està per veure quina 
política decidirà d’aquests temes d’autoritzar crèdits a ajuntaments que no s’acostin al 
setanta-cinc per cent d’endeutament en el seu rati. Per tant és la segona vessant 
problemàtica que pot tenir. I la tercera és que hi hagi alguna entitat bancària que es 
decideixi a concedir el préstec a l’ajuntament de Calafell, com a altres ajuntaments. Si 
vostès han incomplert varies de les coses que van dir en els plans que demana el govern 
central al millor a la documentació que demanen els bancs veuen algunes dades que 
impedeixin concedir aquest préstec. Per tant la tercera vessant és que aquest préstec que 
està en mans d’una concessió d’una entitat bancària i al millor això avui en dia és nu 
problema, està per veure. 
 
Tot això és l’argumentari que nosaltres vam fer i utilitzar com a principal per presentar les 
nostres propostes. La primera proposta era que no redueixin vostès les aportacions a tots 
els programes de Turisme. Això seria el resum i vostès diuen que això no està taxat en el 
procediment administratiu però no contesten si ho fan per altres motius perquè al millor hi 
han altres programes on vostès volen destacar la seva acció, no. Nomé al·leguen que és 
per pur, i simplement, procediment administratiu i tècnic. Per tant al·legació número un 
adreçada a que vostès creïn i augmentin les partides i els programes de Turisme. Vostès no 
volen fer cas. 
 
Segona proposta que els hi vam fer. Per nosaltres , j crec que per la majoria dels nostres 
ciutadans el Passeig Marítim, concretament el tram de Calafell platja perquè la resta està 
acabat, és un dels projectes més importants que pot tenir Calafell i és un dels principals 
projectes perquè seria modernitat, seria  de turisme i ja va essent hora que s’acabi. Que li 
demanem? Que canviïn el finançament per aquest projecte. Vostès el tenen supeditat a la 
concessió del préstec i nosaltres els hi dèiem que facin l’aportació previst en aquest 
pressupost am aportació municipal, és a dir de recursos propis de l’ajuntament. Per què? 
Perquè si el crèdit no es pot portar a terme vostès han condemnat ja no sols el pressupost 
sinó el Passeig Marítim de Calafell. Això és el punt número dos. 
 
El punt número tres anava adreçat principalment al pas soterrat que teòricament tots 
voldríem però sembla que vostès no. El pas soterrat em refereixo al que ha de passar sota 
la via del tren entre l’estació del nucli de Segur i el límit amb Cunit. Si aquest préstec no es 
concedeix que passarà? Que no es podrà fer el pas. Per què? Perquè sinó hi ha el recurs 
del préstec no es podrà fer el pas. I que diran vostès? Que la culpa no és seva, que la culpa 
és o bé del Govern central o bé de la Generalitat de Catalunya, al departament de política 
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financera o bé d’un banc que no els hi ha volgut donar el crèdit i tots ens haurem de 
posar a plorar perquè com no hem tingut el crèdit no podem tenir el pas. 
 
Quart punt,  aquest ja és a mi és importantíssim, hi han sentències judicials que 
condemnen a l’ajuntament de Calafell, que condemnen a la nostra Corporació a pagar 
una diferència per expropiacions. Que el tema no és si s’han de pagar o no, la sentència és 
que s’han de pagar si és molt o poc no és la qüestió. La qüestió és que s’ha de pagar i 
vostès que fan supediten el pagament d’aquestes expropiacions al famós crèdit. Que això 
ja per a mi és el súmmum d’aquest pressupost. Si vostès tenen una sentència que els hi 
obliga apagar expropiacions com potser que supeditin aquest pagament a la concessió 
d’un crèdit a al millor no ens donen. Jo no entenc això com es pot explicar. Suposo que l’ 
intervenció o el seu portaveu ens ho explicaren.  
 
Vostès amb aquestes al·legacions el que demostren és que busquen alguna excusa perquè 
no creuen en que el Passeig Marítim s’ha de fer, en que el pas soterrat s’ha de fer i que 
aquestes expropiacions s’han de paga. Supediten això, podríem dir a la bona fe que pugui 
tenir algú en donar o no aquest préstec. Què passarà? Que sinó ens donen el préstec 
vostès poden dir: escolta sinó ens donen el préstec nosaltres canviem el finançament del 
capítol VI, refem aquest Capítol i on vam dir que es finançaria amb préstec ho finançarem 
amb recursos propis, haurem de buscar e el pressupost recursos propis i aportar-los per 
realitzar els projectes. I vostès em diran, veus? Jo sí que crec en aquest Passeig Marítim, jo 
sí que crec en aquest pas soterrat, jo sé que he de pagar aquestes expropiacions per tant 
canvio el finançament del Capítol VI i passo els diners que jo abans pensava amb préstec 
al finançament amb recursos propis. Llavors si vostès són capaços de dir-me això, que 
espero que no m’ho diguin, hauríem d’haver acceptat aquestes al·legacions perquè 
haguessin matat el pardal d’un tret. Avui ja ho hauríem solucionat i curat en salut i 
s’hagués pogut demanar el préstec i si s’hagués aconseguit el préstec al millor hagués 
estat més raonable intentar canviar el finançament. Però no, ara resulta que els projectes o 
uns dels projectes més importants que necessita aquest municipi del que tots els grups 
municipals estem parlant vostès els condemnen a la concessió d’un préstec i això seria 
l’exposició pel que fa a les nostres al·legacions pel que fa al pressupost. 
 
I pel que fa a la plantilla i relacions de llocs de treball amb l’informe que vostès ens fan 
arribar, bé és de quatre planes i no calien tantes planes, perquè nosaltres ja li dic que som 
un òrgan polític, la taula del Ple és un òrgan polític no som un òrgan tècnic. Està molt bé 
entregar planes d’informe tècnic sobre la proposta que nosaltres li vam fer i la nostra 
proposta és simple. Nosaltres tenim en plantilla un cap de policia amb plaça com a titular i 
amb propietat, aquest senyor estava en comissió de serveis en altra ajuntament; 
l’ajuntament va necessitar cobrir aquesta plaça amb una comissió de serveis d’una persona 
provinent d’altra ajuntament. El nostre cap de policia torna a ocupar la seva plaça amb 
propietat de cap de la policia i nosaltres els hi demanem que acabin amb la comissió de 
serveis del senyor que va venir d’un altra ajuntament per tal d’estalviar diners a la nostra 
Corporació. I vostès m’envien un informe tècnic que és inexplicable pels ciutadans de 
Calafell però no al·leguen el perquè pensen vostès allargar la comissió de serveis de la 
persona que hi ha. I sinó la pensen allargar ho haguessin pogut contestar a la Comissió 
Informativa, no se’ns va dir res. Se’ns va dir que al millor. Inclús no havíem entès que era 
la Relació de Llocs de Treball, la Plantilla, etc. Que jo no estic aquí per entendre tantes 
coses tècnicament, jo estic aquí per dir-les que si vostès acaben amb la comissió de les 
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persona que està ocupant la plaça de cap de policia estalviarem diners en el nostre 
ajuntament. I això és senzill. 
 
Els hi podríem dir lates coses, per exemple que han fet desaparèixer una partida d’acció 
social, que la meva companya ja els hi v dir abans de l’aprovació del pressupost, del 
conveni d’assessorament psicològic a l’acció social amb el Consell Comarcal i vostès l’ha 
fet desaparèixer. Els hi podíem haver dit moltes més coses d’això però aquesta concreta 
se’ls hi v adir. Tampoc han fet cas. Per tant política de rodillo, ineficàcia, mala gestió, 
condemna d’aquest pressupost a un préstec que ja veurem que passarà, demostren que 
no creuen en els principals projectes dels que s’omplen la boca que volen fer però estan 
penjats d’una operació de crèdit que encara no sabem si se la donaren, no es creu en el 
turisme, no es creu amb la cultura, no s’aposta pel desenvolupament d’aquest municipi. El 
pressupost més important d’aquesta legislatura vostès l’han copiat, pràcticament, del 
2013 amb la majoria de partides i a les partides més importants on ens podríem lluir 
condemnen, això és com condemnar un acte a si plou o no plou perquè es fa a l’aire 
lliure. Si plou no es podrà fer i sinó plou es podrà fer. El que passa és que avui si mirem 
per les finestres veuran que el temps no està gaire bé i potser que plogui. Però un equip 
de govern amb bona perspectiva tindria per acte a l’aire lliure un local preparat amb 
cobert però vostès no el tenen perquè si vostès haguessin canviat el finançament 
d’aquestes partides com nosaltres els hi vam dir això seria l’aixopluc d’aquest pressupost 
però com no ens van fer cas estan condemnant l’acte a l’aire lliure a que plogui o no 
plogui. I com els hi he dit, per acabar la primera intervenció sembla que avui el temps 
augura més aviat pluja EU no pas Sol. Moltes gràcies. 
 
Sr. Parera: sí, senyor alcalde. Aquests pressupostos ja es v dir als plens passats, i cada dia 
es veu més clar, que estan fets quasi bé jo diria amb l’astúcia i la picardia que s’està 
governant aquests dos anys i mig d’aquest govern. Amb astúcia i amb picardia. Aquests 
pressupostos, nosaltres creiem i ja ho vam dir, i constatem que són uns pressuposts ja 
preparats pel 2015. L’assumpte és molt clar, mireu en comptes d’amortitzacions dels 
crèdits i els deutes de l’ajuntament, la cosa que fan és intentar a veure si els podem 
enganyar i ens donen més crèdits. Ens parlen bé i mireu quina astúcia i quina picardia. 
S’ha de fer un crèdit pel pas soterrani del carrer Pisuerga de Segur de Calafell; que no 
estava enfocat, estava decidit i estava parlat, encara que no estès signat que això ho havia 
de pagar ADIF? Quins passos ha fet aquest govern? Quina categoria té aquest govern per 
no entendre’s amb ADIF? Perquè si us plau el Passeig Marítim de Calafell hi hauria d’estar 
acabat, i estava parlat i decidit, que ho havia de pagar el MOPU. Però no, el pas soterrat 
de Calafell el pagarà el poble, mira que fàcil. Com aquella de Galicia, eh! Resoldrem vint 
mil milions d’euros a la Caixa de Galicia i ens la vendrem per mil. Això és el que han fet 
alguns governs i el govern de Calafell com que s’està demostrant que és un seguiment 
vergonyós de les idees del Partit Popular i a les ordres del Partit Popular municipal està 
actuant igualment.  
 
Jo, em fa l’efecte, que són uns pressupostos lletjos, desastrosos, antidemocràtics, no es 
parla d’aturats, de les ajudes als necessitats, no es parla de les necessitats dels que volen 
muntar negocis, no es parla de res. Nosaltres creiem, i el portaveu d’aquest grup UAM ho 
creu així, i això avui m’ho carrego personalment, som uns pressuposts antidemocràtics. 
Aquest ajuntament creiem, i crec que hauria de treballar més per fer les coses pel dia de 
demà en comptes de treballar només per avui. Manifestaria moltes coses d’aquest govern 
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actual i de la manera en què està actuant i la picardia que hi ha en aquests pressupostos. 
Pressupostos lletjos, pressupostos que no es poden aprofitar per enlloc. 
 
I desprès no es compren com estem en un temps que hem de treballar pel nou temps. El 
sistema de les estructures nacionals i municipals s’hauria d’enfocar les coses d’una altra 
manera. Pressupostos lletjos, tornar a saquejar al Poble, ADIF no paga el túnel, el MOPU 
no paga el Passeig Marítim i així continuaríem, continuaríem i ja parem. I es va perdre una 
quantitat de sis mil i pico d’euros del bombeig de Jaume Soler i així anar pagant i firmar 
un crèdit, no amortitzarem no, farem un crèdit.  
 
Mireu, em podeu dir profitós però ara que vivim aquest moment em ve l’idea d’una cosa i 
em podeu dir que sóc egoista amb punts i comes per tot el que us haig de dir sobre el 
crèdit. Per circumstàncies que no les vull allargar vaig tenir l’orgull de ser alcalde d’aquest 
municipi i quan se’n va fer el vot de censura van fer servir unes paraules dient que com 
alcalde no servia perquè els motius eren que en la caixa hi havíem bastants cèntims, no 
diré la quantitat, per no molestar-me, però que no sabien on estaven els cèntims, no sabia 
que hi havia a la caixa. Jo quan veig això, que només parlem de crèdit i no parlem 
d’amortitzar, ni parlem d’ajudar a la gent necessitada, ni parlem dels aturats, no parlem 
d’ajudar a la gent que vol muntar negocis. A mi hi ha coses, pressupostos ja preparats pel 
2015 no ho veiem bé. De moment res més senyor alcalde. 
 
Sra. Elvira: moltes gràcies. Intentaré ser molt breu. En primer lloc voldria contestar al 
senyor Parera a la banda de totes les coses que ha dit que jo crec que a vegades estan una 
mica fora de lloc, el que si li vull contestar, i per al·lusions, és el tema que estiguin a les 
ordres del Partit Popular de Calafell. Miri senyor Parera, aquí no hi ha ningú  a les ordres 
de ningú. Jo entenc que vostè durant molts anys ha estat acostumat al treball a les ordres 
de la gent i així li ha anat. Llavors jo el que li puc confirmar, i des del Partit Popular de 
Calafell li puc assegurar, és que aquest equip de govern no treballa a les ordres de ningú. 
És un equip cosa que vostès mai han tingut. Vostès sempre han estat en un equip de 
govern amb problemes, barallant-se per coses i fets que no tocaven. Aquest equip de 
govern està demostrant la coherència del treball conjunt d’un equip com a tal, sense color 
polític perquè així s’ha demostrat durant molt temps i jo crec que això d’estar uns a les 
ordres dels altres, miri senyor Parera, no toca.  
 
Llavors jo entrant amb la ponència de les al·legacions del Partit Socialista jo crec que 
durant dos anys hem estat rebaixant pressupost. Aquest any hem aconseguit mantenir-lo i 
en la partida per exemple de comerç s’ha incrementat. Això vostès no ho han comentat, 
però s’ha incrementat perquè aquest equip de govern va generar un nou programa, del 
que vostès estan informats i en breu tindran molta més informació d’això, quan ja tirem 
endavant aquest programa. És a dir jo crec que per part d’aquest equip de govern sempre 
s’han recolzat les noves iniciatives i el fet que aquest pressupost es mantingui amb els 
mateixos imports de l’any passat crec que demostra que el que estem fent és moltes més 
coses amb els mateixos diners. Dintre de la disminució d’aquest  programa de turisme, és 
un tema més tècnic que en el pressupost que tenim de turisme és mínim i la meva 
companya a nivell tècnic li explicarà perquè jo crec que és fer demagògia de quelcom que 
no toca. 
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En el tema del pressupost d’ enguany és un pressupost que ja vaig dir a l’altra Ple que és 
un pressupost de política de contenció de despeses i austeritat i o estem demostrant. Vull 
dir que el què estem intentant fer és controlar molt les despeses que tenim a nivell intern 
cada regidoria. Es fa el que no s’havia fet fins ara que és demanar molts pressupostos i 
s’intenta, si els pressupostos encaixen, agafar gent del poble. Jo crec que amb això estem 
donant molt d’exemple del que toca en un equip de govern amb una població com la 
nostra.  
 
El tema de la gestió, jo sempre he defensat una bona gestió per part de las regidories, ja 
no a nivell tècnic sinó a nivell polític la gestió que s’està fent és molt bona perquè tenim 
grans equips de treballadors que a nivell polític se’ls ha estranyat moltes vegades i el que 
estan fent ara, vostè diu que no, però nosaltres hi confiem molt en els tècnics de la casa i 
volem que siguin ells els que també tinguin veu i vot dintre del que és la gestió política del 
municipi. 
 
I per tancar el que volia dir és que el que estem passant avui, que no deixem per banda 
que són les al·legacions que vostès han presentat, que són al·legacions que tècnicament 
s’han desestimat, però que el que ens permet el Ple d’avui es tirar endavant el pressupost 
del municipi. Tirar endavant i començar aquest 2014 treballant de ferm i de valent com 
ens toca fer cada vegada que aprovem els pressupostos i jo crec que no hem de deixar de 
banda que la gestió d’aquest municipi avui, aprovem el tema econòmic que serà 
començar a treballar amb totes les comptes obertes i que el municipi pugui començar a 
moure’s dintre d’un pressupost aprovat com el d’avui i que tal com hem dit, i hem dit des 
de que vam començar amb aquest equip de govern, hem anat aprovant dintre del que ha 
de ser i abans que ho digui el senyor Parera perquè a l’altre Ple també ho va dir, l’any que 
ve tornarem a aprovar-lo dintre del temps que toca Moltes gràcies. 
 
Sra. López: bon dia alcalde, ciutadans i companys del plenari. A veure, en relació a les 
declaracions que en aquest cas ha fet, bé declaracions no ,en aquest cas ha estat l’ 
intervenció del grup municipal del PSC. És curiós, jo crec que les titllaré de curioses, com a 
mínim. I de manca de respecte cap els seus companys entre altres coses perquè clar: 
antidemòcrates, ineficaços, manca de gestió...Clar realment això és el que jo estic veient 
amb aquestes al·legacions. Són quatre al·legacions.  
 
Una la plantilla, l’altra dia vostès van fer aquí una explicació que van repetint 
contínuament: vostès no serveixen, no valen per res, són uns inútils, en poques paraules 
sempre és el que estan dient. I resulta que quan tenen l’oportunitat de demostrar la seva 
eficàcia, la seva democràcia, el seu progrés i tota la cua d’adjectius que ha utilitzat e la 
seva ponència de més de vint minuts, resulta que es resolen en quatre al·legacions que 
resulta que les quatre primeres es poden resumir en nua una. Perquè única i exclusivament 
parlen de vostès no demanen crèdit per fer inversions i per pagar la expropiacions i que 
han de fer aportació municipal. Això és el resum de les seves al·legacions i ens titllen a 
nosaltres que no treballem, que són antidemòcrates i no sé què i no sé quantes barbaritats 
que han dit en un to molt educat però que no deixa de quedar palès tot el que ha dit. 
Home, a mi em sembla una falta de respecte total. 
 
No miri cap a mi, miri cap a l’equip de govern i cap a la ciutadania perquè fem les pitjors 
al·legacions presentades en aquest consistori i ja el més fort de tot és escoltar al senyor 
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Parera fent un discurs totalment banal i deixem-nos de presentar al·legacions. Això és ja 
l’últim. Com a mínim el seu discurs hauria d’anar amb un suport paper i que demostri que 
vostès treballen pel municipi, que no només xerren, que no només van fent política de 
carrer i creant mala maror, que això sí que si els hi dóna molt bé. Però com a mínim que 
quedi constància en aquest ajuntament perquè clar, és molt fàcil venir aquí i dir que si 
l’ajuntament no fa i deixar de fer i tal i qual. Però vostès que han fet? Que no són capaços 
de redactar ni un foli! Perquè clar, ja està bé.  
 
Jo no fa gaire, a l’anterior ple ja vaig dir que ens hauríem de tenir una mica més de 
respecte. Més que res per com està la classe política a data d’avui i el concepte que té la 
ciutadania de la classe política però és que entre nosaltres ens la carreguem contínuament 
amb la falta de respecte i rigor que ens tenim. És a dir, vostè a mi no em pot dir, i en 
aquest cas em refereixo a Joan Carles, que jo he de fer política i no tècnica, doncs jo crec 
que el que la ciutadania està demanant és una tecnocràcia i que els polítics estiguin 
formats, que tinguin coneixement i que a l’hora de fer les coses no sigui: he pres una 
decisió perquè sí i ens saltem les normes i no apliquem cap tipus de rigor. Això jo crec que 
és el que necessita la ciutadania, gent que a l’hora d’aplicar les coses i aplicar norma hi 
hagi un fonament i no que es faci al revés en pla: jo vull fer un pont i com el vull fer sí o sí 
el farem. Home, doncs no, jo vull fe un pont i hi ha uns estudis i una feina i una normativa 
que ho empari i això és el problema que hem tingut sempre i per això ens critiquen i clar 
que vostè em digui el tema de l’aportació municipal, jo crec que no hem fet, no s’ha 
incorregut en aquest ajuntament en cap fórmula incorrecta a l’hora de fer el pressupost. Si 
vostès veuen la normativa, ja se que no ho han fet perquè vostès són polítics i sembla ser 
que el polítics la norma ens la passem pel forro perquè a la fi només prenem decisions, 
doncs podria mirar el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i comprovar que és pot 
impugnar i que no. I els tècnics de la casa estan per fer informes, clar per això els tenim 
perquè sinó tampoc els necessitem i hem d’informar que el que vostè diu doncs no 
compleix, ho ha taxat dins de la norma i per tant són els polítics els que ho han de dir.  
 
Per tant ara un cop feta aquesta petita dissertació perquè crec que era necessària perquè 
clar desprès de quaranta minuts estan escoltant segons què, doncs em sobta i em sorprèn, 
hem sorprèn i molt perquè jo els hi tinc un respecte i avalo els seus coneixements cosa que 
vostès a nosaltres no ens el tenen. Jo crec que vostès és un bon professional, és un bon 
polític i per tant a l’hora de fer les seves exposicions es basa en tema desgastes, cosa que 
a vegades em sorprèn, però vostè i la resta de companys per tant no entraré en el discurs 
barroer del que ha dit si som bons, dolents o com sigui. Anem al que toca resolució 
d’al·legacions.  
 
Al·legació que primer en parla de temes cabdals pel desenvolupament del nostre municipi 
com són turisme i cultura ja que no s’incrementen l’aportació de l’ OAM es demana, és a 
dir no té res a veure, que no es redueixi el pressupost de turisme. És que resulta que el 
pressupost de turisme no és que s’hagi reduït. Nosaltres del pressupost de turisme 
l’ajuntament fa una aportació que continua essent la mateixa i té d’altres ingressos i 
subvencions. Hi ha una que és la de la Diputació de Tarragona que sempre, sempre s’ha 
pressupostat deu mil euros però mai han entrat deu mil euros i per aquest any ens vam 
seure, perquè sí que ens vam seure, no vam copiar el pressupost d’un any per l’altre, ens 
vam seure i vam revisar com es va fer l’any passat i vam dir: escolta, és absurd posar que 
tindrem nu ingrés de deu mil euros quan sempre són de sis mil cinc-cents, són els quatre 



 

18 
 

mil euros que falten. No hi ha més, és que això si s’ho hagués mirat ho entendria. Té les 
liquidacions, té l’execució, té tot. És que no se en què es basa per fer aquesta al·legació. 
 
Desprès que si l’aportació municipal, bé la dos i la tes continuen essent les mateixes: 
passeig marítim i pas soterrat. Objectiu: aportació municipal. Perfecte, resulta que vostès a 
data d’avui, o sembla ser que avui és quan comencen a tenir clar perquè aposten perquè 
al llarg de l’exercici 2013 han defensat que era prioritari i urgent el institut de Calafell, que 
era prioritari i urgent el pas soterrat, que era prioritari i urgent el passeig marítim i perquè 
no han tret alguna cosa més perquè sinó també seria prioritari i urgent. A data d’avui 
vostès encara no s’ha definit perquè segons ha anat la situació i segon hem anat avançant 
vostès han decidit que una cosa sigui prioritari i urgent, però quina és la de vostès? 
Nosaltres ho tenim clar des del primer moment. Era prioritari i urgent passeig marítim i pas 
soterrat i així ha constat des del primer moment. Un discurs coherent, sempre el mateix, 
recta, sempre en la mateixa línea. Vostès no, han anat variant segons la situació social i 
segons la pressió que han tingut perquè han anat afegint el que els interessava.  
 
Clar sí, vostès fan política, aquí sí que és cert; han fet política de carrer; anar en el que 
l’interessa; on poden triar els vots; avui us donem suport a vostès. Institut; avui com ens 
interessa hi ha moviment a la zona de Segur donem suport a la zona de tal; i ara com que 
se’ns ha anat una mica de les mans i vam dir que no era molt correcta perquè vam dir això 
del passeig marítim, ara resulta que ui! Se’ns emprenyaren els de la platja, també els hi 
donem suport. Em sembla perfecte, és que hem de donar suport a la ciutadania però no 
ens hem de vendre a l’actuació. I vostès vam tenir l’oportunitat, vint-i-cinc milions d’euros 
d’endeutament. Em parla d’endeutament? Dos milions i vostè vint-i-cinc! Hala un per un, 
ni un euro recaptat, ni pel passeig marítim ni pel pas soterrat, ni pels coles ni per res. I té 
la cara de  dir-me a mi que hem demanat dos milions d’euros, faltaria més! Home, senyor 
Joan Carles, i aquí sí que li parlo a vostè, senyor Joan Carles aquí vostès hauria de ser més 
seriós. Ja se que vostès sempre tenen aquestes visions catastrofistes i jo espero, perquè soc 
tot el contrari que vostè, estic convençuda que ens el donaren, que ens el donaren els dos 
milions, que tindrem passeig marítim i que tindrem pas soterrat, imagini’s!  
 
Per tant aquí té l’explicació política del perquè farem, per a què hem apostat i perquè s’ha 
decidit posar que demanarem un crèdit de dos milions i com la llei ens empara doncs ho 
fem i vostès no ho van fer. Li recordo, això sí que li he de recordar, vostès diuen que fem 
política de rodillo, no se a què es refereix perquè si que li recordo que també hem tingut 
que posar noranta mil euros, que això si que ha estat aportació municipal, perquè hem 
d’obrir el centre cívic si no recordo malament cap al abril o més o menys és aquesta la 
data prevista o sigui en el primer semestre d’aquest exercici i resulta que vostès tenien uns 
diners i els van treure, el centre cívic de la platja. Però no sap perquè havent demanat vint-
i-cinc milions d’euros resulta que per una obra que tothom està esperant i que tothom va 
votar a favor, i que tothom estàvem d’acord, en l’últim moment van treure cinc mil euros. 
Això sí nosaltres sí que fem, noranta mil euros, hala! i els hi posem: aportació municipal. A 
mi ja m’hauria agradat poder demanar vint-i-cinc milions d’euros i fer tot i més. Però m’he 
d’aguantar, bé ens hem de conformar en poder sol·licitar dos milions d’euros i una 
inversió directa en el municipi. I són dos milions d’euros perquè hem fet un esforç, hem 
fet austeritat i s’ha fet una reducció de la despesa i per això són dos milions d’euros 
perquè si s’haguessin fet altres coses com s’actuava fins ara, que no li estic dient que 
estem en època de vaques magres i és el que passa. O sigui quan en tens, disposes i 
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gastes i quan no en tens s’ha de reduir. Doncs és el que ens toca i els hauria tocat a vostès 
i a qualsevol altra ajuntament o qualsevol equip de govern. Això és el que s’ha de fer, això 
és economia pura i dura com a casa.  
 
Per tant jo crec que s’està fent una cosa que tots hauríem fet i ha quedat constància en el 
pressupost però sí que és cert que clar vostès aquí han fet un discurs que no té res a veure 
amb les seves al·legacions. Perquè clar el que han fet aquí és venir i repetir el discurs que 
van fer a l’anterior ple. Escolti si vol jo també li faig la meva intervenció de l’anterior ple 
però jo crec que avui el punt és molt clar: reclusió de les al·legacions presentades pel grup 
municipal del PSC. Quatre que es redueixen a dues i una de la plantilla. 
 
En relació a la plantilla, primer vostès estan parlant d’una sèrie de coses que segurament, 
poder és això, per manca de coneixements parlen de comissions de serveis. Jo realment els 
hi recomano que vagin a RH demanin l’expedient, perquè vostès ho poden fer, revisar 
l’expedient d’aquests dos senyors i veuran la seva situació actual. Perquè clar parlen i 
parlen i fan una demagògia increïble sense tenir ni idea. Home, a mi això em molesta 
perquè arriba un moment que jo puc dir el que em doni la gana i mira que calli, que calli i 
com sóc polític ho puc dir, doncs perfecte però s’ha equivocat en tot el que ha dit. Ja està, 
això és el que li dic jo. I la plaça no té res a veure l’ocupació del lloc amb la plaça, amb la 
relació de llocs de treball i si vostès no entenen això doncs miri, no li explicaré jo perquè 
com soc política no li donaré aquestes explicacions, ja li donarà la directora de RH però bé 
això ha de tenir-lo clar vostè.  
 
I així podríem estar una bona estona parlant però jo crec que no toca perquè simplement 
és dir que el que vostès, la seva pretensió a nivell polític és molt clara. O sigui no podem 
reduir més i si ho podem fer el farem. Acabem d’aprovar el pressupost pel 2014 en funció 
de com evolucioni, segons com se’n vagin fent les negociacions doncs ja veurem. Si s’ha 
de fer una modificació pressupostària no hem d’oblidar que el pressupost és una previsió 
tant d’ingressos com de despeses, estem a dia 16 si no vaig errada i vostès ja ho han vist 
súper negatiu, que tancarem o altra senyor que diu, amb tot el meu respecte, que ni 
aprovarem el pressupost de 2015...home,jo no sé, preneu-los amb més calma que estem a 
principi d’any que és quan es fan els propòsits, tothom té ganes de fer coses bones, no sé, 
jo m’ho prenc així, ja tindrem temps de barallar-nos perquè ja ens barallarem amb les 
modificacions i amb tot el s’hagi de fer perquè ja les preveig. O sigui és normal i es faran 
modificacions però home comencem l’any bé, amb ganes de donar solucions, sortides. Jo 
l’escolto però el que m’està dient és catastrofista, no m’interessa, és negatiu totalment. El 
dia que em faci proposicions positives amb ganes d’avançar per aquest municipi, miri la 
meva porta, mai millor dit, mai es tanca, mai, mai s’ha tancat. El que vingui pot entrar i 
pot fer el que vulgui. Així que quan vostès vulgui, vingui. Matí o tarda, per tant n hi ha 
problema. 
 
I per acabar sí que m’agradaria dir que la majoria dels temes l’únic que comporten són 
problemes i per tan tels hi prego en aquest sentit que si vostès han dit que estem fent 
resolució a aquestes al·legacions doncs fem sinó facin una Moció, que també els hi 
agrada, i per tant entrarem a debatre els temes que vostès vulguin però o barregem 
perquè quan es barreja és quan un es crema i ens podem cremar en  qualsevol moment 
però cremar-nos tots. Per tant anem fent el que toca: pressupost, al·legacions, plantilla i el 
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que vostès han dit. I si de cas desprès ja entrarem a parlar de més temes que sembla ser 
que tenen molt d’interès però que vostès no van preveure. Gràcies. 
 
Sr. Parera: bé, havíem. Segon la regidora d’hisenda nosaltres no fem res, no ajudem i 
nosaltres diem ¿encara voleu que fem més? Resulta que segon la regidora la culpa no és 
del govern és de l’oposició, som nosaltres, som UAM, Unió alternativa Municipal. Bé, 
nosaltres només ens preguntem, on estan les contestes i les disculpes d’aquest govern 
quan s’han perdut per error subvencions?, on estan les disculpes d’aquest govern quan no 
ha sabut negociar amb ADIF pel pas soterrani?, quina explicació ens dóna? Perquè no ens 
explica punt per punt i amb aquestes retòriques que s’acostumen a fer que hi hauria 
temps en lloc d’ocupar en altres que la oposició ho fa malament. Perquè no ens expliquen 
perquè s’han perdut els sis o set milions pel passeig marítim?, per quins motius?, Perquè 
hi ha hagut canvis de govern?, canvis de delegats?, Que ens volen distreure que s’han 
perdut subvencions de quantitat elevades?. Perquè?  
 
Resulta que la culpa la tenim nosaltres, en lloc d’explicar els motius i les coses. Això sí, del 
manera que es parla nosaltres creiem, i no em dóna vergonya pas de dir-ho, i repetir-ho, 
s’han rendir dos socis que mútuament es rendeixen. Aquest ajuntament per nosaltres ha 
perdut la batalla il·lògica, no hi ha idees, indiscutiblement, no ganes d’explicar les coses. 
És molt fàcil, que costaria de dir: mireu el poble ha de pagar, nosaltres hem de pagar el 
túnel del carrer Pisuerga per aquests motius: perquè no vàrem fer els passos, perquè no 
s’ha negociat bé, perquè hi ha hagut canvis a la direcció d’ADIF, en sortit menys i això ens 
ho han canviat.. 
 
Per quins motius hem de pagar el passeig marítim? Aquests motius no s’expliquen, ara 
criticar a l’oposició sí o criticar als antics governs. És molt lleig això, eh. I jo he de criticar a 
la meva família antiga? Jo he de castigar als meus pares? Dient que els meus pares no em 
van donar la cultura necessària perquè ara en aquest moment no em pugui explicar com 
m’hauria d’explicar perquè jo comprenc que no em se explicar, jo sé que no en sé de 
parlar però les coses les veig quan no es fan bé, que s’estan fent les coses una mica amb 
picardia i la culpa no és pas dels meus pares perquè no em sé explicar. I aquí sí, aquí 
s’explica, aquí es critica, aquí això no s’ha dit, això no s’ha fet bé, que vosaltres no ajudeu, 
que vosaltres...Explicacions, si us plau,  perquè paguem el passeig marítim? Perquè 
paguem el pas del túnel? Perquè no li dediquem més als serveis socials? Perquè no ajudem 
i donem facilitats a les activitats? Perquè la gent necessitada, i està resignada i no té res a 
fer, perquè se li ajudi una mica? Explicacions d’aquestes no em donen cap, ara, aprovar 
uns pressupostos amb picardia preparats pels 2015 això sí. Per quins motius es perden 
subvencions? No. Perquè quin motiu perdeu el pas soterrani? No. Per quin motiu no 
podem pagar el passeig marítim? No. Per nosaltres de moment ho veiem molt clar a l’hora 
del vot. Res més senyor alcalde. 
 
Sr. Robert: gràcies, senyor alcalde. Bé desprès d’haver sentit als altres grups municipals es 
torna a constatar un munt de coses. Primera que l’oposició que en aquest cas, encara que 
no ho sembli, va a una. Perquè? Perquè l’altra grup de l’oposició també els hi ha dit, o els 
hi ha destacat la seva manca de negociació i la manca de gestió. Per exemple, dos casos. 
També els hi ha dit que no aposten ni per serveis socials ni pel problemes que tenen els 
ciutadans de Calafell en quan a l’atur ni els problemes que realment interessen i 
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preocupen a la societat. Per tant d’una forma més resumida els hi han dit els punts 
principals els que vostès aposten.  
 
Pel que fa a l’ intervenció del PP, que a mi m’estranya que essent del partit de govern com 
és, amb el poder que té en totes les administracions actualment doncs més aviat és 
escassa d’arguments i el resum que jo faria de l’ intervenció del PP en aquest ple és una 
frase que més o menys ha dit que és el ja veuran, ja farem, ja veuran, vostès algun dia això 
ho veuran. I això em recorda el “imagina’t “ és dit d’una altra manera però és el mateix. 
Imagina’t i al final no es va veure res i aquí és ja veuran , ja veuran, ja veuran i no veurem 
res perquè si els arguments d’agust grup polític són ja veuran, ja me’n parlaren. Com és 
normal no abordar la qüestió quan jo crec que ni s’han llegit les al·legacions ni saben de 
què va i no far cap argument ni res. El que sí ha dit és que ells confien en els tècnics i que 
les decisions dels tècnics són les correctes. Bé, és nu argument que vostès tenen. Jo també 
els hi voldria resumir, senyors del PP: que diguin que marxin els polítics i deixem als tècnics 
i que ells solucionin els problemes que té Calafell de forma tècnica, això sí. Bé són dos 
arguments que resumeixen la seva intervenció, el ja veuran, ja veuran, ja veuran, no 
sabem ben bé què però ja ho veurem i que marxin els polítics i quedin els tècnics.  
 
Bé, jo li vull fer recordar i li recordo senyora Elvira, com  a portaveu però adreçat a tot el 
grup municipal, que els ciutadans el que voten són als polítics, no voten als tècnics. Els 
tècnics i l’aparell de l’ajuntament és un servei que es dóna per fer ballar el procediment, 
per fer ballar la llei i d’assessorament en aquest sentit als polítics que són els que volen i 
han de prendre les decisions de futur pel nostre municipi. 
 
En quant als arguments els arguments de Convergència i Unió, jo certament, avui 
esperava que hi hagués alguna intervenció més política.  A la primera intervenció ja es 
dóna per fet que això no serà així, ni ha parlat el senyor alcalde que també ho trobo 
normal, però tampoc ha parlat la seva portaveu que potser podria haver donat algun 
argument polític, si és que la regidora d’hisenda no acaba de dominar els arguments 
polítics i domina més els tècnics. Però no, els arguments han estat donats per la part 
tècnica d’aquest equip de govern que és la regidora d’hisenda.  I com argument tècnic ha 
estat aproximadament parlant el mateix que el nostre grup municipal, però no ha dit ni la 
meitat de coses. El nostre grup s’ha dedicat a parlar del pressupost i d’algunes propostes 
que es poden fer per millorar aquest pressupost, però la portaveu del grup municipal de 
Convergència i Unió, perquè no era del govern aquesta intervenció, sinó del grup de 
Convergència i Unió, s’ha limitat a parlar del que nosaltres hem dit feia una estona que ja 
ve sent habitual que vostès esperin a què parli el nostre grup municipal per dir alguna 
cosa.  Diuen que les quatre al·legacions es resumeixen en una, bé, no sé, vostès sabran.  El 
que aquí es veu és que no aposten pel que nosaltres els hem dit que haurien d‘apostar. 
Vostès també han caigut en el parany del Partit Popular, vostè com que és una regidora 
que aposta i sempre parla a més a més, s’ha basat en el títol de resolució d’al·legacions, 
no vol saber d’altres coses. Avui he de parlar de vostè, perquè com que m’ha esmentat 
tantes vegades, vostè aposta pels aspectes tècnics d’aquest punt i vostè també ha caigut 
en aquest parany del Partit Popular que és dir que es necessitaria més tecnocràcia que 
democràcia, que això ja és massa.  Perquè li recordo que jo anti demòcrates no els ho he 
dit, hauran estat altres persones, però jo no. Vostè ha dit que la ciutadania reclama més 
tecnocràcia, si es fa més tecnocràcia vol dir que es disminueix la democràcia i jo el que els 
diria és que el que porta la democràcia és més diàleg, més consens, més arribar 
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conjuntament als llocs que tota la societat reclama, més participació ciutadana, més donar 
canxa els nostres ciutadans que s’estan manifestant contínuament, per un munt de 
decisions que es prenen, segurament recolzats per la tecnocràcia que vostès apel·len, i què 
porta la tecnocràcia?  Ja li dic jo, negar la política. Els tecnòcrates neguen la política. A mi 
no em serveix de res que aquí hi hagi tecnòcrates amb carreres universitàries, com podria 
ser potser un enginyer nuclear. Un enginyer nuclear potser no té ni idea dels problemes de 
la nostra societat ni de les solucions que Calafell necessita.  Un polític que ha viscut al 
poble que està constantment en contacte amb els ciutadans, sí que pot copsar els 
problemes que té la nostra societat.  I vostès volen donar el futur del nostre poble a la 
tecnocràcia, a la negació de la política i amb això ja els ho dic ara, o almenys parlo per mi, 
no estic gens d’acord. Per sortir de la crisi s’ha de fer amb la democràcia i no amb la 
tecnocràcia, perquè amb la tecnocràcia pots sortir d’una situació econòmica complicada, 
però no d’una crisi, perquè aquesta no és només de caire econòmic, sinó de caire social, 
de caire humà, per tant, crec que vostès tenen els arguments confosos. M’ha dit que tinc 
molta cara, que això té tela, perquè jo a vostès mai els he dit una expressió similar a 
aquesta. Cada Ple i sinó cada dos Plens els haig de dir que vostès, no sé si és que es posen 
nerviosos o perden una mica els nervis i em diuen alguna cosa com aquesta: valenta cara 
que té.  Jo mai ho he dit a ningú això.  Per tant,davant de la manca d’arguments vostès 
perden els nervis i utilitzen expressions com aquesta.  L’explicació política, sí que n’hi ha 
hagut una per part de la portaveu del grup de Convergència i Unió. Jo pensava que n’hi 
hauria més, però n’hi ha hagut una, i l’explicació política sobre aquest pressupost, quina 
ha estat?  Ha estat dir: estic segura que aquest préstec ens el donaran.  Ole argument 
polític per tot un pressupost de més de quaranta-un milions d’euros!  L’argument polític 
d’aquest pressupost és dir: estic segura que ens el donaran.  Bé, valent argument polític, 
perquè jo crec que abans del dia 22 de desembre molts ciutadans del nostre país que 
tenien comprats dècims de la loteria o la grossa de Catalunya estaven segurs que els 
tocaria, però no es va produir en tots els casos i aquest pot ser un cas que no es produeixi 
tampoc, en la base que vostès porten aquest pressupost.  A part d’aquest argument que 
ha utilitzat vostè, que és parlar del passat com sempre.  Ni saben parlar del present ni 
saben parlar del futur, només parlen del passat, que si vostès, que si no sé què, que si 
vostès van fer això... Per tant, el resum és que han estat parlant el mateix que nosaltres 
sense dir ni la meitat de coses. Que el seu argument polític d’aquest pressupost, l’únic que 
tenen és dir que estan segurs que els donaran aquest préstec. Que vostès aposten més 
pels tecnòcrates que pels demòcrates, que vostès aposten més perquè això ho portessin 
uns tècnics que perquè ho portin els polítics. Bé, ja és una resposta fàcil, pleguin, i posin 
tècnics aquí. Els ciutadans han votat els polítics i no als tècnics i això ho han de portar els 
polítics i sinó ho creuen així i no es veuen polítics ni capaços de portar-ho, doncs, hi ha 
unes decisions que es poden prendre i tirar endavant.  No hem parlat de la pressió fiscal 
que ara com que els ho diré potser en parlen, però bé, no han parlat de la pressió fiscal, 
no han parlat realment de què no aposten pel turisme, perquè dir-me que mantenen 
l’aportació municipal al Patronat de turisme igual que l’any passat, no és veritat. No han 
dit  perquè no aposten més per la cultura, no han dit perquè no aposten més pels serveis 
socials, no han dit perquè no es preocupen més per polítiques més orientades al treball, 
per donar treball als nostres ciutadans, diuen que ja els estan donant. Jo veig obres per tot 
arreu i de Calafell veig poca gent, sincerament.  No aposten per aquestes coses, vostès 
han penjat una espelma a no sé quina mare de Déu perquè els donin un préstec.  A la 
mare de Déu de la Cova, m’apunten per aquí, igual sí, perquè com que ve la Candelera li 
han posat la mare de Déu que tenim més a prop la seva onomàstica.  I aquests són els 
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arguments que vostès no em donen, perquè ja no sé ni què dir, perquè sembla que no sóc 
jo el que no els entén a vostès, sinó que vostès no entenen que amb el consens la 
democràcia, el diàleg, la participació ciutadana, es poden arribar a llocs més llunyans que 
no pas amb el un més un són dos.  Això és purament tècnic, tècnicament això suma això, 
tècnicament això és allò, doncs, aquesta és la gran diferència entre vostès i nosaltres.  
Nosaltres apostem pel present, mirem pel futur, els estem donant decisions polítiques, mai 
en una legislatura que jo conegui hi ha hagut uns grups a l’oposició com nosaltres que 
s’han mullat tant. Nosaltres critiquem constructivament però també fem aportacions 
positives. Mai, cap grup s’havia mullat tant  per projectes que creiem que poden portar a 
un millor futur pels nostres ciutadans i municipi.  I vostès ho condemnen tot a un préstec, 
en unes èpoques que ja veurem què passarà i amb unes solucions tecnòcrates pels 
problemes que té la nostra societat.  I aquest és el resum, a part de criticar-nos, de dir-nos 
que tenim molta cara i no sé quantes coses més, però no parlen realment dels problemes 
que la nostra societat té, que el nostre municipi té i els que podem tenir de més si no es 
compleix aquesta famosa operació de la que penja el cent per cent d’aquest pressupost. 
 
Sra. López: després d’escoltar a la persona que fa de portaveu avui del partit socialista, 
perquè clar, jo no sóc la portaveu, ho és la Sandra Suàrez i el portaveu del grup municipal 
del PSC que jo tingui entès a data d’ahir era el senyor Ramon Ferré. Més que res perquè 
com que ha fet comentaris, doncs, suposo que continua sent-ho i vostè ha fet l’explicació 
doncs, suposo que pel mateix motiu que jo, que vostè abans ocupava el meu lloc i en un 
principi, en té més coneixements de l’Àrea que qualsevol altre company i per això ho 
defensa vostè; simplement era un apunt, perquè de vegades quan un parla ha de ser 
coherent. Jo sempre li dic el mateix que la coherència és molt important a l’hora de fer un 
discurs o de posar-se a parlar davant del públic.  Vostè ha dit moltes coses i aquí s’han dit 
moltes coses novament, però només hi ha una única realitat que vostès van fent la seva 
feina: quatre al·legacions al pressupost, no parlen ni d’atur, ni de serveis socials, ni de res, 
el que passa que queda molt bonic a l’hora de posar-se davant d’un micro, parlar 
d’aquests temes. Però, les al·legacions ens basem només amb les inversions, perquè avui 
ens interessa parlar d’això, per tant vostès no em poden criticar. I aquí sí que personalitzo i 
a mi no em poden criticar per defensar el punt que passa avui pel Ple, les al·legacions que 
han presentat on hi ha set punts: tres parlen de Capítol VI, un parla del Patronat de 
Turisme i l’altre de la plantilla. Per tant, jo com a persona coherent em centro amb el que 
vostès demanen. Si vostès volien haver parlat de serveis socials, de treball i tot això, 
haguessin fet 20 al·legacions, que és el que es feia anteriorment, feina, treballar, currar-se 
unes al·legacions i agafar un pressupost i mirar-se’l.  Vostès no, feina fàcil. Això és el que 
toca, això ens interessa i això és el que hi ha al carrer. D’això és del que es parla, de la 
inversió. Anem a veure com ho fem, perquè ara el que toca és passeig marítim, perquè 
estem molt a prop de les eleccions i és el que hem de fer, parlar d’aquests quatre punts. I 
és el que han fet vostès. I encara que li faci mal escoltar-ho, és la realitat. Sí que és ben 
cert que vostès han anat dient, o sigui que m’alegro que per primer cop el grup del PSC i 
UAM  vagin a una, perquè normalment això no passava. Per tant, els felicito i entenc que 
ho han de continuar fent, perquè per això són l’oposició.  En aquest sentit vostès parlen 
d’una manca de negociació, o sigui, al marge de tot el que s’ha dit i de totes les premisses 
que s’han anat dient, intentaré parlar del que crec que he de parlar i no del que vostè diu 
que s’ha de parlar.  Vostès parlen d’una manca de negociació de contractes, curiós. O 
sigui, jo avui, la paraula que utilitzaré contínuament és curiositat. Que vostè em parli de la 
manca de negociació d’uns contractes que vostès van signar i que els van signar amb els 
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imports que es van signar, això sí que és curiós.  Que no ho entenen que millor que deixin 
aquest discurs? Vostès diuen que sempre parlem del mateix i que sempre mirem enrere.  
És que ens ho posen fàcil, 2007 a 2011, una crisi de cavall i perdoni l’expressió, però és 
que així, vostès negocien contractes i incrementen una cosa exagerada i ara venen i ens 
diuen que nosaltres, contractes que s’han signat fa 4 dies, no som bons fent negociacions. 
Sí que les hem fetes, però ja sap què passa amb els contractes, quan estan acabats de 
signar. Home, que negociar una cosa que tenim una concessió per vint anys, o deu o una 
burrada d’anys és complicat, perquè el concessionari ho tenim lligat, perquè sap que 
aquest té la paella pel mànec i això és el que ha de dir. Per tant, deixi el tema de les 
negociacions tranquil, que es miren, que s’han fet, que es continuen mirant, però no 
l’estic culpant i aquesta és la realitat. Perquè aquí quan les coses es diuen és que culpen, o 
sigui, si li dic les coses el culpo, si callo no faig la meva feina. Home, si us plau que ja està 
bé! És que insisteixo, canviïn el seu discurs, canviïn la seva forma  de dir el que diu, que 
vostès la política que fan és aquesta, de carrer però amb uns nivells que realment s’ho 
haurien de fer mirar. Siguin una mica més seriosos i sobretot jo el que li recomano a vostè, 
després de tota la dissertació que ha fet amb el tema de la tecnocràcia i dels tecnòcrates, li 
recomano un llibre del Carlos Romio. Fes-li una ullada perquè és molt interessant i potser  
tindrà clar el concepte del que suposa la tecnocràcia. Perquè, clar, no s’han assabentat de 
res. Vostès l’únic que entenen és tècnic, però la tecnocràcia no és el que vostè està dient. I 
a la tecnocràcia clar que hi ha polítics, i això no va en contra de la democràcia.  O sigui, no 
intenti aquí fer demagògia i intentar confondre la gent. O sigui, clar que s’aposta per la 
democràcia, a tots els polítics ens trien els ciutadans, però el que m’ha sobtat més és que 
ha fet la comparativa que ha fet de l’enginyer nuclear. Aquest senyor que viu a la lluna o a 
un núvol? Perquè clar, jo entenc que aquestes persones viuen també en un poble, en una 
ciutat, també conviuen, veuen les coses, home, faltaria més! És que clar, de vegades, 
parlar és gratuït, però per dir segons què, millor no dir-les. Després vostè està obsessionat, 
que si fem política, escolti, de veritat, faci com es feia abans i posi’s enmig de la plaça del 
poble i faci un discurs diàriament, perquè sembla ser que vostè viu d’això i és el que li 
omple i la meva feina no és aquesta i li diré no és aquesta.  La meva feina és fer política 
però amb unes premisses i amb uns coneixements i per tant, ho continuaré fent, li molesti 
o li agradi o no li agradi, i és així de clar.  I el que no pot fer és intentar fer-me sentir 
malament, perquè en tingui coneixements o no en tingui. O sigui, vostè hauria d’estar 
content de què els tingui, com a mínim.  No fa gaire, i li dic, perquè clar, insisteixo, quan 
parlem no som coherents, la crítica s’està fent als polítics d’aquest país i li podria 
anomenar un que vostè el coneix molt i bé suposo, que ha estat president de la 
Generalitat. Que va sortir a tots els mitjans de comunicació perquè no sabia parlar anglès i 
aquest senyor feia política i la societat el que li demanava era tenir coneixements pel 
càrrec que ocupava.  Per tant, insisteixo, vagi en compte amb el que diu de vegades. Jo 
crec que no és un estigma el tenir coneixements. I volia aclarir això, perquè ha estat 
durant quinze minuts parlant d’això, menys del pressupost l’únic que s’ha parlat ha estat 
d’aquest tema.  Després el senyor Parera que si vostè ha tingut o no educació dels seus 
pares. Bé, i això? Ara?  A veure, que l’educació s’obté al llarg del temps, que si no li han 
pogut donar els seus pares, disculpi i no vull ser en aquest sentit mal educada, però també 
l’ha pogut adquirir vostè. O sigui, ara no em digui que vostè no se sap expressar perquè 
els seus pares no li han donat educació.  És que arriba un moment que vostè ha perdut el 
nord del punt que estem tractant. Que el punt és molt clar. Resolució de les al·legacions 
presentades pel grup municipal del PSC, per tant, intentem centrar-nos amb això.  Per 
tant, tornem-hi i jo ho sento, torno al mateix, vostès aquí agafen i diuen que nosaltres 
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l’únic que fem és mirar amb el passat, que presentem un pressupost sense cap tipus 
d’interès, que l’únic que fem és política de rodet, que no ens interessa, que no tenim idea 
de res i que bé, millor que pleguem.  Aquest és el resum de les dues intervencions que 
han fet vostès avui.  Val, d’acord, ho accepto però nosaltres continuarem fent la nostra 
política, amb el nostre pressupost que està treballat i tirarem endavant tot el que s’ha 
decidit, tinguem o no la seva confiança i el seu suport o les seves visions.  Per tant, com 
això ho ha decidit aquest equip de govern format per Convergència i Unió i el grup 
municipal del PP i hem cregut, perquè l’hem aprovat i avui s’aprovarà de forma definitiva i 
es publicarà i es tirarà endavant, per tant, vostès diguin el que vulguin, publiquin el que 
creguin oportú i facin la seva demagògia que és l’únic que fan últimament.. I el que sí que 
he dit i que bé, i jo crec que toca, perquè aquí és molt fàcil criticar, parlar malament, clar 
que no van fer res. Aquí hi ha un punt que jo ja vaig dir l’altre dia que no anàvem a treure 
ni parlar però avui ja que estic basant-me única i exclusivament amb les al·legacions que 
ha presentat única i exclusivament el grup municipal del PSC, que això sí que he dit i ho 
han fet i el punt 4 que a mi com he dit abans, és curiós i em crida l’atenció.  El que diu és: 
“en el Capítol IV d’inversions figuren pagaments i expropiacions que l’Ajuntament té 
l’obligació de pagar per sentència judicial.  Si no ens concedissin el crèdit seria impossible 
fer-hi front i s’hauran de pagar amb interessos. Per aquest motiu demanem que ens posin 
aquests pagaments com a part del finançament propi del Capítol VI i no com a crèdit. 
Ostres!  L’any 2009 qui governava?  Al 2009 van haver-hi unes sentències, i a mi el que 
em va cridar més l’atenció és saber què ens ha portat al Tribunal Superior de Justícia per 
un tema d’expropiacions?  Això seria normal fins que he mirat les taxacions que es van fer 
d’aquells terrenys, uns terrenys com són el Blanquet, que es pot considerar que estan en 
un centre urbà.  Es va pagar una persona que jo crec que no va aparèixer en cap moment 
pel municipi perquè és impossible que una persona que visqui a Calafell, ja que els polítics 
han de viure i han de conviure amb els ciutadans perquè som ciutadans i hem d’estar aquí 
i trepitjar carrer, aquí va donar el vist i plau de que aquella zona era rústega, 6.000 € 
d’indemnització i això no s’ho creu ni Déu.  O sigui, qualsevol persona sense tenir cap 
tipus de coneixement, sense ser tècnic, sense ser res, una persona normal i corrent en el 
sentit de persona ciutadana de Calafell, automàticament ho va portar al jutjat perquè 
l’Ajuntament de Calafell el volia estafar.  Això és el que, a la fi és el resum, ens han volgut 
estafar, ens volen pagar 6000 euros per un terreny que està en un ús d’urbana, que ho 
tenim tot edificat, i resulta que això ho saben ells, tenen el que és, es pronuncia el Jurat 
d’Expropiació dient que això no són 6.000 euros sinó 600.000 euros, o 700.000 i en lloc 
de fer això que vostès tan demanen de fer la reserva dels diners, perquè han ficat la pota, 
no van avisar a Intervenció, tot s’ha de dir, perquè no se n’assabenta d’això fins que no 
ens ha arribat la sentència del Tribunal Superior de Justícia.  Aquí agafa des d’Urbanisme, 
el regidor s’ho guarda, es queda allà parat tot i diu, bé anem tirant. Això sí, el Jurat es 
pronuncia  i dir que és una barbaritat el que s’ha fet.  I ja no dic el que diu la sentència del 
Tribunal, que bé, ens deixa en evidència, quan això s’havia d’haver reservat en el seu 
moment, perquè ja ho sabia tothom.  I a mi ara em venen de què he de fer aportació 
municipal, que si he de treure 300.000 euros o 400.000 euros en lloc d’agafar un crèdit.  
Això m’ho diuen a mi ara?  No es mira enrere com diuen vostès.  Això és la realitat que 
hem estat patint, per tant, per això sempre dic que a l’hora de fer les seves exposicions 
siguin coherents, perquè clar, en un moment donat ens trobem amb bunyol, i perdoni que 
ho digui així de planer i de senzills, d’un munt de diners resulta que tothom ho sabia, bé 
tothom no, unes persones sabien que això  veure, no sé si és per anar i demanar 
explicacions a la persona que va fer primer la taxació i el regidor que va dir que això era 
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correcte.  Demanar responsabilitats, perquè això insisteixo, que a qualsevol persona de la 
platja que se li fes una pregunta o escolti vostè, actualment el Blanquet és on s’ha fet el 
Mercadona, és aquell tros de pàrquing que es va asfaltar i que ara queda pendent l’altra 
part. Qualsevol persona que no tingui ni idea de planejament, que no tingui ni idea 
d’urbanisme, o sigui que no en sàpiga perquè no sigui la seva funció, li diguin que això és 
rústec, doncs, dirà que no, que l’únic rústec són les vinyes del seu pare a l’altra banda de 
la carretera al damunt de la muntanya.  I clar, a mi em sobta i em sobta sobretot que 
s’amagués. I clar, ara venen vostès i em diuen això, ara mateix podem parlar de dues 
sentències de 500.000 euros cadascuna, més o menys.  O sigui, aquesta és la gestió que 
ens demanen a nosaltres. Però clar, aquí sí que és ben cert, insisteixo, algú no s’ho va 
mirar?  I clar, a mi que em vinguin i em diguin això de què s’ha de fer amb aportació 
municipal, no, vostès haurien d’haver reservat els diners i a data d’avui quan els hagués 
arribat aquesta sentència, l’hauríem pagat.  Això  que hem de centrar aquest tema amb 
les al·legacions del pressupost? Perquè a la fi és el més important que vostès han 
presentat en aquestes al·legacions.  L’únic que té pes en el que han presentat és haver 
posat l’al·legació número 4 per poder defensar i dir tot el que s’ha de dir, perquè la resta, 
això, clar, ara és responsabilitat de l’actual equip de govern, sí, i ho resoldrem perquè ens 
toca.  Jo l’únic que vull dir és, el que vostès sempre diuen, que el present sempre es basa 
amb el passat. Però, és que el present és una conseqüència del passat i el futur és una 
conseqüència del present. Per tant, sempre no podem parlar del present. Això és el 
present? Sí.  ja li parlo del present: expropiacions, un munt de diners, una mala gestió, 
una mala praxis per un responsable, per un tècnic i per un polític. Què fem?  Però si vol, 
ens centrem en 4000 euros que hem reduït el pressupost de turisme perquè sembla ser 
que és el que els importa a vostès, que deixen de rebre 4000 euros que mai hem rebut per 
part de la Diputació de Tarragona. Si això és el que interessa ho parlem i si vol podem 
parlar de si hem fet o no una bona gestió amb l’empresa ADIF de si ens pagaran o no ens 
pagaran, perquè això ja es va aclarir.  És que clar, si voleu podem continuar parlant del 
mateix. Això ja sé que se’ls va dir que no estava tancat que era un tema que es continuava 
parlant, que tenim un temps que vam acordar i fins i tot així es va parlar amb les 
associacions que venen de tant en tant a les reunions que ens demanen i farem tot el 
possible perquè ens ho paguin, i s’està fent. Què vol que li digui?  Què vol? Ells es 
mantenen ferms que faran el pagament si no és de tot, d’una part del pas soterrat. Clar, 
jo què faig, no me’l crec? Me’l puc creure o no me’l puc creure?  Què han fet? Hem 
portat els diners del pas soterrat sencer, una part aportació municipal, una part amb 
crèdit. Si aquests diners ens els donen, perfecte, ja agafarem i els destinarem a inversions 
a Segur. El tema del passeig marítim, a veure, que si hem perdut o no subvencions.  Vostè 
sap el que va passar senyor Parera, i disculpi, a vostè l’han informat bé de què va passar 
amb la subvenció famosa de l’ACA i les obres del passeig Sant Antoni?  Perquè, jo crec 
que vostè no s’ha informat de què passa amb la subvenció del passeig de l’ACA i és molt 
fàcil dir que hem perdut no sé quants milions, perquè jo no ho sé. Ho veu? Vostè sap més 
que jo, perquè jo ja m’he perdut i no sé si son cinc o sis milions, al principi han dit 6000 
euros, després sembla ser que ha rectificat i ha dit que són sis milions, i em diu el regidor 
delegat competent que no és ni aquesta ni l’altra quantitat.  700.000 euros és el que em 
confirmen. Doncs, s’hauria d’informar, pot passar pel departament d’Urbanisme si de cas, 
i ja l’informaran del que ha passat i a què és degut i potser que se sorprèn  de què va 
passar amb aquesta subvenció, però com que no hem de mirar enrere i el que hem de fer 
és mirar endavant, el que estem fent és intentar aconseguir que ens paguin aquesta 
subvenció.  I això ho sap vostè.  Després no sé què del MOPU, de la subvenció del passeig 
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marítim, no sé, és que vostè parla de coses que vostè estava governant, o potser ja ho 
havia deixat, però va ser just en aquell impàs de temps que vostè governava, però clar, 
tota la tramitació entenc que vostè hi era.  El que passa que després va passar com a 
regidor no adscrit, aquí ja no hi entro i potser li va agafar durant aquells mesos d’impàs 
que va decidir marxar. Perfecte, però abans de dir segons quines coses, informi’s.  No veu 
que en un moment donat això es treuen els papers i queda desmuntat? I sobretot les 
al·legacions que s’han presentat i el punt que s’ha portat avui a debat és clar, són quatre 
al·legacions al pressupost per part del grup municipal del PSC relatives única i 
exclusivament  tres d’elles a Capítol VI on es parla del mateix que es diu que en lloc de 
pagar amb crèdit millor que posem pagament amb aportació municipal, aquest és el 
resum, de sentències, d’expropiacions, de passeig marítim, i de pas soterrat de Segur, i 
una tercera que parla de què enlloc de què ja que no s’ha incrementat l’aportació a 
Turisme i a l’OAM, que es mantingui la dotació com a mínim igual pel 2013 a Turisme. Si 
aquí vostès ens estan donant la raó, perdoni, no ho volia comentar, però vostès ens estan 
donant la raó perquè vostès estan dient que hem de reduir la despesa. A la fi, el que s’està 
fent és reduir la despesa perquè amb els mateixos diners es farà més. Per tant, això a casa 
meva és reduir la despesa, o sigui, jo puc comprar amb un euro dos quilograms de patates 
i abans en podia comprar un, això vol dir que estic fent bona gestió i els diners són els 
mateixos, un euro.  Economia d’escala, comercial, total de casa, com vulgui, no sé.  Ens ho 
anem mirant això, o sigui, jo l’únic que li vull dir per acabar és que el que haurien de fer 
els polítics és centrar-nos amb el que exposem  i si volen exposar més coses, agafar i fer 
un document com cal i posar vint-i-cinc, trenta al·legacions i a partir d’aquí, tirar 
endavant. El que no pot ser és que amb l’excusa de presentar quatre al·legacions de 
Capítol VI resulta que hem de parlar de l’atur, de serveis socials i de no sé què més. Que a 
mi em sembla molt bé i si volen podem fer un debat quan vulgui del tema que cregui 
oportú. Poden presentar una moció, la discutim, es debat, ja sigui la portaveu, la regidora 
o qui sigui, o l’alcalde en el seu defecte si vol. Però, no em vinguin a fer un desplegament 
d’un tema que no queda constància i acabo, gràcies. 
 
Sr. Robert: bé, ha acabat bé també, reconeixent que s’ha excedit del temps i que només 
sembla que m’ho diguin a mi això. Vostè em diu que m’he passat del temps i s’ha tirat 
aquí un munt de temps sense dir res ni aportar res, sincerament.  Per tancar el tema 
senyor alcalde, sí que li diré una primera reflexió, aquest equip de govern no ha destacat 
ni en el Ple de l’aprovació inicial d’aquest pressupost ni en el Ple d’avui cap aspecte 
d’aquest pressupost. No ha destacat res. No ha elogiat cap dels seus programes. No ha dit 
ni tan sols perquè s’aposta en aquest pressupost.  Només ha esperat a què nosaltres 
parlem per rebatre el que nosaltres li diem. Jo pensava que hi hauria algú, perquè quan 
m’he referit als portaveus, jo pensava que hi hauria algú que  podria haver estat l’alcalde 
mateix, que potser no és necessari, però podia haver estat la portaveu que habitualment 
exerceix aquest càrrec als plens, que digués no.  Nosaltres, miri, les seves al·legacions no 
les estimem pel que sigui, però vostès no han tingut en compte que hem apostat per les 
partides de treball, perquè han fet això o allò.  Hi ha aquests programes nous de serveis 
socials, han fet aquests programes nous de no sé quina regidora... doncs no! Res de res. 
Zero.  No han destacat res d’aquest pressupost per dos motius, perquè tornen a demostrar 
la ineficàcia de saber destacar ni el que un fa i perquè és evident que d’aquest pressupost 
no es pot destacar res. Per tant, li han passat la pilota a la portaveu que més aviat parla en 
sentit tècnic que en sentit polític. I això és el que ha quedat palès en el tancament de la 
intervenció del grup de Convergència i Unió i al final de la representant de l’equip de 
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govern perquè ha parlat de tot.  Arguments només basats en el títol, però vostès què 
aporten?  Què diuen políticament? Res.  Que demanaran el préstec i vostès ja ho van fer 
malament i que tot està malament. Els catastrofistes no som vosaltres són vostès. 
Nosaltres només fem esment de la realitat. Són vostès els catastrofistes de què les coses a 
pesar de què aquest Ajuntament té recorregut sembla que tot està malament i que tot es 
va fer malament i tot això.  Bé, vostès mateixos, arguments polítics zero, ja li he dit.  Algú 
ha dit aquí l’esperit d’aquest pressupost?  Què pretén aquest pressupost?  On ens vol 
portar? Què poden esperar els nostres ciutadans d’aquest pressupost?  No ho ha dit 
ningú, zero. Segurament, jo senyor alcalde li diria que aprofiti el tancament del Ple i digui 
alguna cosa al respecte, que parli de l’esperit del pressupost, on es portarà, què esperem. 
Segurament ara no sé si ho portava preparat o no, però si no ho porta preparat potser li 
farà dir coses que no estaran coherentment argumentades, però ningú d’aquesta taula 
d’aquest equip de govern ha sabut dir l’esperit d’aquest pressupost, ni portaveus de 
Convergència i Unió ni portaveus del Partit Popular, que més aviat les intervencions han 
estat escasses. Que la resposta a les nostres al·legacions es resumeix en una? Clar, segons 
vostès.  El que està clar és que la resposta a tot aquest pressupost sí que es resumeix en 
una. Els 41’5 milions d’euros d’aquest pressupost es resumeixen en una resposta. Estem 
condemnats a una operació de préstec ja que no creiem ni en polítiques de treball, ni en 
polítiques socials, ni en polítiques ciutadanes ni en polítiques de participació, ni en res de 
tot això, només creiem i estem segurs que ens donaran un préstec. Vostès volien  20 
al·legacions?  Si els ho hem fet fàcil, els hem posat unes al·legacions que vostès havien 
d’haver dit que sí. que és més fàcil que aquest pressupost es compleixi si vostès haguessin 
acceptat aquestes al·legacions. Els ho hem posat “ a huevo” com es diu habitualment; els 
ho hem posat fàcil; no els ho hem volgut posar difícil. No hem volgut posar 20 
al·legacions per posar-les, perquè vostès apliquin la política del rodet i ens diguin que no i 
enlloc d’estar tres dies parlant de les nostres al·legacions haguessin hagut d’estar quinze o 
vint dies o dotze. Que potser és necessari aprovar aquest pressupost més aviat perquè hi 
haurà algú d’aquest municipi que està esperant que s’aprovi per rebre alguna subvenció o 
alguna cosa d’aquestes. Nosaltres no posarem pals a la roda per posar-los. Nosaltres els 
hem fet recomanacions constructives que vostès havien d’haver acceptat. Diuen que 
nosaltres hem fet al·legacions perquè estem a  prop de les eleccions. Queda un any i mi i 
d’aquí a les eleccions queda molt de tall per tallar. Hi ha moltes coses per parlar i moltes 
altres que es podrien negociar i que dubto que vostès sàpiguen a arribar a estendre la mà 
d’aquest llibre en blanc que el senyor alcalde ens va dir el primer dia de possessió, 
estendre la mà per veure si podem negociar o consensuar alguns projectes de futur.  
Vostès volen que fem 20 al·legacions per fer-les, quan vostès han estat incapaços de 
consensuar amb nosaltres algunes mocions que han portat al Ple per caire social, per caire 
laboral, han estat incapaços d’arribar a consensos.  Parlen de la negociació dels contractes, 
que els contractes els havíem iniciat nosaltres, que ja estan fets, que estan en mans de les 
empreses. Escolti, hi ha mots treballadors d’aquest país que s’han hagut de rebaixar el 
sou, han vist com se’ls ha rebaixat el sou i el sou per mantenir la feina i el sou estava 
pactat. Tenien uns increments previstos i uns increments promesos i què ha passat? 
Doncs, que les empreses, inclús la política se’ls ha tirat a sobre i els han fet retallar els seus 
sous i estaven pactats i han tirat enrere. Les empreses que tenen aquests contractes 
concedits també poden tirar enrere, perquè ara es pot tirar enrere i després es pot tirar 
endavant. Si vostès haguessin realment intentat negociar amb aquestes empreses 
seriosament, moltes d’elles potser haurien tirat enrere i haguessin acceptat re negociar, 
però vostès ja no han iniciat aquests tràmits. Parla de què vostè sap què és la tecnocràcia, 
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doncs, allà vostè, ja li dic, sigui tecnòcrata, quedis amb els tecnòcrates, facis tecnòcrata, jo 
sóc polític i no tecnòcrata, almenys quan vinc aquí, sóc tecnòcrata o tècnic o professional 
quan treballo a l’empresa on estic treballant, però quan estic assegut a aquesta taula 
intento com a mínim fer de polític i no de tecnòcrata, perquè això és una taula política i 
no de tècnics. Vostès continuen amb la política de rodet, perquè quina expressió, una altra 
expressió treta de les seves paraules. Nosaltres anirem a fer la nostra, exacte, però si és el 
que estem dient. Doni’ns la raó almenys en això. I després quan un no sap què fer ens 
renyen i van a l’atac personal. Parlen de regidors de l’altra legislatura, s’ha centrat que no 
volia parlat però ho ha fet, apuntada per l’alcalde, per cert, perquè vostè li diu al senyor 
Parera que desconeix coses, però és a vostè que és la màxima responsable d’hisenda a qui 
li han hagut d’apuntar la quantitat que el senyor Parera li havia dit, perquè vostè tampoc 
ho sabia. Vostè li diu al senyor Parera que no ho sabia, però vostè tampoc. O sigui, una 
persona que no sap una cosa, no li pot dir a una altra que no la sap tampoc. Millor que 
digui que no la sabem i l’esbrinen tots dos plegats, però dir a una persona que no sap una 
cosa per després demostrar que tampoc la sap, malament.  Sap qui ha pogut portar 
també aquesta situació de les expropiacions?  Vostè ho ha dit. L’Ajuntament es va basar 
en taxacions i aquestes les fan els tècnics i quan les taxacions les fan els tècnics passa el 
que vostès diuen. Ho porten els tecnòcrates i l’Ajuntament té un problema. Les taxacions 
són externes a l’ajuntament, però fetes per tècnics, per tant, l’errada aquí principalment 
sembla tècnica. La decisió que es va prendre en aquell moment  políticament jo estic segur 
que es va fer basada en els informes tècnics. Vostè ha dit que allò ho tenim tot edificat i jo 
li demanaria que es donés una volta pel municipi de tant en tant, es posés si més no, per 
fer-ho més senzill, al pont de l’Alorda Park i vagi fins el pont de la carrerada d’en Ralet, i 
veurà que no hi ha cap edificació fora de l’estació del ferrocarril edificada a menys de 20 
metres de la via del tren. Per tant, en aquell solar mai ha estat edificable ni urbà en la seva 
totalitat, perquè hi ha una línia d’afectació i vostè ens ho ha venut aquí com un solar 
totalment edificable i que això valia molts diners.  Escolti, aquest solar estava afectat i els 
tècnics segurament, perquè això sí que ho desconec, segurament es van basar en coses 
d’aquestes. Vostè sap de tot, però no ha vist que la línia d’afectació del tren està 
retranquejada. L’estava apuntant l’alcalde senyor Olivella que va ser capaç d’iniciar un 
expedient d’expropiació pel tema de la carretera de Segur, sense consignació 
pressupostària i ara vostè ens ve aquí amb comèdies i sopars de duro. L’Ajuntament que 
va venir després del senyor Olivella en el seu darrer mandat va haver de consignar 850.000 
euros per les expropiacions i no es va aixecar tanta polseguera, però vostès personalitzen. 
Perquè? Vostès el que havien d’haver fet aquí és el que els he dit al començament, 
destacar l’esperit d’aquest pressupost, a on anem, a on ens volen portar, què pretenen... 
No han fet res d’això. L’única cosa que fan amb aquest pressupost ja els ho he dit, 
incrementen la pressió fiscal, endeuten a l’Ajuntament més si ens donen el préstec, 
disminueixen els programes de turisme, disminueixen les aportacions als programes que 
podrien ser un motor pel desenvolupament del nostre municipi i tot a esquenes dels 
ciutadans. I es posen les cortines de fum amb la tecnocràcia, i tot el que acaba en cràcia, 
menys la democràcia.  I això és una pena, veure com cada exercici, està sobrant una 
mil·lionada d’euros i no  saben què fer amb ells.  I continuen demanant als ciutadans més 
esforç i més esforç. L’estat del pressupost és de pena, sobren diners i a sobre vostès ens 
demanen més esforç. I a sobre condemnen els projectes, perquè no és que estiguin de 
moda ara, sinó és que això ja fa temps que té cua. Nosaltres teníem iniciats, ja que li 
agrada parlar del passat, els tràmits pel pont. Vam fer tot el que està fet del passeig 
marítim amb més de 7’5 milions d’euros d’inversió que no es veu però està sota terra.  



 

30 
 

Això estava iniciat i l’únic que havien de fer és acabar-ho. No és que estigui de moda ara, 
sinó que fa temps que s’havia d’acabar.  S’havia d’acabar, com encara no sé si estan 
acabades, les obres i tot el projecte del passatge Sant Antoni, per exemple, que l’han fet 
durar una eternitat i la feinada que hi ha per acabar-ho, perquè l’estació de bombeig 
encara està al passeig marítim.  El pla de les millores dels carrers de Segur està per fer. El 
pla de viabilitat dels carrers de Segur està a mitges i sobren diners. I vostès què fan?  
Demanen més esforços. Ens diuen on ens volen portar? No. Cortines de fum.  Per tant, 
per acabar l’exposició senyor alcalde, gràcies pel temps, es tracta d’un pressupost que és 
una cortina de fum per vendre fum i intentar convèncer els ciutadans que hi ha un 
projecte darrere d’una eina com és aquest pressupost que realment si te’l mires a fons de 
futur no n’hi haurà cap. 
 
Sr. Olivella: simplement voldria donar una petita nota passant una mica per alt totes 
aquestes qüestions polítiques que realment doncs, fan que s’utilitzi per un tema 
d’al·legacions gairebé dues hores, però que voldria ser molt breu. Simplement mencionar 
de què l’estratègia de l’equip de govern és governar, el que ha de fer un equip de govern 
és mullar-se pel municipi i acceptar el munt de crítiques que sempre cauen. Jo crec que la 
línia és bona, positiva, els anys d’equip de govern s’han aprovat els pressupostos quan 
tocava, això és un mèrit que crec que val la pena recordar, que en aquesta casa costava  i 
per fi s’ha anat posant al dia, i per tant és un mèrit de l’equip de govern i també dels 
tècnics de tenir els pressupostos alhora. Hem fet un Ple extraordinari perquè hi ha hagut 
al·legacions però perquè volem que aquest pressupost que sí que realment ens dóna molts 
ànims per aquest any i pel temps que queda de legislatura per tirar endavant projectes 
importants i ambiciosos i no volem que es retardi ni un dia més, per tant aquest és el 
motiu de l’extraordinari d’avui, aquest pressupost començarà a funcionar d’aquí a un 
parell de dies, llavors per nosaltres això és importantíssim.  Per altra banda creiem que 
com equip de govern que ens toca, com li deia, donar la cara i per això hem sortit escollits 
i per això estem treballant, doncs per nosaltres creiem que estem fent grans esforços 
perquè les coses funcionin.  Crec que hem millorat, deixant de banda les crítiques, perquè 
no penso mirar enrere, encara que de vegades no hi ha cap més altra fórmula que mirar 
enrere, perquè són coses que s’arrosseguen.  Sempre he dit que la gent que està aquí 
intenta treballar al màxim per al seu municipi i si no ho fa per això hi ha les eleccions, 
perquè la gent pugui escollir i anar cap on  cregui que ha d’anar.  És normal que hi hagi 
aquest seguit de crítiques, és normal que es vulgui sempre buscar tot el negatiu i jo només 
faria una reflexió per algunes persones que aquí parlen i que fa molts anys que es mouen 
per aquestes cadires que també pensin en ells com s’han comportat al llarg d’aquest 
temps i que de vegades hi ha coses que se’ns oblida, però que de incoherències en fem 
moltes i de responsabilitats en tenim tots moltes. O sigui, saltar aquí i dir que el passeig 
marítim, o el pas soterrat, o no sé què, que no s’ha fet res.  A veure, qui no vol que es faci 
el pas soterrat o qui no vol que es faci el passeig marítim?  Per tant, és parlar per parlar i 
per quedar bé davant dels ciutadans, però jo crec que els ciutadans no són tontos i saben 
realment com estan les coses i més en els moments que estem vivint.  A veure, si el pas 
soterrat de Segur de Calafell, no el pas soterrat, el munt de passos soterrats que aquesta 
taula, i no diré governs perquè ningú s’enfadi, han dit fa anys i anys que estava tot lligat i 
relligat no sé quants i aquí persones que avui han parlat i sembla ser que donant les culpes 
ara als que estem ara, resulta que aquesta gent què han fet aquests anys doncs, perquè 
ells ho tinguessin?  Com és que s’ha esfumat tota aquesta gran quantitat de diners per fer 
aquest munt de passos soterrats, que estaven escrits? Màgia. Hi ha algun mag que ens ha 
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fet alguna mala passada.  El passeig marítim si estava tot tan ben lligat i relligat, els diners 
no desapareixen ni es fonen, si estan en un lloc allà hi són. I si es treuen és perquè són 
necessaris per una altra cosa.  Sembla ser que el passeig marítim no ha comptat mai amb 
cap partida d’aquestes i sinó hi ha hagut un mag també que l’ha fet desaparèixer. Per 
tant, ens trobem avui aquí que aquest equip de govern que és tan dolent i que no està 
fent res pel municipi s’ho deixa perdre tot, perquè resulta que tot li prenen.  Doncs, no sé 
on eren aquestes coses. Si hi ha algú que en sap tant, que faci el favor de dir-nos on són i 
que ho digui clar, no per dir paraules, perquè per dir paraules és com fer màgia i la màgia 
ja ho sabem tots que sempre hi ha truc. Per tant, no fem servir trucs en un Ple, no fem 
servir trucs per la gent del municipi, que estem vivint en una època complicada, que la 
gent pateix i no s’omple només la boca dient que la gent pateix molt i els hem d’ajudar, 
com?  Doncs, ja es fan polítiques, s’intenta prioritzar al màxim tot aquest tipus de coses. 
Queda molt maco dir això. Queda molt maco tota la vida fer populisme. Queda molt maco 
tota la vida donant favors als ciutadans, això queda molt bé però això no ho farà mai 
aquest equip de govern, i ho dic clarament. No s’intentarà ajudar els ciutadans per 
amiguisme, mai a la vida, tots els ciutadans són iguals per nosaltres. I aquest equip de 
govern tindrà moltes mancances com tothom, però com a mínim intentarem ser seriosos. I 
el que estem fent avui és aprovar uns pressupostos definitivament i aquests pressupostos a 
nosaltres sí que ens il·lusionen com a partit, com equip de govern, perdó.  Ens il·lusionen 
perquè hem intentat plantejar, i així ho vam fer el dia que es van presentar, i així ho van 
fer els regidors respectius o la regidora responsable, perquè l’organització de l’equip de 
govern correspon a l’equip de govern, en un principi, doncs sí que estem il·lusionats per 
aconseguir tot un seguit de coses, i les veiem i les estem tocant d’una manera o altra.  
Altres èpoques es va tibar de préstecs a Sorea i ningú va dir res. Dic un govern, i l’altre i el 
de més enllà, per fer coses positives pel municipi.  Es van tibar la passada legislatura també 
per crèdits. Escolta, doncs, ara és pràcticament res el que es busca i més o menys tot està 
lligat i es busca una cosa que supleixi a l’altra. Estem il·lusionats per poder fer el passeig 
marítim, la cosa va avançant i el passeig marítim serà una realitat tal com hem dit. El pas 
soterrat si tots ens surt com ha de ser i el govern central acaba de moure’s també amb tot 
el que correspon també serà una realitat tal com hem dit. El pas soterrat, si tot ens surt 
com ha de ser i el govern central doncs, acaba de moure’s amb tot el que correspon,  
també serà una realitat i també esperem que es compleixin les previsions del institut i del 
CAP  tal com ens ho han dit. Però, a veure, qui no vol que tot això es faci? Qualsevol 
govern, no nosaltres, l’anterior i el de més enrere i el que vindrà buscarà aquestes millores 
pel nostre municipi. I discutir aquí i tirar-nos els plats pel cap quan resulta amb les 
dificultats que hi ha avui dia per avançar, la veritat jo crec que més valdria xafar de peus a 
terra. Hi ha regidors que es pensen que encara estem en àpoca de bonança, s’ha intentat 
fer una gran reducció a tots els nivells, vam començar i recordo, baixar-nos tots molt el 
sou.  Hem fet una revisió importantíssima amb el control dels telèfons i encara s’està 
controlant, passant cada mes la qüestió de factura per factura, cada regidor i a cada lloc. 
S’han reduït una quantitat importantíssima de telèfons mòbils amb un descompte molt 
important, s’han reduït dietes, moltes dietes, no es va a dinar perquè sí com s’ha fet altres 
èpoques i gent que se’ls omple la boca aquí ara demanant grans descomptes. I això es pot 
demostrar sempre que es vulgui. S’han atès els ciutadans tots o gairebé tots, uns amb 
molt bones formes, altres amb no tantes, però per això estem, per atendre la gent, 
intentem escoltar la gent, evidentment ens equivoquem en un munt de coses i d’això són 
conscient i sóc el primer que modestament ho dic, perquè crec que no som perfectes 
ningú dels que som aquí. Almenys jo em considero no perfecte al cent per cent. Per tant, 
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intentem estar amb tothom que vulgui i amb tothom que no faci política només sinó que 
busqui i intentar buscar una solució que sigui normal i no en pla de buscar altres coses.   
Jo crec que aquest és l’equip de govern senzill, planer i proper al ciutadà i sobretot molt i 
molt transparent econòmicament. Per tant, aquest pressupost que avui definitivament 
aprovem crec que marca una línia important per aquest 2015 i una línia important en 
temes també de polítiques socials i polítiques del ciutadà, a més a més del que acabo de 
dir. Per tant, moltes gràcies de tota manera per les aportacions que s’han fet per part dels 
diferents grups polítics. Penso que la nostra funció és aquesta, el que passa que el que diu 
la Montse i aquí ho recalco una mica, el fet del respecte de vegades, potser sí que tots ens 
perdem per nivells molt superiors, per altres coses d’atacs personals en qüestions de què, 
bé, tota la vida ha estat igual. Tota la línia de política municipal tothom ha intentat, torno 
a dir, a fer el màxim de bé pel municipi i crec que aquestes actuacions ens les hem 
d’acabar de llimar, però bé, també és normal que sigui així. per tant, els agraeixo la seva 
actuació.   
 
I en quant al tema del passatge Sant Antoni, també agrairia que no es confongui el 
ciutadà, perquè si ha estat una obra tan llarga  que venia d’altres èpoques, però és igual, 
o ens ha tocat a nosaltres i per tant, som els responsables màxims, s’ha allargat moltíssim 
perquè resulta que no estava ben feta la cosa. Només cal que mirin la televisió amb 
aquestes empreses del Canal de Panamà  i veuran el que ha passat allà. Doncs, ha passat 
en petit el mateix el passatge Sant Antoni. I resulta que s’han perdut uns diners perquè no 
es van fer servir al moment i resulta que tenim un contenciós administratiu a la 
Generalitat. I això que governen els nostres! Que molts cops ens ho han dit, cosa que 
nosaltres no hem dit mai a la vida, de ningú, de que si governen o deixen de governar, 
nosaltres hem presentat un contenciós i ho vam dir que ho fèiem, perquè no hi estem 
d’acord, però les coses no es van fer en el moment que tocava i el projecte no estava ben 
pensat, hi havia errors. I els errors ens han costat un descrèdit al que ens ho hem heretat. 
Però és igual, amb alegria ho hem resolt i aguantant tot el que ens ha caigut a sobre, amb 
alegria. El que no es pot tolerar és que hi hagi gent d’aquesta taula que vagi pel carrer i  el 
que intenti només sigui confondre. De tota manera a la vida tot retorna i algun dia 
aquestes males vibracions que es transmeten per crear mal sentiment a nivell del municipi, 
crec que es retornaran. Penso que ja s’han retornat algunes,però doncs, encara en 
retornaran més. No es pot enganyar el municipi. No es pot enganyar la gent. Les coses 
s’han de dir com són i ja està. Es pot intentar moure-la més o menys des del punt de vista 
personal, però si un n’està informat i les coses saben com han anat no es pot confondre 
els ciutadans i ciutadanes. De tota manera, el projecte s’ha acabat, aviat s’anul·larà 
l’estació del costat de la Confraria i tornarà a funcionar això.  S’ha allargat, torno a repetir, 
per un projecte que no es va preveure bé o ens vam trobar amb dificultats i ha valgut 
molts més diners del que ens pensàvem.  I així ha anat.  No hi ha cap altra cosa a amagar.  
Si volen saber coses més clares els explico les que calgui, perquè no hem d’amagar res 
aquí. Ara per favor, us demano des del primer a l’últim que no confongueu la gent i dieu 
les coses a la cara. Digueu-les aquí i les aclarirem. No aneu a la gent i els confongueu. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots a favor: 
8 dels membres de CIU i 3 dels membres del PP, i 10 vots encontra: 7 dels membres del 
PSC i 3 dels membres d’UAM, acorda: 
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Desestimar les al·legacions presentades per part del Grup municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, segons informes tècnics adjunts. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar definitivament el Pressupost General de l'any 2014, 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'AJUNTAMENT  
 
ESTAT INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Impostos directes      25.746.726,50   
II Impostos indirectes           288.070,45   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 6.172.552,42   
IV Transferències corrents        6.155.087,90   
V Ingressos patrimonials           392.200,00   

Total ingressos corrents 38.754.637,27   
Art. 39 Quotes d’urbanització                       542.667,10  

VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital           161.500,00   

Total ingressos de capital 704.167,10   
Operacions no financeres    39.458.804,37   

VIII Actius financers                   18,00   
IX Passius financers        1.959.474,21   

Total ingressos financeres      1.959.492,21   
Total ingressos    41.418.296,58   

   
 
ESTAT DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Despeses de personal      12.522.039,80   
II Compra de béns corrents i serveis      16.527.464,92   
III Despeses financeres        1.219.256,16   
IV Transferències corrents        1.384.744,88   

Total despeses corrents    31.653.505,76   
V Fons de contingència           406.630,30   
VI Inversions reals        4.356.113,01   
VII Transferències de capital             75.000,00   

Total despeses de capital      4.837.743,31   
Operacions no financeres    36.491.249,07   

VIII Actius financers                   18,00   
IX Passius financers        4.927.029,51   

Total despeses financeres      4.927.047,51   
Total despeses    41.418.296,58   
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CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 

Grup Descripció Import 
0 DEUTE PÚBLIC 6.091.843,88 
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 20.537.114,18 
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.628.084,83 
3 PRODUCCIO DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 3.874.404,85 
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.194.087,04 
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 7.092.761,80 

  TOTAL 41.418.296,58 

 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  
 
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Impostos directes 0,00  
II Impostos indirectes 0,00  
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)             82.006,00   
IV Transferències corrents           225.000,00   
V Ingressos patrimonials 0,00  

Total ingressos corrents         307.006,00   
Art. 39 Quotes d’urbanització 0,00  

VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital 0,00  

Total ingressos de capital 0,00  
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeres 0,00  
Total ingressos         307.006,00   
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ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Despeses de personal           215.689,53   
II Compra de béns corrents i serveis             89.010,47   
III Despeses financeres                 276,00   
IV Transferències corrents              2.000,00   

Total despeses corrents         306.976,00   
V Fons de contingència 0,00  
VI Inversions reals                   30,00   
VII Transferències de capital 0,00  

Total despeses de capital                  30,00   
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total despeses financeres 0,00  
Total despeses         307.006,00   

 
 
 
PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME 
 
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Impostos directes 0,00  
II Impostos indirectes 0,00  
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 9.007,00   
IV Transferències corrents 356.650,00   
V Ingressos patrimonials 6,00  

Total ingressos corrents         356.650,00   
VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital 12.000,00  

Total ingressos de capital 12.000,00  
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeres 0,00  
Total ingressos         377.663,00   
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ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Despeses de personal 0,00  
II Compra de béns corrents i serveis           324.880,00   
III Despeses financeres                 783,00   
IV Transferències corrents             40.000,00   

Total despeses corrents         365.663,00   
V Fons de contingència 0,00  
VI Inversions reals             12.000,00   
VII Transferències de capital 0,00  

Total despeses de capital           12.000,00   
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total despeses financeres 0,00  
Total despeses         377.663,00   

 
 
PRESSUPOST CEMSSA 
 
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost 2014 

I Impostos directes 0,00  

II Impostos indirectes 0,00  

III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           667.164,00   

IV Transferències corrents 0,00  
V Ingressos patrimonials 0,00  

Total ingressos corrents         667.164,00   
VI Alienació d'inversions reals 0,00  

VII Transferències de capital 0,00  

Total ingressos de capital 0,00  
VIII Actius financers 64.854,67  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeres 64.854,67  
Total ingressos         732.018,67   
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ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Capítol Descripció Pressupost 2014 

     
I Despeses de personal 249.244,98  

II Compra de béns corrents i serveis           337.400,92   

III Despeses financeres              7.827,64   

IV Transferències corrents 0,00  

Total despeses corrents         594.473,54   
VI Inversions reals           121.649,25   
VII Transferències de capital 0,00  

Total despeses de capital         121.649,25   
VIII Actius financers 0,00  

IX Passius financers 15.895,88  

Total despeses financeres 15.895,88  
Total despeses         732.018,67   

 
TERCERTERCERTERCERTERCER---- S'aprova l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2014 de l'Ajuntament 
amb els seus Organismes Autònoms i la Societat Municipal, per un import a ingressos i 
despeses de quaranta-un milions cinc-cents quinze mil nou-cents seixanta-cinc euros amb 
cinquanta-vuit cèntims (41.515.965,58 €) segons el següent detall per capítols: 
 
 
 
 
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS     

Classificació Descripció  TOTAL CONSOLIDAT  
I Impostos directes         25.746.726,50    
II Impostos indirectes             288.070,45    
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           6.806.232,52    
IV Ingressos patrimonials           6.161.737,90    
V Alienació d'inversions reals             392.206,00    
  Total ingressos corrents      39.394.973,37    

VII Transferències de capital             161.500,00    
  Total ingressos de capital           161.500,00    

VIII Actius financers                     18,00    
IX Passius financers           1.959.474,21    
  Total ingressos financers        1.959.492,21    

      
TOTAL INGRESSOS        41.515.965,58    
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CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

DESPESES     

Classificació Descripció  TOTAL CONSOLIDAT  
I Despeses de personal         12.737.729,33    
II Compra de béns corrents i serveis         16.941.355,39    
III Despeses financeres           1.220.315,16    
IV Transferències corrents             851.744,88    
V Fons de contingència             406.630,30    
  Total despeses corrents      32.157.775,06    

VI Inversions reals           4.368.143,01    
VII Transferències de capital               63.000,00    

  Total despeses de capital        4.431.143,01    
VIII Actius financers                     18,00    
IX Passius financers           4.927.029,51    
  Total despeses financers        4.927.047,51    

      
TOTAL DESPESES        41.515.965,58    

      

 
QUART - Facultar la Interventora Municipal per adequar els registres pressupostaris de 
l'exercici. 
    
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ----  Amortitzar a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 
2014, la següent plaça: 
 
Personal laboral  
Departament de Turisme 
Denominació  Núm. 

Llocs 
Vacants Titulació exigida Observacions 

Grup  assimilat 
Auxiliar Turisme 1 1 Graduat escolar, FPI o 

equivalent 
C2 

 
SISÈSISÈSISÈSISÈ- Crear a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 2014, la 
següent plaça: 
 
Personal funcionari 
Departament de Medi Ambient 

Escala: Administració Especial: Subescala Tècnica: Classe: Auxiliar  

 Places Grup Escala Subescala Classe 
Responsable Inspecció Medi 
Ambient  

1 C2 AE Tècnica Auxiliar 

 
SETÈSETÈSETÈSETÈ- Modificar, per a l’any 2014, la condició de la plaça que tot seguit es relaciona en els 
extrems següents: 
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Canvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CDCanvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CDCanvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CDCanvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CD    
Escata/Subescala= AG Administració General / AE Administració Especial 
R= Règim 
G=Grup 
CD=Complement destí.  
 
Personal funcionari 
Departament de Protecció Civil: 
 

Plantilla any 2013 Plantilla any 2014 

Denominació 
Plaça 

Esc 

Subesc R G CD 
Denominaci
ó Plaça Esc Subescala R G 

C
D 

Tècnic 
Protecció 
Civil 

AE Tècnica  
Grau 
mitjà 

F
U C1 22 

Tècnic 
Protecció 
Civil AE 

Tècnica  
Grau 
mitjà FU A2 22 

 
 
VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ----    Aprovar definitivament la plantilla del personal al servei de la Corporació, 
corresponent a l’any 2014, que comprèn totes les places reservades al personal funcionari, 
al personal eventual i al personal laboral, que figura en el pressupost i que consta en 
l'annex I d’aquest acord. 
 
NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ- Aprovar definitivament la plantilla del personal de l’OAM-Fundació Castell de 
Calafell, per a l’any 2014, la qual queda detallada com l’annex II, d’aquest acord. 
    
DESÈDESÈDESÈDESÈ---- Als efectes previstos a l'article núm. 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, i l'article núm. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s’acorda que el 
Pressupost General, definitivament aprovat, s'exposi al públic resumit per capítols de 
cadascun dels pressupostos que l’integren, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
ONZÈONZÈONZÈONZÈ---- Trametre còpies certificades 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.  
    
DOTZÈDOTZÈDOTZÈDOTZÈ---- Donar compte d'aquest acord a la 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. 
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ANNEX I 
 
Plantilla del personal al servei de l’Ajuntament de  Calafell 
- Any 2014 - 
 
Denominació plaça Subescala - Classe G Categoria N. 

Plac. 
Vacants 

Habilitació Nacional      
Secretari General Secretaria A1 Superior 1 1 
Interventor Interventor - Tresorer A1 Superior 1 1 
Tresorer Interventor - Tresorer A1 Superior 1 1 
Administració 
General 

     

Tècnic Administració 
Gral. 

Tècnica  A1  6 2 

Administratiu Administrativa C1  16 6 
Auxiliar Administratiu Auxiliar C2  55 29 
Auxiliar Biblioteca Auxiliar C2  1 0 
Dinamitzador Cultural Auxiliar C2  1 1 
Agutzil Subalterna AP  3 1 
Conserge Subalterna AP  7 7 
Administració 
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  1 1 
Tècnic mitjà Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 
Tècnic turisme Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 
Tècnic Protecció Civil Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 
Tècnic Auxiliar 
Comerç 

Tècnica – Auxiliar C1  1 1 

Delineant Tècnica – 
Especialista 

C1  1 1 

Inspector  Tècnica - Auxiliar C2    4 4 
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Inspector Tributari Tècnica - Auxiliar C2  1 1 
Auxiliar delineació Tècnica - Auxiliar C2  2 2 
Dinamitzador Esportiu Tècnica - Auxiliar C2  1 0 
Inspector Serveis especials 

Policia local 
A2  1 0 

Sotsinspector Serveis especials 
Policia local 

C1  1 0 

Sergent Serveis especials 
Policia local 

C1  4 0 

Caporal Serveis especials 
Policia local 

C2  11 2 

Agent Serveis especials 
Policia local 

C2  65   13 

Agent interí d’estiu Serveis especials 
Policia local 

C2  5 5 

Auxiliar Inspector Serveis especials 
Personal d’oficis 

AP  2 2 

Operari manteniment Serveis especials 
Personal d’oficis 

AP  1 1 

Total    211 95 
 
Personal laboral 
 
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 
3 2 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 turisme 1 1 Diplomatura Turisme A2 

Treballador social 
5 3 Diplomat Treball Social/ 

Treballador Social 
A2 
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Tècnic auxiliar de 
treball 

1 1 
Bàsiques Grup 

C1 

Agutzil 1 1 Bàsiques Grup AP 
Auxiliar administratiu 18 9 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar Biblioteca 2 2 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar Turisme 2 2 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar Planimetria 1 0 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar de ràdio 4 4 Bàsiques Grup C2 
     
Cap Colla 4 4 Bàsiques Grup C2 
Cap Manteniment 
Instal·lacions 
esportives 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Conserge 3 3 Bàsiques Grup AP 
Coordinador 
Dinamització esportiva 
social 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Coordinador Monitor 
Menjadors 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Dinamitzador Joventut 1 1 Bàsiques Grup C2 
Encarregat Brigada 
Municipal 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Encarregat 
equipaments 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Gestor Comercial 
Publicitari 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Informador Turístic 1 1 Bàsiques Grup C2 
Inspector 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 

6 6 Bàsiques grup AP 

Peó 18 18 Bàsiques Grup AP 
Professor 1 1 Bàsiques Grup  
Vigilant Policia Local 1 1 Bàsiques Grup C2 
Total 107 93   
 
Personal eventual 
Denominació plaça Titulació exigida Observacions 

CD 
Coordinador Llicenciat A1 
Secretari/ària Promoció econòmica Bàsiques Grup C2 
Total  2 
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Personal funcionari           211  
Personal laboral      107  
Personal eventual                 2  
Total........................   ..320  
 

 
ANNEX II 
 
Plantilla del personal al servei de l’OAM-Fundació Castell de Calafell 
- Any 2014 - 
 
 
Personal laboral  
Denominació  Núm. 

Llocs 
Vacants Titulació exigida Observacions 

Grup  assimilat 
Gerent  OAM 1 1 Diplomatura, mestratge A2 
Tècnic/a auxiliar 
Dinamització Serveis 
Educatius 1 1 

BUP, FPII o equivalent C1 

Tècnic/a auxiliar de 
Projectes 1 1 

BUP, FPII o equivalent C1 

Informador patrimoni 
3 3 

Graduat escolar, FPI,o 
equivalent 

C2 

Informador patrimoni  (a 
temps parcial 3 3 

Graduat escolar, FPI,o 
equivalent 

C2 

Conserge (a temps 
parcial) 3 3 

Certificat d’estudis 
primaris o equivalent 

AP 

Total 12 12   
 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:05, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretària en dono fe. 
  
 
 


