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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: PLE2014/3PLE2014/3PLE2014/3PLE2014/3    
    
A Calafell, en data 27 de febrer 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 
ordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:    Mireia Ayats Escarré, interventora accidentallll 
 
 
I a les 09:07, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
1.1.1.1.    APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 16 I 30 DE GENER DE 2014DE 16 I 30 DE GENER DE 2014DE 16 I 30 DE GENER DE 2014DE 16 I 30 DE GENER DE 2014    
    
Sr. Ferré: la Yolanda vol dir alguna un parell de coses. 
 
Sr. Parera: jo també senyor alcalde. Ens sap greu de veritat però és clar, és que no hem tingut 
temps de fer i ens abstindrem. 
 
Sr. Olivella: d’acord. Yolanda? 
 
Sra. Almagro: bon dia. A la pàgina de l’acta del 30 de gener, a la pàgina 29, a la línea 
número 11 faltaria afegir, perquè si no canvia tot el significat del què jo vaig voler dir a la 
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meva intervenció del Ple passat, faltaria afegir per exemple “con los apoyos de “ perquè si no, 
no té sentit la continuïtat del text i de la meva intervenció. 
 
Sr. Olivella: doncs ja està, cap problema. 
 
Sra. Almagro: i desprès a la pàgina 30 hi ha un paràgraf que diu: “que sean los 
representantes del Congreso me parece que hay que ser valientes” es a la respuesta de la 
Olga y “hay que huir de posicionarse en temas tan importantes” yo penso que el que vaig dir 
és “que no hay que huir” llavors faltaria el no, sí? 
 
Sr. Olivella: sí, perquè tingui sentit. 
 
Sra. Almagro: perquè tingui sentit. 
 
Sr. Olivella: hi ha algun problema? 
 
Sra. Almagro: és la meva intervenció. 
 
Sr. Olivella: cap problema, es modifica i ja està. 
 
Sra. Almagro: gràcies. 
 
Sr. Olivella: aproveu l’acta Ramon? 
 
Sr. Ferré: Sí, si hi ha aquests canvis sí. 
 
Sra. Almagro: una cosa Joan, hi ha 3 o 4 errors tipogràfics que després li diré a l’Àgueda. 
 
Sr. Olivella: d’acord. 
    
El Ple de la corporació amb 18 vots a favor: 8 dels membres de CIU, 7 dels membres del 
PSC i 3 dels membres del PPC i 3 abstencions dels membres d’UAM acorda:   
 
Aprovar les actes de les sessions de 16 i 30 de gener de 2014 amb les rectificacions 
assenyalades. 
    
2.2.2.2.    PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS 
DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL    
    
FetsFetsFetsFets    
 
1. El 19 de febrer de 2014, l’alcalde va dictar el decret número 739 d’incoació de l’expedient 
per dur a terme l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions 
 
2. El 20 de febrer de 2014, la secretària accidental emet informe núm. 42 sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir per a l’aprovació de la referida Ordenança. 
 
Fonaments deFonaments deFonaments deFonaments de    dretdretdretdret    
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1. La Corporació té atribuïda la potestat per dictar reglaments i ordenances a l’àmbit de les 
seves competències, i que l’ordenança que se sotmet a dictamen d’aquesta Comissió amb la 
finalitat de regular el procediment i règim de concessió de les subvencions que anualment 
atorgarà aquest Ajuntament amb càrrec al seus pressupostos. 
 
2. De conformitat amb allò disposat als articles 22.2.d i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa a la Comissió Informativa de Serveis 
Interns l’adopció del següent 
 
AcordAcordAcordAcord 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar inicialment l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar 
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona, al DOGC i a un diari, per un període de trenta dies des del següent al de la 
darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
d’aprovació definitiva de l’Ordenança. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el 
text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí 
Oficial de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província 
en què es publica el text íntegre. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres  de CIU i PP, i les 
abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar inicialment l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar 
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona, al DOGC i a un diari, per un període de trenta dies des del següent al de la 
darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
d’aprovació definitiva de l’Ordenança. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el 
text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí 
Oficial de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província 
en què es publica el text íntegre. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
Sra. López: bon dia. En aquest punt el que estem fent és aprovar una ordenança fiscal que és 
molt necessària perquè fins ara nosaltres el que vam fer és a través de les específiques per als 
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departaments que atorguen subvencions establir criteris. En ocasions ens hem trobat que no 
està adequada, al règim jurídic establert a la llei, que la llei que es va aprovar al 2003 no és 
adequada o hi havia buits legals. Per aquest motiu l’equip de govern ha cregut oportú establir 
criteris homogenis i amb criteris de concurrència, transparència, i sobre tot, adequar-ho 
perquè hi havia molts problemes a l’hora d’atorgar les subvencions sempre hi havia 
divergències entre departaments i entre les persones sol·licitants hem cregut oportú crear 
aquesta ordenança i en el moment que quedi aprovada dons els departaments faran les seves 
bases específiques que sobre tot, i el més important, han de complir amb la llei que és l’idea 
principal d’aquesta normativa aprovada. 
 
Amb aquesta ordenança quedaren regulades, o queda regulat, la concessió directa, la 
concurrència competitiva i les subvencions nominatives. És molt important perquè fins ara 
s’aplicaven els criteris d’una forma subjectiva quan realment tot està regulat , insisteixo des de 
l’any 2013, a través de la normativa. Queda regulat el procediment, la justificació i com s’ha 
d’incoar l’expedient. Sobre tot el que ha de quedar clar és que les subvencions són 
potestatives i s’inicien d’ofici per part de l’ajuntament. És molt interessant i molt important 
perquè a vegades es generen, o la gent creu que es generen unes obligacions per part de 
l’ajuntament que no existeixen, perquè insisteixo les subvencions són potestatives.  
 
Així mateix també queda regulada tota la documentació que hauran de presentar les entitats 
tant culturals, esportives o de qualsevol àmbit que puguin accedir a aquestes bases 
reguladores. També queden recollides, que és molt important el que són les infraccions i 
sancions per incompliment que és el que motiva el reintegrament.  
 
Així mateix jo crec que això és donar n pas endavant perquè tot el que no està regulat genera 
controvèrsia i polèmica per tant entenc que tots els polítics, sobre tot el grups municipals 
d’aquest consistori han d’estar d’acord en que les coses regulades doncs faciliten molt més la 
tramitació en qualsevol àmbit. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. Iniciem el torn de paraula. Té la paraula el Maxi, regidor no 
adscrit. 
 
Sr. Revello: sí hola, bon dia a tots. Res, molt breument. Trobo molt bé aquesta iniciativa 
d’intentar regular el reglament per la concessió de subvencions perquè totes les entitats, del 
caràcter que sigui, lúdic, esportives o culturals juguin en les mateixes cartes. El que passa és 
que ara no he tingut encara temps d’estudiar a fons tot el plec perquè és una cosa important, 
is sobre tot és un tema delicat perquè penso que és molt important pel futur del nostre 
municipi. Per això penso que hi haurà un període de presentar al·legacions, si veiéssim alguna 
cosa no dubteu que les aportaré sempre en el mateix to. Res més, gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 14 vots a favor: 8 dels 
membres de CIU, 3 dels membres del PPC, i 3 dels membres d’UAM, i 7 abstencions: 6 dels 
membres del PSC i 1 del regidor no adscrit Massimiliano Revello, acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar inicialment l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar 
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona, al DOGC i a un diari, per un període de trenta dies des del següent al de la 
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darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
d’aprovació definitiva de l’Ordenança. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el 
text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí 
Oficial de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província 
en què es publica el text íntegre. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
3333. . . . PROPOSTA D’ACOLLIRPROPOSTA D’ACOLLIRPROPOSTA D’ACOLLIRPROPOSTA D’ACOLLIR----SE A L’EXCEPCIÓ RECOLLIDA A LA DISPOSICIÓ SE A L’EXCEPCIÓ RECOLLIDA A LA DISPOSICIÓ SE A L’EXCEPCIÓ RECOLLIDA A LA DISPOSICIÓ SE A L’EXCEPCIÓ RECOLLIDA A LA DISPOSICIÓ 
TRANSITÒRIA DESENA DE LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE TRANSITÒRIA DESENA DE LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE TRANSITÒRIA DESENA DE LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE TRANSITÒRIA DESENA DE LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE 
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCALL’ADMINISTRACIÓ LOCALL’ADMINISTRACIÓ LOCALL’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
  
    
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. El 6 de juliol de 2011, el Ple va aprovar el règim de dedicació dels càrrecs electes de la 
corporació. 
 
2. El 30 de desembre de 2013, el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). 
 
Segons la seva disposició final sisena, l’LRSAL entrava en vigor el dia següent de la seva 
publicació en el BOE. 
 
3. Aquesta llei ha introduït l’article 75.bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, el qual estableix que els Pressupostos Generals de l’Estat 
determinaran, anualment, el límit total que poden percebre els membres de les 
corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis que 
els hi corresponguin. 
 
4. El 24 de gener de 2013, es va dictar el Reial decret llei 1/2014, de reforma en matèria 
d’infraestructures i transport i d’altres mesures econòmiques, on el Govern ha afegit una 
disposició addicional 90 a la Llei de Pressupostos Generals pel 2014, que determina el límit 
màxim total que poden percebre com a retribució els membres de les corporacions locals. 
 
5. Segons la disposició transitòria desena LRSAL, a les entitats locals que compleixin amb 
els objectius d’estabilitat pressupostària i deute pública, i a més el seu període mig de 
pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim previst de la 
normativa de morositat, no se’ls hi aplicarà, amb caràcter excepcional, els límits previstos 
en els articles 75.bis i ter i 104.bis de la Llei 7/1985, fins el 30 de juny de 2015. 
 
El compliment dels requisits esmentats serà verificat per la Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Pública que, en 
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virtut de la informació comunicada per les Entitats Locals al ministeri esmentat, publicarà 
una llista de les entitats locals que compleixen els requisits enumerats. 
 
Aquesta excepció es podrà aplicar a les entitats locals que compleixin els requisits 
esmentats en el moment de l’entrada en vigor de l’LRSAL i es mantindrà la seva aplicació 
fins el 30 de juny de 2015, sempre que es continuïn complint els requisits esmentats. 
 
6. El 15 de gener de 2014, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Pública ha emès una 
Nota relativa a l’aplicació de la disposició transitòria desena de l’LRSAL, on s’estableix la 
forma com han d’actuar les entitats locals. En concret es disposa el següent: 
 

1) L’LRSAL és aplicable des del mateix dia de la seva entrada en vigor, per tant, han 
de comprovar la concurrència dels requisits establerts a l’apartat 1 de la disposició 
transitòria desena en la data esmentada (31 de desembre de 2013). 

 
2) Pel que fa al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’haurà d’estar a 

les previsions que, de forma fonamentada, les entitats locals tinguin en relació 
amb la liquidació dels seus pressupostos de l’exercici 2013, i que comunicaran al 
Ministeri en els propers dies en relació amb l’execució del seu pressupost 
corresponent al quart trimestre d’aquest any. 
 

3) En relació al límit de deute públic, hauran de considerar-se, a 31 de desembre de 
2013, els establerts a l’article 51 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (RDLg 2/2004, de 5 de març) pel que fa referència a les operacions 
d’endeutament a curt termini, i l’article 53 del mateix text normatiu en relació a les 
operacions d’endeutament en general per a l’aplicació del règim d’autorització per 
a formalitzar aquestes operacions quan ho siguin a llarg termini. 
 

4) En quant al període mig de pagament a proveïdors, estableix una sèrie de factors a 
tenir en compte per efectuar el càlcul, als efectes exclusius de l’aplicació de la 
disposició transitòria desena de l’LRSAL. 
 

5) Mentre es publiqui la relació d'entitats que compleixen els requisits esmentats a la 
disposició transitòria desena de l’LRSAL les entitats locals que vulguin acollir-se a 
les excepcions que es recullen en la mateixa hauran d'acreditar que concorren els 
requisits esmentats i comunicar a la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Pública amb la data 
límit del dia 30 d'abril de 2014. 
 

6) Aquesta Secretaria General publicarà la relació de les entitats locals que 
compleixen aquests requisits una vegada hagi rebut les liquidacions dels seus 
pressupostos de l’exercici 2013, hagi publicat el deute viu d’aquestes entitats a 31 
de desembre de 2013, prèvia comunicació a la Comissió Nacional d’Administració 
Local i s’hagi aprovat la norma reguladora de la metodologia de càlcul del període 
mig de pagament a proveïdors. 
 

7) Les entitats locals que no es trobin en aquesta relació i que, per haver considerat 
que complien els requisits abans esmentats, s’haguessin acollit a l’excepció a la 
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que es refereix la disposició transitòria desena de l’LRSAL, hauran d’aplicar les 
mesures previstes als articles 75 bis i ter i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 

 
7. El 31 de gener de 2014, la Tresorera accidental informa sobre el compliment del 
període mig de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim 
previst de la normativa de morositat (Informe núm. 6/2014). 
 
8. El 7 de febrer de 2014, la Intervenció municipal ha informat sobre el compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i deute pública (Informe núm. 119/2014). 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Disposició transitòria desena LRSAL Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
2. Articles 75 bis i ter i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
3. Reial decret llei 1/2014, de reforma en matèria d’infraestructures i transport i d’altres 
mesures econòmiques. 
 
4. Disposició addicional 90 a la Llei de Pressupostos Generals pel 2014. 
 
5. Nota del Ministeri d’Hisenda i Administracions Pública relativa a l’aplicació de la 
disposició transitòria desena de l’LRSAL de 15 de gener de 2014.  
 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor de CIU i PP, i les abstencions 
del PSC i UAM proposa al Ple: 
 
1. Acollir-se a l’excepció recollida a la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, per complir tots 
els requisits exigits. 
 
2. Comunicar aquest acord a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
3. En cas que la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques entengui que l’Ajuntament de Calafell no compleix 
els requisits exigits, caldrà procedir a regularitzar les retribucions amb efectes del dia 
d’entrada en vigor de la Llei 27/2013. 
 
Sra. López: sí, en relació a aquest punt comentar-vos que en aquest cas l’ajuntament de 
Calafell compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Així mateix 
també estem al corrent, o complim, amb l’altra requisit que van establir que era el pagament 
no superior a 30 dies, establert per la llei de morositat, i per tant ja que tenim aquesta 
situació a l’ajuntament de Calafell hem cregut oportú acollir-nos a l’excepcionalitat que ja 
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queda recollida en la disposició transitòria número 10 de la llei de racionalització i 
sostenibilitat territorial. 
 
Simplement comentar-vos que en principi tots els ajuntaments que compleixen aquests 
requisits o objectius establerts  dins de la normativa doncs s’estan acollint perquè és el 
correcte fins el 30 de juny del 2015. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor 
no adscrit Massimiliano Revello, i 6 abstencions dels membres del PSC, acorda:  
 
1. Acollir-se a l’excepció recollida a la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, per complir tots 
els requisits exigits. 
 
2. Comunicar aquest acord a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
3. En cas que la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques entengui que l’Ajuntament de Calafell no compleix 
els requisits exigits, caldrà procedir a regularitzar les retribucions amb efectes del dia 
d’entrada en vigor de la Llei 27/2013. 
 
 
4444. . . . APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISRACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISRACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISRACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCALTRACIÓN LOCALTRACIÓN LOCALTRACIÓN LOCAL 
   
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van 
d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, 
afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments 
bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis 
demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels 
nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació 
social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les 
demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals 
del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal 
dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa 
dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i 
econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 
 
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. 
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura 
pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no 
s’ha adequat als serveis que presten. 
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El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant 
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta 
emergència social. 
 
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat 
espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” 
(LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà 
un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments. 
 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per 
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un 
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la 
capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el 
control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la 
detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de 
pobles i ciutats de Catalunya. 
 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que 
vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es 
demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i 
l’enllumenat públic. 
 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i 
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament 
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en 
el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia 
en la redistribució. 
 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local 
perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis 
de proximitat. 
 
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, 
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi 
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la 
capacitat de resposta dels governs locals. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
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El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 
constitucionalment garantida. 
 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera 
prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu 
però no vinculant, del Consell d’Estat. 
 
La  Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, les 
abstencions del PSC I UAM, i el vot en contra dels membres del PP, proposa al Ple: 
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013)    d’acord amb el text 
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert 
en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 
per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat 
local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
 
TERCTERCTERCTERCER.ER.ER.ER.----    Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris 
per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament 
d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la 
Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Calafell, de 
forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,    seguint-lo per tots els seus 
tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució. 
 
Sr. Olivella: moltes gràcies. Té la paraula la ponent, Montse López. 
 
Sra. López: en relació a aquest punt com ja es va comentar a la CI de serveis Interns el que 
nosaltres hem defensat, el posicionament en aquest cas del grup municipal de CIU és la 
defensa de l’autonomia local, l’ interès general del municipi i sobre tot nosaltres el que volem 
és una administració propera. Entenem que el principal espai per generar alternatives socials i 
econòmiques és l’ Ens local i per aquest motiu nosaltres ens posicionem a favor de tramitar i 
fer totes les accions oportunes en defensa, en aquest cas, del nostre municipi. 
 
Sr. Olivella: d’acord. Iniciem el torn de paraula. Té la paraula el regidor no adscrit 
Maximiliano. 
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Sr. Revello: Bé, jo trobo correcte aquesta posició perquè des del meu punt de vista la pressió 
exercida per part del govern central cap a l’administració local és innecessària, i sobre tot en 
aquestes èpoques per als ciutadans poc profitosa. Per això res més, desprès passarem a la 
votació però sí que estic a favor d’aquesta decisió. 
 
Sr. Olivella: d’acord, gràcies. UAM. 
 
Sr. Parera: no tinc res a dir senyor alcalde. 
 
Sr. Olivella: PP. 
 
Sra. Elvira: de moment no direm res. 
 
Sr. Olivella: PS. 
 
Sr. Ferré: sí, nosaltres estem satisfets que s’hagi passat a aquest Ple, avui, aquest punt perquè 
doncs és un acord que hem pres tant la federació de municipis com l’associació de municipis 
per tal de declarar inconstitucional la llei que hi ha del govern central, la coneguda LRSAL, 
que bàsicament el que fa és retallar competències als ajuntaments. Desprès de 35 anys que 
portem d’ajuntaments democràtics, doncs resulta que l’Estat el que fa és retallar aquestes 
competències als ajuntaments, sobre tot els de menys de vint mil habitants, que pràcticament 
doncs alguns d’ells estan condemnats a desaparèixer. I això és el que fa aquesta llei LRSAL 
que bàsicament el que persegueix amb l’excusa que s’ha fet és retallar el deute que hi ha. 
Però resulta que el deute dels ajuntaments és un 4 % de l’endeutament que té tot l’estat i 
per tant si li trèiem a més a més l’endeutament que té en un mes l’ajuntament de Madrid 
governat en aquest moment pel PP, i durant molt de temps, doncs resulta que és 
pràcticament un 2 %.  
 
Per tant estem fent una llei que retalla competències als ajuntaments, l’administració més 
propera als ciutadans, l’administració que tenen més a l’abast i que veuen més 
immediatament les seves conseqüències i més immediatament els pot ajudar en aquelles 
coses que li fan falta, doncs resulta que l’estat el que fa és assumir cap a les diputacions, que 
pertanyen també a l’estructura de l’estat moltes de les competències que, fins ara, estaven 
delegades en aquests ajuntaments i el que fa, bàsicament, és retallar aquestes competències 
sota l’excusa de retallar aquest endeutament quan ja he dit que l’endeutament precisament 
dels ajuntaments és dels més baixos que tenen les administracions en general avui en dia. 
 
Que fa això? Doncs que amb l’excusa novament de la crisis el PP del govern central està 
retallant els drets dels ciutadans i esta retallant doncs tot allò que fins ara formava part de 
l’estat del benestar. I això és el que esta fent ja sistemàticament, no només en la llei LRSAL 
sinó amb l’avortament i amb altres coses que ja se saben, que són públiques i que el debat 
està al carrer. Només cal veure avui en dia la manera que té, sota aquest paraigües de retallar 
i d’aprofitar aquest moment de conjuntura econòmica i de crisis, doncs està prioritzant o 
afavorint precisament lleis i altres reglaments que han tret per tal de poder privatitzar tots els 
serveis que fins ara eren públics. També alhora retallar competències en llocs on no feia falta 
com és en aquest cas.  
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Per tant nosaltres estem satisfets que l’ajuntament de Calafell es sumi en tots els ajuntaments 
de Catalunya i d’Espanya que aniran contra aquesta llei aprovada pel govern central. Esperem 
tenir el suport de la majoria dels ajuntaments per poder iniciar el procediment perquè aquesta 
llei es declari inconstitucional i esperem que de debò el govern central s’ho repensi i, com a 
mínim, s’ajusti al que realment és estricte i necessari per fer que realment l’administració local 
funcioni millor. Que és precisament el que estem demanant des de fa molt de temps els 
ajuntament que és que hi hagi n millor finançament per l’administració locals, un 
finançament més just, un finançament més equilibrat d’acord amb les competències o amb la 
proximitat que té amb els ciutadans i amb els serveis que pot oferir, tant a prop dels 
ciutadans. Per tant nosaltres estem radicalment en contra d’un procés de centralització que és 
el que fa aquesta llei i estem a favor, precisament, d’aquesta proximitat i d’aquesta més 
facilitat per poder tenir serveis els ciutadans que tenen els ajuntaments.  
 
Per tant esperem que es declari inconstitucional aquesta llei i ens alegrem que avui en el Ple 
de l’ajuntament passi aquest punt perquè també siguem un dels ajuntament que hem estat 
contra aquesta postura i jo crec centralista i fins i tot autoritària del govern central. 
 
Sra. González: contrariamente a lo que se ha dicho aquí la Ley en sí, ésta ley, consiste 
simplemente en una..., sí que se ha adoptado con motivo de la crisis pero se ha adoptado por 
una finalidad. Una finalidad que ya se expresa en la misma ley. Es una ley de racionalización y 
de sostenibildad de la administración local. No se están quitando competencias, ni una sóla, 
porque si nos comparamos esta ley con el estatuto, perdón las competencias de los entes 
locales que aparecen en esta ley con las competencias que nos atribuyen en el estatuto de 
autonomia de Cataluña son idénticas. Inlcuso en su numeración y en sus enunciado. En el 
artículo 25 de esta ley, voy a relatarlas brevemente, se nos dice que los ayuntamientos 
tendremos competencias propias, en temas de urbanismo, en temas de medio ambiente, en 
tema de abastecimiento de agua, en tema de infraestructura viaria, en temas de evaluación y 
información de situaciones de necesidad social, en temas de policia local, en temas de 
protección civil, en temas de información y promoción de la actividad turística, en temas de 
ferias, de mercados, de salud pública, de cementerios, o sea una relación de competencias 
municipales que coincide, repito, con lo que nos atribuyen a nivel de comunidad autónoma.  
 
Ciertamente lo que se está haciendo es que no abarquemos más competencias de las que 
podemos sostener económicamente. Esa es la finalidad de la ley, la ley lo que nos está 
diciendo es que una sola administración para cada competencia. Elimina duplicidades pero en 
el sentido siempre económico, en el sentido que si no tenemos financiación para asumir esas 
competencias no las podemos asumir. Pero esto es el principio que todos conocemos de 
sostenibilidad presupuestária que quiere decir que sólo podemos gastar en función de los 
ingresos que tenemos.  
 
A parte de esto entiendo que la ley en otros aspectos nos puede  resultar bastante 
beneficiosa porque lo que no se ha dicho aquí por ejemplo, es que nos limita los sueldos de 
los políticos. Esto no se ha dicho aquí y hasta ahora ha sido costumbre de los políticos tanto 
en ayuntamientos como en otras insituciones ponerse sueldos sin ningún tipo de control, 
pues bueno, esta ley también viene a racionalizar este componente de las entidades locales. 
Por otra parte otra cosa que puede resultar buena para los ayuntamientos es el tema de la 
supresión de las autorizaciones administrativas a la hora de abrir comercios. Esto se limita, 
esto va a suponer que al ciudadano le ahorremos costes a la hora de abrir por ejemplo 
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negocio, que no vaya en contra de una serie de directivas pero que se ahorre el hecho de 
abonar una tasa, de abonar un informe técnico. Nos va a aportar muchas más ventajs de las 
que nos quitan porque si bien es cierto que se está dicendo también que bueno, que nos 
quitan a los ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes, nos estan quitando 
competencias porque se las van a ceder a las diputaciones. Pues eso tampoco es cierto. Estos 
ayuntamientos inferiores a veinte mil habitantes tendrán la potestad, porque no es una 
situación obligatoria es una situación voluntaria, de ceder esos servicios que no puedan 
asumir económicamente a otros entes supralocales como puede ser en nuestro caso la 
diputación.  
 
Pues bien también se nos está diciento en contra de esta ley que nos quitan competencias de 
sanidad, de educación, ...pues vamos a lo práctico, realmente en temas de sanidad o en 
temas de educación, realmente quien tiene competencia, aquí en Cataluña en concreto, es la 
comunidad autónoma. Por lo tanto es una cuestión pràctica que se está poniendo control en 
el sentido de que no haya duplicidades pero duplicidades, repito, en función del sistema 
económico, en función de que un ayuntamiento asumirá y llevarà el servicio al ciudadano 
siempre y cuando cuente con esa ayuda econòmica, con esa finaciación.  
 
Y bueno, solamente decir que en este sentido nosotros pues como vemos que no es una ley 
para nada anticontituconal pues no podemos votar, para nada, a favor de ese conflicto. A 
parte también porque tampoco se cumplen los requisitos procedimentales para que nosotros, 
bueno para que a nivel municipal se pueda interponer este tipo de recurso. No me voy  
alargar en este sentido pero a ver,e s una ley claramente que va a mejorar muy, mucho el 
sistema financiero de los ayuntamientos a nivel estatal. Eso es todo. 
 
Sr. Olivella: molt bé gràcies. CIU vol dir alguna cosa? Perdona Ramón. 
 
Sr. Ferré: només dir que a veure, no crec que es mobilitzarien la gran quantitat d’ajuntaments 
democràtics d’aquest estat, i a Catalunya, precisament per qualsevol cosa. Per tant el que ha 
dit la Maite de que no és cert, sinó fos cert, no s’haurien mobilitzat tota aquesta gran 
quantitat d’ajuntaments ni totes les forces polítiques excepte el PP s’haurien posat d’acord 
amb anar en contra d’aquesta llei si això no fos cert. Jo el que li voldria dir és que en tot cas 
se la tornés a mirar, la llei perquè sí que és cert que tant els serveis socials com els serveis fins 
i tot de neteja de carrers, de brossa, tot el que són contractes, enllumenat, tot el que són 
serveis que estan més a prop dels ciutadans i que qualsevol problema que pugui haver en la 
recollida de brosses que és una cosa quotidiana, en la neteja dels carrers que és una cosa 
quotidiana, fins i tot en l’escolarització dels nens en les escoles bressol; tot això ho pot agafar 
la Diputació amb aquesta llei i pot treure-li competències als ajuntaments.  
 
S’imaginen vostès els pares que tinguin un problema amb l’escolarització de l’escola de 
bressol que hagin d’anar a parlar amb la Diputació, s’imaginen vostès a la gent que tinguin 
problemes amb la recollida de brosses que hagin d’anar a parlar a la Diputació, s’imaginen 
vostès a algú que tingui algun problema que no li netegin el seu carrer li haurem de dir que 
vagi a parlar a la Diputació? Això és el que està fent aquesta llei i per això estem tots 
revolucionats i estem en contra d’aquesta llei perquè precisament deixar la porta oberta a 
aquest tema i no només això; sinó que a més a més la Diputació desprès el pugui privatitzar, 
tot aquest servei amb el qual no podrem ni parlar amb l’administració pública. I per això hi ha 
hagut to aquest moviment polítics, ciutadà. El que passa és que molts ciutadans no coneixen 
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a fons tota aquesta normativa que ara des d’aquest 1 de gener d’ enguany s’està aplicant i 
que poc a poc es va desenvolupant però també se’n va desenvolupant a mida que els 
ajuntaments i altes administracions s’estan trobant aquests problemes de com interpretar 
aquesta llei. Estant sortint constantment reglaments i interpretacions d’aquesta llei que 
evidentment intenten resoldre tots aquests conflictes que hi ha però és que, ja dic s’està 
implantant d’una manera quasi bé a salto de mata, no? Que es diu.  
 
Per tant dir que aquesta llei no afecta els ajuntaments i que els ciutadans, pràcticament, no 
notaren res és faltar a la veritat perquè si precisament doncs això fos així ningú es queixaria i 
tothom estaria d’acord o com a mínim, doncs bé hi hauria una gran majoria dels grups 
polítics i de les forces polítiques que estaria d’acord però com no és així perquè precisament 
va tot el contrari, va precisament ha perjudicar aquesta immediatesa que hi ha cap als 
ciutadans d’atenció tant en serveis com també en benestar social com també en educació, ja 
dic en molts àmbits aquesta llei és molt restrictiva i el que fa és precisament treure 
competències als ajuntaments, sobre tot als de menys de vint mil habitants. Nosaltres, per 
sort, estem una mica més amunt de vint mil habitants però també ens afecta aquesta llei i per 
tant no tenim cap motiu, evidentment per estar d’acord amb aquesta llei quan el que veiem 
és que el que intenta el PP amb aquesta aprovació de tramitació d’aquesta llei LRSAL doncs és 
precisament treure competències als ajuntaments i precisament busca un objectiu de reduir 
aquest deute.  
 
Sota l’objectiu de reduir aquest deute que ja dic que és un objectiu fictici perquè el deute dels 
ajuntaments, si trèiem el de Madrid, arriba a un 2 % de l’endeutament general que té tota 
l’administració de l’Estat i per tant és una excusa que s’ha fet avui en dia per poder de nou 
centralitzar, agafar competències des de l’administració central i tornar doncs a treure 
competències a les administracions més properes que tenen els ciutadans avui en dia que són 
els ajuntaments i que portem trenta cinc anys funcionant la mar de bé, funcionant jo crec que 
amb molta satisfacció per part dels ciutadans i que més a més consideren que és 
l’administració més propera i més doncs a l’abast que tenen per poder resoldre els conflictes 
quotidians. Si els hi trèiem totes aquestes competències que he dit de benestar social, quan 
necessita alguna ajut, si ha d’anar a parlar a la Diputació quan molta gent ja té problemes per 
anar a Segur amb el tren, doncs imagini si ha d’anar a parlar a la Diputació. Si també li traiem 
les competències de les escoles bressol tres quarts del mateix; un problema que hi hagi amb 
una matriculació d’una escola bressol que s’hagi d’anar a parlar ala Diputació o a la 
Generalitat doncs és un problema per aquestes famílies i a més a més doncs tot el tema de 
serveis que ja dic: enllumenat, quan hi hagi un fanal que no funcioni haurem d’anar a parlar 
també amb l’administració superior, no podrem anar a l’ajuntament; quan hi hagi un tema de 
neteja de carres tres quarts del mateix; quan hi hagi un problema amb la brossa, que s’hagi 
de moure un contenidor haurem d’anar  a Tarragona també a parlar.  
 
Vull dir que és clar, és una mica absurd tot això, que això pugui ser possible, i especialment 
en els municipis més petits que encara hauria de ser doncs més proper l’ajuntament a tots els 
ciutadans que hi ha perquè precisament doncs els coneixen i els veuen cada dia per carrer. 
Per tant nosaltres, evidentment, votarem a favor d’aquest punt, votarem a favor de que es 
declari inconstitucional aquesta llei LRSAL i esperem que això, realment, acabi en no res i no 
s’acabi implantant ni la meitat de coses que hi han avui en dia en aquesta llei. Moltes gràcies. 
 
Sr. Olivella: gràcies. Tancarà el punt la Montse de CIU. 
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Sra. López: desprès d’haver sentit als ponents tant del grup municipal PSC com del PP, jo 
simplement dir que CIU no entrarà en aquest debat perquè crec que nosaltres no som els que 
hem de resoldre aquest tema i per això es porta al Tribunal Constitucional que és el que té la 
potestat per resoldre’l. Si és inconstitucional o no, això no vol dir que estiguem o  no d’acord 
amb el que diu la llei; pe aquest motiu nosaltres votarem a favor perquè creiem que hi ha 
coses que es poden millorar sempre a favor de l’administració local. Nosaltres defensarem 
sempre com a regidors municipals el benefici i el interès comú o general del nostre municipi 
Calafell i per aquest motiu crec que cadascú s’ha de respectar la seva postura i la seva 
defensa i per tant jo entenc que el PP defensi la seva postura i que el PSC també defensi la 
seva postura.  
 
Jo el que demano és una lectura d’aquesta llei en deteniment sobre quines són realment les 
competències de l’administració local, quines són les que ens treuen, en què tenim 
competència en què no, com afecta no només al marge d’estar a Calafell perquè nosaltres a 
la fi som un municipi amb més de vint-i-cinc mil habitants i per tant hi ha articles que no ens 
afecten i per aquest motiu jo crec que també hem de tenir na visió més general, no? Només 
dit això dir que realment els municipis més afectats són les que són inferiors a vint-i-cinc mil 
habitants i jo crec que també els hi hem de donar suport perquè també han estat municipis 
que durant trenta-cinc anys han lluitat per tirar endavant i per poder donar una realitat i uns 
serveis i que a la fi és això. Són les que tenen el tracte directe amb les persones i amb els 
nostres ciutadans. Insisteixo jo crec que nosaltres no som els que hem de decidir si és o no és 
inconstitucional per tant el que hem de fer és elevar-ho al tribunal que correspon, al Tribunal 
Constitucional, perquè es pronuncií.  
 
CIU sempre farà tot el possible per anar a favor dels ciutadans per aquest motiu vull fer 
esmen, vam ser capaços de presentar al·legacions a l’adhesió que van prendre el fons de 
cooperació local dins de la Generalitat perquè creiem que no era just que ens traguessin uns 
diners del nostre municipi. Per tant  a partir d’aquí crec que queda tot dit i l’ interès general 
prima per sobre de l’ interès partidista. Per tant que sigui el Tribunal Constitucional el que 
decideixi si és o no constitucional els preceptes d’aquesta llei. Gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 18 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres d’UAM, 7 dels membres del PSC i 1 del regidor 
no adscrit Massimiliano Revello, i 3 vots en contra dels membres del PSC, acorda: 
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PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013)    d’acord amb el text 
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert 
en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 
per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat 
local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris 
per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament 
d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la 
Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Calafell, de 
forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,    seguint-lo per tots els seus 
tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució 
 
5555. . . . PROPOSTA D’APROVAR LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.2.11 PROPOSTA D’APROVAR LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.2.11 PROPOSTA D’APROVAR LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.2.11 PROPOSTA D’APROVAR LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.2.11 
DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 
GENERALGENERALGENERALGENERAL    
    
En aquest Ajuntament va aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments d’interès general, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona. 
 
Vist informe emès núm. 906/0013-CB de data 12 de juliol de 2013 del director de serveis 
jurídics, compres i contractació que es deriva dels escrits presentats per Orange, France 
Telecom i Telefónica contra les liquidacions derivades de les ordenances d’aprofitament 
especial el qual a l’apartat de conclusió diu que tenint en compte el que s’ha argumentat 
en el present informe que s’adjunta a l’expedient, entenem que s’ha de procedir a anul·lar 
les liquidacions als efectes d’evitar execucions que poguessin arribar a quedar afectades 
per la transposició de la referida sentencia del TJUE, deixant sense efectes les ordenances 
en allò que contravenen la Directiva esmentada. 
 
Vist resolució de la Junta de Govern Local celebrada el dia 9 d’octubre de 2013 en la qual 
acorda sol·licitar suspendre els procediments jurídics iniciats per una solució extra 
processal i derogació de les liquidacions. 
 
Consegüentment, és procedent derogar l’ordenança reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de 
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serveis de subministraments d’interès general, publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona, atès que la recent jurisprudència que s’exposa priva de la validesa jurídica a 
l’empara de la qual s’havia aprovat aquesta ordenança fiscal.  
 
És competència del Ple municipal adoptar l’acord de derogació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PP i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Derogar l’ordenança fiscal núm. 2.2.11 de la Taxa per aprofitament especial del 
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general i donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa 
d’aplicació. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Trametre l’acord de derogació que es disposa al Jutjat de Tarragona Contenciós 2. 
 
Sra. López: bé, com tots sabeu el Tribunal de Justícia de l’ Unió Europea a l’any 2012 va 
prendre una decisió que anava en contra en aquest cas, novament, de les administracions 
locals i de la taxa o l’ordenança que havien aprovat en relació a la quota que tenien que 
cobrar als operadors de telefonia mòbil. Nosaltres desniem oberts diferents judicis amb 
diferents operadors de telefonia mòbil i en aquest cas doncs davant d’aquesta sentència, com 
és diu vulgarment, es va anar tot en orris i el jutjat el que ens diu és que hem de prendre una 
decisió i hem de derogar l’ordenança perquè ja no s’ajusta a la norma, o és contrària a 
norma.  
 
És ben cert que actualment s’estan resolent, el que s’ha de dir és que el alt tribunal, el 
Tribunal Suprem, havia donat parcialment la raó a alguns d’aquests ajuntament que havien 
presentat recurs i clar, amb posterioritat van haver de veure el que és la sentència del Tribunal 
de l’ Unió Europea i ara mateix estan resolent recursos de causació. Nosaltres degut a una de 
les sentències i a una petició del jutjat hem de derogar l’ordenança. Amb això no vull dir que 
l’ajuntament de Calafell no continuï treballant en la creació d’una ordenança fiscal on quedi 
regulat i on nosaltres als operadors de telefonia mòbil li podem cobrar com li cobrem a altes 
empreses que fan serveis o exploten serveis. Perquè? Perquè és de justícia, o sigui simplement 
ells estan fent ús del nostre espai aeri, estan fent ús del nostre municipi en sí i per tant s’ha de 
treballar. És ben cert que és molt complicat crear aquesta ordenança fiscal, sobre tot els 
informes econòmics i jurídic econòmics seran molt complicats en base al que va dir el Tribunal 
de l’ Unió Europea però això no vol dir que l’ajuntament de Calafell decaigui i que no continuï 
treballant. 
 
Simplement faig aquesta introducció perquè quan un deroga una ordenança fiscal, i més amb 
unes empreses que són multinacionals, dóna la sensació que no s’està fent justícia perquè 
sembla que se’ls hi està permetent, o si els està donant un privilegi que en aquest cas els 
ciutadans no tenen perquè tots paguem els nostres impostos i els nostres tributs. I per tant el 
que vull que quedi clar és que això és per una decisió judicial que ho hem de fer però que 
continuarem treballant amb la creació d’una nova ordenança fiscal seguint els paràmetres i 
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les directrius dels organismes superiors que estan fent el possible perquè això sigui una 
realitat. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: moltes gràcies. Iniciem torn de paraula. Maximiliano 
 
Sr. Revello: home, davant d’una sentència d’aquest tipus poca cosa és pot dir. Per això 
m’agrada la postura de la ponent en aquest cas que ha exposat les intencions però sí que 
amb una mica de resignació acceptem la sentència i penso que no es pot fer res més. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: sí, nosaltres dir que l’ajuntament de Calafell va ser un dels pioners en implantar 
aquesta taxa i per tant doncs esperem que tot i la sentència que hi hagut i esperem que amb 
aquests processos que hi ha judicials ens portin potser una mica més bé, no per part de 
l’ajuntament sinó en general per part de l’administració contra de les companyies que 
precisament exploten i que aprofiten tot aquest espai aeri doncs esperem que pugui haver 
una solució i que pugui haver una taxa per cobrar doncs aquest servei i aquest ús d’aquest 
espai aeri com es cobren també l’ús dels cables de telefònica que passen per les façanes o 
altres serveis que estan en funcionament. Per tant nosaltres evidentment acatarem la 
sentència però estem en aquest cas, ens abstindrem en aquest punt. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor 
no adscrit Massimiliano Revello, i 6 vots en contra dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Derogar l’ordenança fiscal núm. 2.2.11 de la Taxa per aprofitament especial del 
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general i donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa 
d’aplicació. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Trametre l’acord de derogació que es disposa al Jutjat de Tarragona Contenciós 2. 
 
Sr. Olivella: els punts número sis al deu es donar compte 
 
Sr. Ferré: jo volia fer un comentari sobre un d’aquests punts. 
 
Sr. Olivella: són donar compte. Seran breus, no? 
 
Sr. Ferré: sí, un comentari. 
 
Sr. Olivella: d’acord. 
 
Sr. Ferré: Joan Carles. 
 
Sr. Robert: algú vol dir alguna cosa? 
 
Sra. López: en aquest cas si fas algun comentari després ja direm si respondre. 
 
Sr. Olivella: és un donar compte per tant en un donar compte sabeu sempre que no hi ha 
comentari. El que passa que doncs si demaneu un comentari doncs fer-ho. 
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Sr. Ferré: moltes gràcies, parlarà el Joan Carles.   
 
Sr. Robert: gràcies senyor alcalde. Com fa la senyora Elvira jo també agafo una mica d’aire i a 
veure. Més que res perquè en punts d’aquesta importància s’ha de deixar parlar encara que 
sigui un donar compte però bé, intentaré ser breu senyor alcalde si vostè m’ho permet 
començaré. 
 
Concretament nosaltres voldríem parlar pel tema de les liquidacions. Com tothom sap cada 
final d’exercici, a l’ajuntament com totes les empreses privades fan també, fan la liquidació de 
com havia anat l’exercici anterior i en aquest cas en aquest punt concretament l’ajuntament 
el que fa és presentar la liquidació pel que fa a l’exercici 2013. Aquesta presentació el que 
reflexa és el resultat de la gestió que vostès han fet  del pressupost 2013. Per tant en 
definitiva el que es fa aquí és mirar com l’ajuntament, l’equip de govern, ha gestionat 
bàsicament els impostos que paguen els ciutadans. I en aquesta liquidació 2013 igual com va 
passar a la liquidació 2012 només queda un mot a dir, que ja sé que és una mica dur però 
sincerament senyor alcalde, li he de dir que aquesta liquidació pels números que han sortit 
podríem anomenar-la de impresentable. Li dic perquè en les èpoques en que ens trobem de 
crisis, i en l’esforç que vostès els hi estan demanant als nostres ciutadans, que no deixo de 
recordar que és 85 % del pes del pressupost d’ingressos de l’ajuntament, vostès han tingut 
un sobrant de diners, per les èpoques que estem com he dit, bastant important.  
 
En el repàs de les tres liquidacions pel que fa a l’ OAM el que és el patronat de cultura, en 
aquest cas no faré gaires comentaris perquè hi ha un Consell Rector i vull creure que tal com 
trasllada la meva companya Teresa ja es fa un debat a la seu d’aquest Patronat, per dir 
quelcom, d’aquest organisme autònom. 
 
Pel que fa a Turisme serà una pinzellada perquè m’he compromès que serà una intervenció 
curta tot i que podria ser molt llarga però el que podem dir del Patronat de Turisme així com 
la liquidació en general és impresentable del Patronat de Turisme el que podríem dir és que és 
continuista totalment. És curiós veure com les obligacions reconegudes dels darrers tres 
exercicis quadren al euro. Quan les obligacions d’un exercici quadre al euro que vol dir que el 
què el Patronat de Turisme gestiona en quan a despesa i sempre és el mateix durant els tes 
anys vol dir que fan els tres anys el mateix. Això vol dir que “me pongo a dormir, el Patronato 
de Turismo va sólo y él mismo ya se va desarrollando”. Quin valor afegit nou aporto coma  
nova regidora de Turisme? Cap, zero patatero. Per tant abstenció al parlar de l’ OAM en 
qüestió de cultura però suspens total al parlar de Turisme. Això seria el resultat de la 
liquidació pel que fa al Patronat de Turisme. 
 
En quan a l’ajuntament  ja no cal parlar de l’herència anterior que sempre hem parlat 
últimament i que s’ha demostrat el que nosaltres hem vingut dient però parlem de la nova 
gestió. Vostès el que han fet és incrementar la despesa. Ha incrementat la pressió fiscal als 
nostres ciutadans que això ja els hi veníem dient cada pressupost; han augmentat 
l’endeutament de l’ajuntament de Calafell; incrementen, encara que sigui un tema delicat a 
mi no m’importa parlar, la provisió de fons per maquillar els resultats, no perquè l’ajuntament 
ho necessiti. I vostès amb tota aquesta gestió que n’han aconseguit? Que hi hagi un 
romanent de Tresoreria de cinc milions d’euros. La gestió que vostès han fet del pressupost 
2013 ha reflectit un romanent de Tresoreria de cinc milions d’euros. A l’any passat gaire bé va 
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ser de set milions d’euros. El que passa és que la llei, amb les disposicions que hi ha, i per 
unes magnituds que no valen la pena ara aprofundir, dóna o reflexa un sobrant per despeses 
generals, o sigui una manca de gestió total del pressupost de l’any passat de més de dos 
milions i mig d’euros i per aquest pressupost 2013 de quatre milions i mig d’euros.  
 
I vostès que han fet? Perquè nosaltres ja li diem amb els pressupostos, vostès han incrementat 
la pressió fiscal als nostres ciutadans i cada vegada els hi demanen més. Amb els informes 
que hi ha per aquí ja surt el que representa d’increment que vostès apliquen atribuint a la llei 
del govern central per l’ increment de l’IBI, un milió d’euros. I a vostès no és que els hi sobri 
aquest milió d’euros, que diries: bé doncs mira; és que els hi sobren quatre milions i mig 
d’euros això senyor alcalde no té cap més nom que: o manca de gestió o que és vergonyós. 
 
Per tant vostès haurien de fer coses que nosaltres ja els hi hem anant dient. Quan facin els 
pressupostos vostès si que estan en disposició de baixar la pressió fiscal dels nostres ciutadans 
però no ho fan i vostès el que fan és na mala gestió a esquenes dels nostres ciutadans. Per 
tan senyor alcalde li he dit que seria breu, com que hi haurà alguna intervenció, suposo, jo li 
demanaré un miqueta de temps, breu també, per poder contestar o per poder opinar sobre 
els comentaris que els altres grups facin però acabar aquesta primera intervenció tornant-li a 
agrair el temps, no hi ha més remei que dir que una liquidació d’un pressupost en els 
èpoques que estem, en un municipi que és turístic, un municipi que aposta, vull creure o ha 
estat apostant els últims anys, per la cultura, que diu o diem per tot arreu que intentem fer 
coses i resulta que la nostra liquidació reflexa un romanent de quatre milions i mig d’euros. 
Senyor alcalde m’agradaria que m’expliquessin com arriben cada any a aquestes liquidacions 
amb un sobrant de diners que en les èpoques que vostès a vegades, o tots, diem que han 
estat les més bones gaire bé eren o productes similars o inferiors. I ara ens trobem en 
èpoques dolentes amb aquests romanents astronòmics. Espero una reflexió per part del seu 
equip de govern i una explicació per part de la regidoria que porta els temes econòmics i 
d’Hisenda. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: és atípic això. Montse, vols dir alguna cosa? Suposo que devies explicar-ho a la CI, 
no? O no vas explicar-ho? 
 
Sra. López: ho va explicar el directiu. Bé, Joan Carles a mi desprès de tota l’explicació que has 
fet em sobta. I em sobta perquè crec que confons pressupost amb liquidació romanent líquid 
de tresoreria i quan una persona confon el que és un pressupost amb una liquidació doncs és 
el problema que tenim. No tenim aquests diners, na qüestió són els dret, les obligacions i una 
altra cosa és agafar el pressupost inicial i mirar el que tenim o deixem de tenir. Per això en 
aquest cas podem entrar dins d’un debat i començarem a parlar dels drets que tenim pendent 
de cobro, de les obligacions pendents de pagament, dels fons líquids, que si hem de treure 
diners del saldos dubtós de cobrament, excés de finançament afectat...o sigui jo crec que 
vostès està jugant.  
 
Últimament, a l’anterior exercici ja van fer aquest joc, i van fer fins i tot un vídeo tendenciós, 
demagog i que va crear unes expectatives equivocada i errònia cap a la ciutadania. Jo no 
entraré en el seu joc perquè les persones que tenen coneixement del què és un pressupost i el 
què és el romanent líquid de tresoreria si l’han escoltat a vostès veuran que el que ha dit no 
té cap tipus de sentit. I per tant no perdré més temps en explicar-ho. Davant de les seves 
declaracions i un cop fet això que parla dels quatre i mig milions d’euros, des de fins i tot, ja 
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no dic jo perquè jo a la fi com sempre soc una política,però fins i tot els serveis tècnics 
d’aquesta casa el que arriben a dir és que d’aquests diners tindríem opció a un milió d’euros, 
a poder destinar-ho sempre i quan hi hagi liquiditat que és el problema que tenim en aquest 
ajuntament, que és el líquid. O sigui els diners que tenim i que necessitem,  podem tenir un 
pressupost de quaranta un milions d’euros però si n o tenim tresoreria no serveix de res. I per 
tant si que és ben cert que m’agradaria que quan faci ús no confongui a les persones que ens 
estant escoltant perquè clar aquí vostès diu: hala! L’ajuntament té cinc milions d’euros i ens 
cobra un milió d’euros més d’impostos. Val, i es queda tant ampla, hauria de ser més seriós. 
El tema de dubtós cobrament, si vostès és el primer de dir estem amb crisi, que estem fatal, 
és normal que el dubtós cobrament sigui superior. No farem com vostès que en plena crisi 
van fer de dubtós cobrament dos milions d’euros. Això sí que va ser irresponsable per part de 
l’anterior equip de govern. Vostè ha d’estar content que tenim previsió i que hi ha un dubtós 
cobrament i que no farem mal ús dels diners perquè l’any que ve no tinguem diners per 
emportar-nos. Ja ho ha dit vostès si hi ha tres milions i mig que són afectats que ens 
emportarem.  
 
Però bé, podríem entrar en un debat econòmic que jo crec que no cal, l’únic que vull dir és 
que no només tenim un romanent líquid de tresoreria i que complim amb tota l’estabilitat 
pressupostària del que és la regla de la despesa i tot el que ens han dit a nivell liquidació que 
això és el que fa important i seriós un ajuntament. Jo crec que és una de les millors 
liquidacions que hem tingut, imaginis! Ara entraríem en el debat estèril de que vostès diu que 
és la pitjor liquidació i jo diré que és la millor, per tant jo no perdré més temps en explicar això 
i si en un moment donat es creu oportú i alguna persona està molt interessada, jo l’únic que 
vull demanar-li a la ciutadania és que no es creguin que disposem de cinc milions d’euros com 
s’acaba de dir en aquesta sessió plenària per gastar perquè això és mentida. És tant mentida 
com quan van dir l’any passat que teníem vuit milions d’euros, perquè si tinguéssim vuit 
milions d’euros no hauríem de demanar un crèdit per fer un passeig marítim, no hauríem de 
demanar un crèdit per fer d’altres accions. Així que els hi demanaria, no només a vostès 
perquè a la fi vostès fa de portaveu del PSC, o sigui no és una cosa contra vostès sinó és 
contra les declaracions que fa el grup municipal del PSC, que sigui curós, responsable a l’hora 
de dir les coses i sobre tot l‘informació. I quan vulgui li puc demostrar amb números i en 
paper que tot el que ha dit no té ni una veritat. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: ja ho deixem, no? Era un donar compte, era un donar compte. Jo crec que hem 
donar compte, s’ha donat la possibilitat. 
 
Sr. Robert: senyor alcalde, en un tema tant important com la liquidació i desprès del que he 
sentit. 
 
Sr. Olivella: miri, des del seu punt de vista.  
 
Sr. Robert: li he promet que seria breu i ho he sigut. Com comprendrà haig de defensar als 
ciutadans. No pot tallar-nos la paraula per amagar l’ou. Si vostè no ens dóna la paraula està 
amagant l’ou del que està passant a l’ajuntament amb els diners dels ciutadans. 
 
Sr. Olivella: em deixa parlar si us plau? 
 
Sr. Robert: i tant. 
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Sr. Olivella: gràcies. Miri són uns punts de donar compte, eh! I el donar compte en tots els 
plens es dóna compte i es passa. Vostè ha demanat parlar i li hem donat la paraula, ha parlat 
set minuts, vuit, eh. Li ha replicat la regidora, a la CI es va comentar tot el que calia. A partir 
d’aquí crec que està tot parlat.  
 
Sr. Olivella: el punt número 11 és... 
 
Sr. Robert: no deixa de ser un alcalde coercitiu, vostès senyor alcalde. Està amagant l’ou. 
 
Sr. Olivella: el que vostè vulgui. 
 
Sr. Robert: és la pura realitat. Vostè em talla la paraula perquè sap que això no li agrada, 
perquè sap que això està mal fet. 
 
Sr. Olivella: no. 
 
Sr. Robert: la gestió de l’agitament està mal portada. Per això ens amaga la paraula, ens treu 
la paraula i en fa de coercitiu i és el que més greu em sap senyor alcalde. 
 
Sr. Olivella: d’acord. Puc seguir? 
 
 
6666. . . . DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2013 DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2013 DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2013 DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2013 ––––    4R TRIMESTRE4R TRIMESTRE4R TRIMESTRE4R TRIMESTRE    
    
El secretari presenta l’informe corresponent a l’execució trimestral de l’exericici 2013 del 
4r trimestre de data 31 de gener de 2014, que es transcriu a continuación: 
 
“INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 70bis/2014 
 
Identificación 
 
Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 
2/2012 LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012. 
 
 
NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE    
 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004). 
• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título 
sexto de la Ley 39/1988. 
• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
los presupuestos de las entidades locales. 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
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• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
 
ANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHOOOO    
 
Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como 
base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave  la 
rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir  a generar confianza 
en correcto funcionamiento del sector público. 
 
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la 
LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y 
acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y  
procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y 
tratamiento de los datos. 
 
Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de 
LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de 
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones 
trimestrales de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16. 
 
Los artículos 14 y 16 de la Orden,  sobre obligaciones mensuales y trimestrales de 
suministro de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, 
han  entrado  en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad con  la disposición 
transitoria única de la Orden.  
 
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del 
cumplimiento de la  obligación de remisión y recepción de información “En las 
Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.” 
 
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; 
 
INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Cumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de información    
 
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF,  y el desarrollo 
del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el 
contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, este interventor/a (secretario/a-
interventor/a) ha cumplido con su obligación de remisión de suministro de la información 
trimestral correspondiente al cuarto  trimestre de 2013, en tiempo y forma, el pasado 
31/01/2013.  
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Habiéndose volcado la totalidad de la  información requerida por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la 
“Oficina Virtual de las Entidades Locales 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.     
 
Para suministrar la  información requerida, correspondiente al cuarto trimestre de 2013, y 
a pesar de que la normativa,  no exige de manera específica la elaboración de un informe 
ni su posterior tratamiento, esta intervención considera necesario la elaboración del 
presente informe,  que resume la información volcada, los principales criterios de 
estimación seguidos,  y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de 
cumplimiento o  de incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. 
 
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la 
información,  recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la 
necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del resultado del informe de 
evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y 
coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las entidades 
locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los  objetivos de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las 
limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría. 
 
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno,  el Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad 
Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de 
intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad  y dar cuenta al Pleno en los 
supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada en 
vigor de la LOEPSF  y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de 
suministro de información,  según contestación emitida por la Subdirección General de 
Estudios y Financiación de las Entidades Locales a pregunta de Cosital Network,  la 
verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es 
requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que 
procede la actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los 
objetivos a que se refiere la Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de 
manera preceptiva la elaboración de un Plan Económico Financiero por incumplimiento de 
objetivos.  
 
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para 
que se proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Contenido de la información Contenido de la información Contenido de la información Contenido de la información     
 
La  información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte 
de la que se recoge  en  el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se 
ha materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y 
Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes 
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citada, que no ha recogido el total de la información detallada en el artículo. En el cuarto 
trimestre se han utilizado los mismos formularios y que en los trimestres anteriores y se 
han completado con un detalle extensivo de la información. 
 
 

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades 

Datos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestarios    

Resumen Clasificación Económica 

Desglose Ingresos corrientes 

Desglose Ingresos de capital y financieros 

Desglose Gastos corrientes 

Desglose de operaciones de capital y financieros 

Calendario y Presupuesto de Tesorería 

Remanente de Tesorería 

Resumen de estado de ejecución del presupuesto 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Estado de ejecución Efectivos 

Anexos informaciónAnexos informaciónAnexos informaciónAnexos información    
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas 

SEC 

F.1.1.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto 

A1 Intereses y rendimientos devengados (gastos) 

A3 Intereses de operaciones con otras AAPP 

A5 Flujos internos 

B1 Ventas de acciones y participaciones 

B2 Inversiones efectuadas por empresas públicas por cuenta de la Entidad Local 

B3 Adquisición de acciones y participaciones 

B4 Operaciones atípicas 
B5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto" 

B6 Contratos de arrendamiento financiero 

B7 Asociaciones público-privadas 

B8 Compraventa a plazos 

B9 Acreedores por devolución de ingresos 

B10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos) 

B11 Cambios normativos que suponen variaciones permanentes de recaudación 

B12 Gastos financiados con fondos de la UE 

B13 Contratos sale and lease back 

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

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 

3.3 Resumen análisis Regla del Gasto 
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4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 
 
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos:     
 
En relación a la  información suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los DRN al 
cierre del ejercicio, se detalla los cálculos realizados en cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la regla de gasto:  
 

Cuadro 4.1. Cuadro 4.1. Cuadro 4.1. Cuadro 4.1. Previsión ejecución ingresosPrevisión ejecución ingresosPrevisión ejecución ingresosPrevisión ejecución ingresos    
    

CAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESOCAPÍTULOS INGRESO    
PREVISIONES PREVISIONES PREVISIONES PREVISIONES 

INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    
PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES    
DEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVASDEFINITIVAS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

1- Impuestos directos 24.974.666,52 24.974.666,52 25.925.327,81 

2- Impuestos indirectos 350.000,00 350.000,00 323.453,63 

3- Tasas y otros ingresos 6.344.325,60 7.688.341,92 7.516.483,19 

4- Transferencias 
corrientes 5.870.462,27 6.460.770,77 6.569.464,19 

5- Ingresos patrimoniales 492.184,27 661.132,27 667.110,55 

6- Enaj. de invers. Reales    

7- Transferencias de 
capital 201.215,44 581.159,92 514.935,29 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A TOTAL CAPÍTULOS 1 A TOTAL CAPÍTULOS 1 A TOTAL CAPÍTULOS 1 A 
7777    38.232.854,1038.232.854,1038.232.854,1038.232.854,10    40.716.071,4040.716.071,4040.716.071,4040.716.071,40    41.516.774,6641.516.774,6641.516.774,6641.516.774,66    
 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/12/2013 ya casi definitiva 
pendiente solo de revisión final.     

    
    

Cuadro 4.2. Previsión Cuadro 4.2. Previsión Cuadro 4.2. Previsión Cuadro 4.2. Previsión ejecución gastosejecución gastosejecución gastosejecución gastos    
    

CAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOSCAPÍTULOS GASTOS    
CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
INICIALESINICIALESINICIALESINICIALES    

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS    
DEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOSDEFINITIVOS    

PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN PREVISIÓN 
EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN 

G1- Gastos de personal 
12.523.359,1

1 13.431.849,33 12.226.921,84 

G2- Gastos en bienes corrientes y 
servicios 

16.697.973,7
6 19.511.722,73 17.505.293,28 

G3- Gastos financieros  1.419.592,95 1.286.592,95 1.281.398,29 

G4- Transferencias corrientes 1.517.644,56 1.602.122,96 1.337.018,34 

G5- Fondo Contingencias 0,00 0,00 0,00 

G6- Inversiones reales 1.233.971,43 6.617.867,38 2.930.179,91 

G7- Transferencias de capital 393.166,36 584.442,36 311.571,06 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7    
33.785.708,133.785.708,133.785.708,133.785.708,1

7777    
43.034.597,743.034.597,743.034.597,743.034.597,7

1111    35.592.382,7235.592.382,7235.592.382,7235.592.382,72 
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La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/12/2013 ya casi definitiva 
pendiente solo de revisión final.     
 
El resumen de los ajustes de términos de contabilidad nacional para el cálculo del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria es:  
 
Cuadro 4.3. Cálculos Objetivo Estabilidad PresupuestariaCuadro 4.3. Cálculos Objetivo Estabilidad PresupuestariaCuadro 4.3. Cálculos Objetivo Estabilidad PresupuestariaCuadro 4.3. Cálculos Objetivo Estabilidad Presupuestaria    

    
CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS    IMPORTESIMPORTESIMPORTESIMPORTES 

a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a VII pto 
corriente 

41.516.774,66 

b) Previsión Obligaciones Rec capítulos I a VII pto corriente 35.592.382,72 
c) TOTAL (a c) TOTAL (a c) TOTAL (a c) TOTAL (a ––––    b)b)b)b)    5.924.391,945.924.391,945.924.391,945.924.391,94    

AJUSTESAJUSTESAJUSTESAJUSTES  

1) Ajustes recaudación capítulo 1 -742.535,90 

2) Ajustes recaudación capítulo 2 -55.326,81 

3) Ajustes recaudación capítulo 3 4.570.631,41 

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 12.508,53 

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 93.092,52 
6) Ajuste por devengo de intereses 21.922,80 

7) Ajuste por arrendamiento financiero 26.417,28 

8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto 67.534,72 
9) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar 
a presupuesto 0,00 
d) Total ajustes a  estimación d) Total ajustes a  estimación d) Total ajustes a  estimación d) Total ajustes a  estimación liquidación 2013 4º liquidación 2013 4º liquidación 2013 4º liquidación 2013 4º 
TrimestreTrimestreTrimestreTrimestre    3.994.244,55  
e) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internase) Ajuste por operaciones internas         
f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c ----    
d)d)d)d)    9.918.636,459.918.636,459.918.636,459.918.636,45    
 
    
CONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:    
 
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31 de diciembre de 2013, y con las 
estimaciones y cálculos realizados  en base a los mismos,  el Ayuntamiento de Calafell: 
    
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y 
los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados 
mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del 
ejercicio 2013.   
 
1. Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad 
de financiación al cierre del ejercicio de 9.931.923,33 €. 
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Entidad 
 Ingreso no 
financiero  

 Gasto no 
financiero  

 Ajustes propia 
Entidad  

 Ajustes por 
operaciones 
internas  

 Capac./Nec. 
Financ. Entidad  

Calafell 41.516.774,66  35.592.382,72  3.994.244,55  0,00  9.918.636,49  

OAM Fundació Castell  300.985,70  286.873,28  0,00  0,00  14.112,42  

Patronat M. Turisme 379.618,65  380.444,23  0,00  0,00  -825,58  

 
2. Cumple con el objetivo de regla de gasto, estimándose una diferencia entre el 
límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 1.668.174,33 €. 
 

Entidad 
 Gasto 

computable 
Liquid.2012  

 Tasa de 
referencia  

 Aumentos/disminuciones 
(art.12.4) Pto.Act. 2013  

 Límite de la 
Regla Gasto  

 Gasto computable 
Previsión 

Liquidación 2013  

Calafell 33.396.579,09  33.964.320,93  0,00  33.964.320,93  32.454.374,28  

OAM Fundació Castell  311.764,50  317.064,50  0,00  317.064,50  306.988,00  

Patronat M. Turisme 386.754,36  393.329,18  0,00  393.329,18  245.178,00  

Total de gasto 
computable 

34.095.097,95  34.674.714,61  0,00  34.674.714,61  33.006.540,28  

 
 
3. Nivel de deuda viva de 42.446.742,84 € a 31-12-2013. 
 

Entidad 
 Deuda 
a corto 
plazo  

 Emisiones 
de deuda  

 Operaciones con 
Entidades de crédito  

 Factoring 
sin 

recurso  

 Avales ejecutados-
reintegrados  

 Otras 
operaciones 
de crédito  

 Con 
Administraciones 
Públicas (FFPP)  

 Total Deuda 
viva a 31-12-

13  

Calafell 0,00  0,00  40.683.111,93  0,00  0,00  0,00  1.763.630,91  42.446.742,84  

OAM Fundació 
Castell  

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

Patronat M. 
Turisme 

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

Total 
Corporación 
Local 

0,00  0,00  40.683.111,93  0,00  0,00  0,00  1.763.630,91  42.446.742,84  

 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
    
7777. . . . PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA 
D’AJUST 2012 D’AJUST 2012 D’AJUST 2012 D’AJUST 2012 ––––    4R TRIMESTRE4R TRIMESTRE4R TRIMESTRE4R TRIMESTRE    
 
El secretari presenta l’informe corresponent al seguiment anual del pla d’ajust 2012 de 
data 31 de gener de 2014 , que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME NÚM. 70/2014 DE SEGUIMIENTOINFORME NÚM. 70/2014 DE SEGUIMIENTOINFORME NÚM. 70/2014 DE SEGUIMIENTOINFORME NÚM. 70/2014 DE SEGUIMIENTO    TRIMESTRAL DEL TRIMESTRAL DEL TRIMESTRAL DEL TRIMESTRAL DEL PLAN DE AJUSTE PLAN DE AJUSTE PLAN DE AJUSTE PLAN DE AJUSTE     
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Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Orden HAP/2015/2012 de uno de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
 
 

INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    
 
a)a)a)a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuestoResumen trimestral del estado de ejecución del presupuestoResumen trimestral del estado de ejecución del presupuestoResumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto    
    
Se adjunta como anexo los estados de ejecución del presupuesto de 2013 a 30 de 
diciembre tanto de ingresos como de gastos, resumidos por capítulos. 
    
b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso , b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso , b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso , b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso , 
de las medidas adicionales adoptadas.de las medidas adicionales adoptadas.de las medidas adicionales adoptadas.de las medidas adicionales adoptadas.    
 
1.1.1.1.----    Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.    
 
La aprobación  del RDL 20/2011 aprobado el 30 de diciembre de 2011 y su aplicación en 
el ayuntamiento para el ejercicio 2013, ha supuesto un incremento en el padrón municipal 
del IBI de naturaleza urbana de 1.000.000,00 € 
 
En la aprobación de las ordenanzas para el ejercicio 2013 de 18 de diciembre de 2012 se 
aprobó un incremento del 2,7% de las tasas en general para ajustar la correcta 
financiación de las tasas con el coste del servicio. En este momento, en el estado de 
ejecución del presupuesto acumulado en el cuarto trimestre y con la liquidación del 
ejercicio prácticamente cerrada, se han reconocido derechos de tasas y precios públicos 
por importe superior al aprobado en el presupuesto y se han cumplido y superado los 
derechos reconocidos netos previstos en el plan. 
 
2.2.2.2.----    Medidas en materia de gastos del AyuntamientoMedidas en materia de gastos del AyuntamientoMedidas en materia de gastos del AyuntamientoMedidas en materia de gastos del Ayuntamiento    
 
En el plan no se mencionaban medidas en materia de gastos para el ejercicio 2013. 
 
c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas 
en el Plan para ese añen el Plan para ese añen el Plan para ese añen el Plan para ese año.o.o.o. 
 
1.1.1.1.----    Presupuesto de gastosPresupuesto de gastosPresupuesto de gastosPresupuesto de gastos    
    
En el plan de ajusto se habían previsto unos gastos corrientes de 32.153,28 miles de euros 
y la liquidación prácticamente cerrada muestra unos ingresos corrientes de 32.350,63 
miles de euros. También se observan unos gastos por operaciones financieras superiores.  
  
2.2.2.2.----    Presupuesto de ingresosPresupuesto de ingresosPresupuesto de ingresosPresupuesto de ingresos    
 
En cuanto al presupuesto de ingresos  y como ya se ha dicho todas las magnitudes han 
sido muy superiores y la previsión total que era de 37.249,64 miles de euros se ha 
liquidado en 40.219,72 miles de €. 
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En consecuencia del no cumplimiento del plan, nos vemos delante de la necesidad de 
reformular un nuevo plan de ajuste como se mostró en la aprobación del presupuesto del 
ejercicio 2014. 
 
d) d) d) d) Avales recibidosAvales recibidosAvales recibidosAvales recibidos    
 
En el periodo de referencia la Corporación no ha recibido avales. 
 
e) Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de e) Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de e) Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de e) Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de 
crédito para facilitar el pago a proveedores.crédito para facilitar el pago a proveedores.crédito para facilitar el pago a proveedores.crédito para facilitar el pago a proveedores.    
 
En el periodo de referencia la Corporación no ha suscrito ningún contrato o línea de 
crédito. 
Se ha cumplido con la obligación de actualizar la información del CIR-Local. 
 
f) Deuda comercialf) Deuda comercialf) Deuda comercialf) Deuda comercial    
 
La información enviada al Ministerio que resulta del tercer trimestre se detalla en el cuadro 
siguiente: 
 
 fres pendents de pagar. 4TRIM13      
  
 1TRIM131TRIM131TRIM131TRIM13    2TRIM132TRIM132TRIM132TRIM13    3TRIM133TRIM133TRIM133TRIM13    4TRIM134TRIM134TRIM134TRIM13    2012201220122012    2011201120112011    ANTANTANTANT    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
CAP2CAP2CAP2CAP2    0,00 82.066,56 241.579,99 2.013.780,33 54,00 0,00 0,00 2.337.480,88 
CAP6CAP6CAP6CAP6    0,00 0,00 0,00 298.752,53 0,00 0,00 0,00 298.752,53 
ALTRESALTRESALTRESALTRES    0,00 0,00 0,00 8.875,95 0,00 0,00 0,00 8.875,95 
  0,00 82.066,56 241.579,99 2.321.408,81 54,00 0,00 0,00 2.645.109,362.645.109,362.645.109,362.645.109,36    

 
g) Operaciones con derivados y otro pasivo contingenteg) Operaciones con derivados y otro pasivo contingenteg) Operaciones con derivados y otro pasivo contingenteg) Operaciones con derivados y otro pasivo contingente    
 
En el periodo de referencia la Corporación no tiene operaciones con derivados y otro 
pasivo contingente. 
 

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 

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

 
8888. . . . DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL DE L’EXERCICI 2013CALAFELL DE L’EXERCICI 2013CALAFELL DE L’EXERCICI 2013CALAFELL DE L’EXERCICI 2013    
    
 
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 525/2014, de data 7/02/2014: 
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““““DECRET NÚM. 525/2014DECRET NÚM. 525/2014DECRET NÚM. 525/2014DECRET NÚM. 525/2014    
    
ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS    
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 2013 
s’obté, a 31 de desembre de 2013, el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 

a. Exercici en curs:  
Pressupost inicial de despeses: 38.232.878,10 
Modificacions de despeses: 10.296.386,33 
Pressupost definitiu de despeses: 48.529.264,43 
Despeses autoritzades: 46.878.223,71 
Despeses compromeses: 45.091.550,42 
Obligacions reconegudes netes: 40.835.973,64 
Despeses ordenades: 36.543.250,27 
Pagaments realitzats: 36.543.250,27 
Obligacions pendents de pagament: 4.292.723,37 
  
b.  Exercicis tancats  
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 
l’exercici: 

3.515.046,56 

Baixes: 1.021,63 
Pagaments realitzats: 3.512.024,93 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de 
l’exercici: 

2.000,00 

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                4.294.723,37 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:    
 

a. Exercici en curs:  
Pressupost inicial d’ingressos: 38.232.878,10 
Modificacions d’ingressos: 10.296.386,33 
Pressupost definitiu d’ingressos: 48.529.264,43 
Drets reconeguts nets: 41.729.930,87 
Drets anul·lats: 699.809,04 
Recaptació neta: 32.098.826,94 
Drets pendents de cobrament: 9.631.103,93 
b. Exercicis tancats  
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 21.427.886,95 
Baixes: -982.563,36 
Recaptació: 8.124.975,28 
 Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 11.571.101,99 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 21.202.205,92 
  

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:    
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+ Drets reconeguts nets    41.729.930,87 
- Obligacions reconegudes netes    40.835.973,64 
RESULTAT PRESSUPOSTARI:    893.957,23893.957,23893.957,23893.957,23    
–  Desviacions positives de finançament 1.256.815,97 
+ Desviacions negatives de finançament 1.297.167,61 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de 
tresoreria 

3.030.292,29 

+ Resultat d’operacions comercials 0,00 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 3.964.601,16 

 
1111.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:    
                

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total  6.042.855,07 
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals)  

2.546.981,34 

- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals) 

3.495.873,73 

 
1.5.1.5.1.5.1.5. Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:    
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI 4.160.693,174.160.693,174.160.693,174.160.693,17    

+ DEUTORS PENDENTS DE + DEUTORS PENDENTS DE + DEUTORS PENDENTS DE + DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE COBRAMENT AL FINAL DE COBRAMENT AL FINAL DE COBRAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICI    

18.635.680,2618.635.680,2618.635.680,2618.635.680,26    

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs    9.631.103,93 

+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 11.571.101,99 

+ D’altres operacions no pressupostàries 737.948,47 

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 3.304.474,13 

     

––––    CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICI 

5.5.5.5.993.925,49993.925,49993.925,49993.925,49    

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent    4.292.723,37 

+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 2.000,00 

+  D’altres operacions no pressupostàries 1.786.739,09 

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 87.536,97 

Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:    11116.802.447,946.802.447,946.802.447,946.802.447,94    

– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 5.774.848,54 

– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 2.546.981,34 

ROMANENT DE ROMANENT DE ROMANENT DE ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:    8.480.618,068.480.618,068.480.618,068.480.618,06    
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2. L’estudi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el compliment de la 
regla de la despesa i deute públic s’han informat per la intervenció a l’informe núm. 
119/2014 a nivell consolidat. 
 
3. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 
4.  D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del RD 
500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la 
regla 83.3 de l’Ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l’Ordre EHA 
4042/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de 
Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de 
deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 
recaptació. 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós,  en 
5.774.848,54 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i 
l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en 
executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret 
reconegut ni en produiria la baixa. 
 
Els percentatges que s’han aplicat són els definits en l’article 64 de les bases d’execució 
del pressupost de l’exercici 2013. 
 

 

(%) (%) (%) (%) 
estimacions estimacions estimacions estimacions 
de dubtosa de dubtosa de dubtosa de dubtosa 
cobrabilitatcobrabilitatcobrabilitatcobrabilitat    

Drets Drets Drets Drets 
PendentsPendentsPendentsPendents    

Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost 
d’ingressosd’ingressosd’ingressosd’ingressos    DotacióDotacióDotacióDotació    

anteriors 
2008 100% 1.303.011,16 1.303.011,16 

2008 100% 461.968,63 461.968,63 
2009 100% 682.639,70 682.639,70 
2010 80% 1.208.614,70 966.891,76 
2011 40% 1.736.981,29 694.792,52 
2012 15% 2.576.604,75 386.490,71 
2013 5% 7.600.018,16 380.000,91 

Multes 95% 946.371,74 899.053,15 
        
  TotalTotalTotalTotal    16.516.210,1316.516.210,1316.516.210,1316.516.210,13    5.774.848,545.774.848,545.774.848,545.774.848,54    

 

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET 
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1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
2.Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 
 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
 
• Els romanents de crèdit 
 
• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LLOEPiSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 
financer a un any. 
 
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, 
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels 
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions 
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de 
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la 
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
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RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la liquidació de l’Ajuntament de Calafell del pressupost de l’exercici 
2013, que figura a la part d’antecedents. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Autoritzar la proposta d’incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de 
desembre de 2013, amb el detall que figura annex a l’expedient, per un import de 
6.042.855,07 €.  
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART....- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que 
estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    
 

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT    
DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL    

    
    
Despeses Despeses Despeses Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 201d’incorporació a 31 de desembre de 201d’incorporació a 31 de desembre de 201d’incorporació a 31 de desembre de 2013333    
 
 
Detall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòria    
 
Org.Org.Org.Org.    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econ.Econ.Econ.Econ.    Sp.Sp.Sp.Sp.    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    A incorporarA incorporarA incorporarA incorporar    
210 1510 6000230 01 VALOR JUSTIPREU EXPROPIACIONS 13.382,40 
210 1510 6130230 03 COL·LECTORS PLUVIALS C/ ROINE, A. ALMANZOR 2.586,14 
230 9204 1310030 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 1.785,33 
320 2410 63200 01 CONDICIONAMENT MAS VILARENC 379.944,48 
320 2414 1430830 01 SOUS I SALARIS 2.110,00 
320 2414 1600830 01 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 700,52 
320 2414 1620530 01 ASSEGURANÇA ACCIDENTS 341,20 
320 2414 2080030 01 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL 4.743,60 
320 2414 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 400,00 
320 2414 2200230 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 200,00 
320 2414 2210430 01 VESTUARI 1.000,00 
320 2414 2220030 01 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 41,93 
320 2414 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 1.608,80 
320 2414 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 24.144,00 
320 2414 2312030 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 350,00 
320 2419 1430830 01 SOUS I SALARIS 65.755,92 
320 2419 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 32.386,80 
320 2419 1620530 01 ASSEGURANÇA ACCIDENTS 100,00 
320 2419 2200030 01 MATERIAL OFICINA 600,00 
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320 2419 2200230 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 600,00 
320 2419 2210430 01 VESTUARI 1.100,00 
320 2419 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 1.600,00 
320 2419 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 29.000,00 
320 2419 2312030 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 200,00 
320 2425 1430830 01 SOUS I SALARIS 73.361,00 
320 2425 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 23.488,02 
320 2425 1620030 01 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL 2.700,00 
320 2425 1620530 01 ASSEGURANÇA ACCIDENTS 400,00 
320 2425 2020030 01 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.000,00 
320 2425 2060030 01 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIÓ 800,00 
320 2425 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 2.677,27 
320 2425 2200230 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 400,00 
320 2425 2210430 01 VESTUARI 3.364,84 
320 2425 2211030 01 PRODUCTES DE NETEJA I CONDICIONAMENT 500,00 
320 2425 2220030 01 COMUNICACIONS TELEFÓNIQUES 800,00 
320 2425 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 11.134,77 
320 2425 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 59.584,92 
320 2425 2312030 01 LOCOMOCIÓ DE PERSONAL 511,01 
320 2425 2330230 01 INCENTIUS PERSONES JOVES PARTICIPANTS 18.000,00 
320 2425 4620030 01 SUBVENCIÓ FINALISTA 12.363,20 
320 2425 4800130 01 AJUT TRANSPORT PÚBLIC ALUMNES 1.228,50 
320 2425 4800530 01 AJUT TRANSPORT PÚBLIC JOVES 800,00 
320 2426 1430830 01 SOUS I SALARIS 215,55 
320 2426 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 54,93 
320 2427 1430830 01 SOUS I SALARIS 11.942,71 
320 2427 1600830 01 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 3.942,16 
320 2427 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 2.379,74 
320 2428 1430830 01 SOUS I SALARIS 23.865,00 
320 2428 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 8.135,00 
320 2428 1620530 01 ASSEGURANCES ACCIDENTS 300,00 
320 2428 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 600,00 
320 2428 2200230 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 300,00 
320 2428 2269930 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 900,00 
320 2428 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 12.500,00 
320 2428 2312030 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 400,00 
320 2429 1430830 01 SOUS I SALARIS 88.258,65 
320 2429 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 33.411,75 
320 2429 1620530 01 ASSEGURANCES 100,00 
320 2429 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 6.650,00 
320 2430 1430830 01 SOUS I SALARIS 17.651,73 
320 2430 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 6.682,35 
320 2430 1620530 01 ASSEGURANCES  70,00 
320 2430 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 200,00 
320 2431 1430830 01 SOUS I SALARIS 22.955,40 
320 2431 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 7.834,00 
320 2431 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 400,00 
320 2431 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 1.200,00 
320 2431 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 4.026,00 
320 2431 4700030 01 CONVENI EMPRESES PRÀCTIQUES 13.500,00 
320 9205 6360030 01 REPOSICIÓ EQUIPS TELEFONIA 7.503,06 



37 
 

350 2414 1430330 01 PERSONAL FORMACIÓ OCUPACIONAL 7.047,64 
350 2414 1600430 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL FORMACIÓ 

OCUPACIONAL 
5.518,02 

350 2414 1620530 01 ASSEGURANCES 217,23 
350 2414 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 2.205,83 
350 2414 2200230 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 2.634,62 
350 2414 2210430 01 VESTUARI 3.879,80 
350 2414 2211030 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT 250,00 
350 2414 2220030 01 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.700,00 
350 2414 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 2.913,04 
350 2414 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 19.737,89 
350 2414 2312030 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 695,51 
350 2415 2220030 01 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 780,94 
350 2420 1430630 01 PERSONAL IPI 5.984,37 
350 2420 1600730 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL IPI 2.446,04 
350 2420 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 12,88 
350 2420 2200130 01 LLIBRES, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 422,38 
350 2420 2200230 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 148,99 
350 2420 2211030 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT 22,98 
350 2420 2220030 01 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 380,00 
350 2420 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 67,22 
350 2420 2312030 01 LOCOMOCIÓ DE PERSONAL NO DIRECTIU 200,00 
350 2424 1430830 01 SOUS I SALARIS 12.754,71 
350 2424 1601130 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 3.944,04 
350 2424 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 1.489,35 
350 2424 2210430 01 VESTUARI 4.049,03 
350 2424 2211030 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT 500,00 
350 2424 2220030 01 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.000,00 
350 2424 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 19.157,75 
350 2424 2312030 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 500,00 
350 9204 1430430 01 PERSONAL CASA D'OFICIS 9.027,35 
350 9204 1600530 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL CASA D'OFICIS 961,09 
410 1510 22681 01 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS 18.767,77 
410 1510 60100 01 LLEI DE BARRIS 62.095,11 
410 1510 60900 01 INVERSIONS SEGUR DE CALAFELL 667.041,91 
410 1510 61901 01 PASSEIG MARÍTIM 16.080,59 
410 1510 78000 01 SUBVENCIONS PLA DE BARRIS 47.000,00 
410 1510 6010030 01 LLEI DE BARRIS 96.624,94 
410 1510 6090330 01 MUSEÏTZACIÓ I MILLORA ACCESSIBILITAT A L'INTERIOR DEL 

CASTELL 
94.959,37 

410 1510 6190430 01 PLA DE MILLORA DE VORERAS 0,01 
410 1510 6210030 01 APARCAMENT BLANQUET 168.948,00 
410 1510 7800030 01 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. 6.231,04 
430 9204 1310030 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 11.104,67 
510 9204 1310030 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 1.035,67 
520 2310 4800030 01 AJUTS D'URGÈNCIA INDIVIDUALS 11.975,25 
550 9205 6260030 01 EQUIPS INFORMÀTICA 11.916,28 
550 9205 6260130 01 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 2.779,35 
610 4910 6230030 01 TRASLLAT RADIOENLLAÇOS BELLAMAR A LITUANIA 16.000,00 
710 9120 7800030 01 SUBVENCIÓ CENTRE ESPECIALITZACÓ PROFESSIONAL 150.000,00 
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        TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.546.981,342.546.981,342.546.981,342.546.981,34    
 
 
 
 
Detall de crèdits d'incorporació no obligatòria 
 
Org.Org.Org.Org.    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econ.Econ.Econ.Econ.    SpSpSpSp....    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    A incorporarA incorporarA incorporarA incorporar    
110 9120 22601 01 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 3.606,35 
110 9120 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 252,25 
110 9120 22709 01 ASSESSORAMENT TÈCNIC 8.306,60 
110 9120 48202 01 APORTACIÓ A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 4.052,89 
120 4911 21300 01 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE 455,00 
120 4911 22001 01 PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 104,24 
120 4911 22501 01 TRIBUTS 45,00 
120 9200 22602 01 PUBLICITAT I PROPAGANDA 8.673,45 
120 9200 22666 01 CONVENI TV3 1.683,00 
130 1300 20400 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT 4.055,97 
130 1300 21300 01 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE 2.042,48 
130 1300 22104 01 VESTUARI POLICIA 17.069,71 
130 1300 22699 01 DESPESES PREFECTURA 160,28 
130 1300 62200 01 CAMERES VIDEOVIGILÀNCIA 804,29 
130 1340 22683 01 DESPESES PROTECCIÓ CIVIL 3.000,00 
210 9300 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 99,41 
210 9300 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.722,50 
220 9202 20800 01 LLOGUER D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 5.017,43 
220 9202 22201 01 COMUNICACIONS POSTALS 11.613,99 
220 9202 22401 01 ASSEGURANÇA VEHICLES 353,59 
220 9202 22604 01 DESPESES JURÍDIQUES 8.444,99 
220 9202 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 3.469,66 
220 9202 2260420 01 DESPESES JURÍDIQUES 10.527,00 
220 9202 2330120 01 INDEMNITZACIONS. 23.778,21 
220 9203 22000 01 MATERIAL D'OFICINA  12.664,47 
220 9203 22002 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 5.319,99 
220 9203 22004 01 IMPRESSOS I FORMULARIS 3.685,16 
220 9203 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 34.733,57 
220 9203 22104 01 VESTUARI 1.500,00 
220 9203 22201 01 COMUNICACIONS POSTALS 5.183,85 
220 9203 62500 01 MOBILIARI 43.167,88 
230 9204 13100 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2.946,00 
230 9204 15001 01 PRODUCTIVITAT ANUAL 300.000,00 
230 9204 16000 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 81,05 
230 9204 22709 01 ASSESSORAMENT TECNIC 7.434,10 
230 9204 64100 01 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 9.359,35 
240 9205 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 7.950,00 
240 9205 22722 01 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS 3.059,49 
240 9205 63300 01 EQUIPAMENTS 14.961,45 
240 9205 64100 01 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 9.831,25 
240 9205 6260120 01 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 7.707,70 
250 9201 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 100,00 
250 9201 23301 01 INDEMNITZACIONS 14.028,91 
310 4320 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 6.752,46 
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320 2410 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 6.590,80 
320 2410 47000 01 CALAFELL CREA 150.000,00 
320 2410 63200 01 CONDICIONAMENT MAS VILARENC 32.000,00 
320 2416 22682 01 FOMENT CULTURA EPRERNEDORA 2.600,00 
320 2416 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 350,00 
320 2416 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 8.800,00 
320 2418 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 8.745,00 
330 4300 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 227,07 
330 4310 22616 01 PROMOCIO COMERCIAL 878,64 
350 9204 1310020 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 855,60 
350 9204 1600020 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 40,60 
410 1500 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 169,94 
410 1510 22602 01 PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.500,00 
410 1510 22674 01 DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 2.238,50 
410 1510 22681 01 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS 18.767,79 
410 1510 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 14.689,40 
410 1510 60100 01 LLEI DE BARRIS 62.095,16 
410 1510 61901 01 PASSEIG MARÍTIM 905.464,55 
410 1510 61902 01 PLA DE MILLORA DE CARRERS 28.476,85 
410 1510 78000 01 SUBVENCIONS PLA DE BARRIS 47.000,00 
410 1510 6010020 01 LLEI DE BARRIS 96.624,94 
410 1510 6190220 01 PLA DE MILLORA DE CARRERS 215.078,98 
410 1510 7800020 01 SUBVENCIONS LLEI DE BARRIS 6.231,04 
410 1560 21000 01 REPARACIO,MANT.CONSERVAC.INFRAEST.I BENS NATURALS 2.983,00 
420 1620 22715 01 CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA 12.680,86 
420 1640 21200 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.057,88 
420 1650 63900 01 ADEQUACIÓ XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 440.806,66 
420 1650 6390020 01 ADEQUACIÓ XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 93.394,60 
420 1700 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 256,44 
420 1700 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 3.000,00 
420 1700 22713 01 DESINFECCIO, DESINSECTACIO I DESRATITZACIO 2.032,36 
420 1710 21000 01 MANTENIMENT TORRENTS 157,30 
420 1710 21300 01 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS 2.328,04 
420 1710 22605 01 MATERIALS I EQUIPS 1.490,03 
420 1710 22648 01 JARDINERIA 2.652,79 
420 1710 60902 01 ADEQUACIÓ PARCS I JARDINS 28.595,05 
420 1710 2270320 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I 

PROFESSIONALS. 
122.922,48 

420 1730 20300 01 LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 1.200,00 
420 1730 21000 01 MANTENIMENT PLATJA 3.035,89 
420 1730 22500 01 TRIBUTS 21.271,93 
420 9291 21300 01 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE 1.478,73 
420 9291 22712 01 CONTRACTE NETEJA EDIFICIS 5.102,23 
430 1550 21100 01 MANTENIMENT SENYALITZACIO 2.159,85 
430 1550 22735 01 CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS 1.407,02 
430 1550 22736 01 CONTRACTE SERVEI GRUA 3.699,32 
430 4410 22733 01 CONTRACTE SERVEI TRANSPORTS 84.876,13 
430 4410 46706 01 APORTACIÓ CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP 

DE TARRAGONA 
3.000,00 

430 9204 13100 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 12.557,50 
430 9204 16000 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 1.470,68 
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440 1690 22605 01 MATERIALS I EQUIPS 6.599,04 
440 1690 62400 01 Adquisició vehicles 2.802,31 
510 3200 20300 01 LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 11.470,80 
510 3200 21200 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 4.762,53 
510 3200 21300 01 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE 2.524,27 
510 3200 22102 01 GAS 549,78 
510 3200 63300 01 ADQUISICIÓ DE MATERIAL 8.000,00 
510 3210 20900 01 CÀNON D'ARRENDAMENT OPERATIU LLARS D'INFANTS 85.044,39 
510 3210 22001 01 ADQUISICIÓ LLIBRES 23.384,54 
510 3210 22729 01 CONTRACTE CONCESSIÓ SERVEI LLAR D'INFANTS 489,22 
510 3210 2272920 01 CONTRACTE CONCESSIÓ SERVEI LLAR D'INFANTS. 40.918,84 
510 3230 22629 01 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT 653,40 
510 3230 48905 01 SUPORT PROJECTES EDUCATIUS CENTRES 1.600,00 
510 3300 21300 01 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE 8.040,17 
510 3300 22630 01 NADAL EN FAMILIA 7.290,57 
510 3300 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 509,14 
510 3300 63300 01 EQUIPAMENTS 7.108,75 
510 3320 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 536,39 
510 3340 22601 01 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 320,00 
510 3340 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 2.724,92 
510 3340 48207 01 CONVENIS I SUBV.ENTITATS CIVIQUES I CULTURALS 11.400,00 
510 9204 12100 01 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI 8.006,08 
510 9204 12101 01 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 13.372,18 
510 9204 13100 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1.664,00 
510 9204 16000 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 7.244,58 
520 2300 21300 01 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE 59,96 
520 2300 22665 01 MATERIAL LÚDIC 967,17 
520 2300 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 231,95 
520 2310 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.811,38 
520 2310 22707 01 ALTRES TREBALLS 3.522,40 
520 2310 22742 01 CONVENI VENTIJOL 1.348,00 
520 2310 46501 01 CONVENI ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC CCBP 1.211,60 
520 2310 48000 01 AJUTS D'URGÈNCIA I INDIVIDUALS 9.500,00 
520 2320 22621 01 PROGRAMA POSA-HI OLI 1.216,24 
520 2320 22623 01 PROJECTES ENTRENAMENT HABITS 597,60 
520 2320 22624 01 DONA VINA AL CINE 2.178,00 
520 2320 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 998,25 
520 2320 22707 01 CENTRE OBERT 4.121,91 
520 2320 48001 01 AJUTS ESCOLARS 6.914,77 
520 2330 22707 01 TELEASISTENCIA 3.056,16 
520 2330 22728 01 SERVEIS D'AJUDA A DOMICILI 70.626,97 
530 3120 22602 01 PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.000,00 
530 3130 22746 01 CONTROL LEGIONEL·LA 301,29 
540 2340 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 8,58 
550 3410 22615 01 ACTES ESPORTIUS 529,89 
550 3420 21200 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 5.897,54 
550 3420 22102 01 GAS 340,07 
710 9200 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 43.571,50 
            
        TOTALTOTALTOTALTOTAL    3.495.873,733.495.873,733.495.873,733.495.873,73    
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Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen: 
 
Despeses: 
 
Org.Org.Org.Org.    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econ.Econ.Econ.Econ.    Sp.Sp.Sp.Sp.    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    A incorporarA incorporarA incorporarA incorporar    
210 1510 6000230 01 VALOR JUSTIPREU EXPROPIACIONS 13.382,40 
210 1510 6130230 03 COL·LECTORS PLUVIALS C/ ROINE, A. ALMANZOR 2.586,14 
230 9204 1310030 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 1.785,33 
320 2410 6320030 01 CONDICIONAMENT MAS VILARENC 379.944,48 
320 2414 1430830 01 SOUS I SALARIS 2.110,00 
320 2414 1600830 01 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 700,52 
320 2414 1620530 01 ASSEGURANÇA ACCIDENTS 341,20 
320 2414 2080030 01 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL 4.743,60 
320 2414 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 400,00 
320 2414 2200230 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 200,00 
320 2414 2210430 01 VESTUARI 1.000,00 
320 2414 2220030 01 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 41,93 
320 2414 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 1.608,80 
320 2414 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 24.144,00 
320 2414 2312030 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 350,00 
320 2419 1430830 01 SOUS I SALARIS 65.755,92 
320 2419 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 32.386,80 
320 2419 1620530 01 ASSEGURANÇA ACCIDENTS 100,00 
320 2419 2200030 01 MATERIAL OFICINA 600,00 
320 2419 2200230 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 600,00 
320 2419 2210430 01 VESTUARI 1.100,00 
320 2419 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 1.600,00 
320 2419 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 29.000,00 
320 2419 2312030 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 200,00 
320 2425 1430830 01 SOUS I SALARIS 73.361,00 
320 2425 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 23.488,02 
320 2425 1620030 01 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL 2.700,00 
320 2425 1620530 01 ASSEGURANÇA ACCIDENTS 400,00 
320 2425 2020030 01 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.000,00 
320 2425 2060030 01 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIÓ 800,00 
320 2425 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 2.677,27 
320 2425 2200230 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 400,00 
320 2425 2210430 01 VESTUARI 3.364,84 
320 2425 2211030 01 PRODUCTES DE NETEJA I CONDICIONAMENT 500,00 
320 2425 2220030 01 COMUNICACIONS TELEFÓNIQUES 800,00 
320 2425 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 11.134,77 
320 2425 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 59.584,92 
320 2425 2312030 01 LOCOMOCIÓ DE PERSONAL 511,01 
320 2425 2330230 01 INCENTIUS PERSONES JOVES PARTICIPANTS 18.000,00 
320 2425 4620030 01 SUBVENCIÓ FINALISTA 12.363,20 
320 2425 4800130 01 AJUT TRANSPORT PÚBLIC ALUMNES 1.228,50 
320 2425 4800530 01 AJUT TRANSPORT PÚBLIC JOVES 800,00 
320 2426 1430830 01 SOUS I SALARIS 215,55 
320 2426 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 54,93 
320 2427 1430830 01 SOUS I SALARIS 11.942,71 
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320 2427 1600830 01 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 3.942,16 
320 2427 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 2.379,74 
320 2428 1430830 01 SOUS I SALARIS 23.865,00 
320 2428 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 8.135,00 
320 2428 1620530 01 ASSEGURANCES ACCIDENTS 300,00 
320 2428 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 600,00 
320 2428 2200230 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 300,00 
320 2428 2269930 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 900,00 
320 2428 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 12.500,00 
320 2428 2312030 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 400,00 
320 2429 1430830 01 SOUS I SALARIS 88.258,65 
320 2429 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 33.411,75 
320 2429 1620530 01 ASSEGURANCES 100,00 
320 2429 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 6.650,00 
320 2430 1430830 01 SOUS I SALARIS 17.651,73 
320 2430 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 6.682,35 
320 2430 1620530 01 ASSEGURANCES  70,00 
320 2430 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 200,00 
320 2431 1430830 01 SOUS I SALARIS 22.955,40 
320 2431 1600830 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 7.834,00 
320 2431 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 400,00 
320 2431 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 1.200,00 
320 2431 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 4.026,00 
320 2431 4700030 01 CONVENI EMPRESES PRÀCTIQUES 13.500,00 
320 9205 6360030 01 REPOSICIÓ EQUIPS TELEFONIA 7.503,06 
350 2414 1430330 01 PERSONAL FORMACIÓ OCUPACIONAL 7.047,64 
350 2414 1600430 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL FORMACIÓ 

OCUPACIONAL 
5.518,02 

350 2414 1620530 01 ASSEGURANCES 217,23 
350 2414 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 2.205,83 
350 2414 2200230 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 2.634,62 
350 2414 2210430 01 VESTUARI 3.879,80 
350 2414 2211030 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT 250,00 
350 2414 2220030 01 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.700,00 
350 2414 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 2.913,04 
350 2414 2270630 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 19.737,89 
350 2414 2312030 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 695,51 
350 2415 2220030 01 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 780,94 
350 2420 1430630 01 PERSONAL IPI 5.984,37 
350 2420 1600730 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL IPI 2.446,04 
350 2420 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 12,88 
350 2420 2200130 01 LLIBRES, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 422,38 
350 2420 2200230 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 148,99 
350 2420 2211030 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT 22,98 
350 2420 2220030 01 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 380,00 
350 2420 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 67,22 
350 2420 2312030 01 LOCOMOCIÓ DE PERSONAL NO DIRECTIU 200,00 
350 2424 1430830 01 SOUS I SALARIS 12.754,71 
350 2424 1601130 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 3.944,04 
350 2424 2200030 01 MATERIAL D'OFICINA 1.489,35 
350 2424 2210430 01 VESTUARI 4.049,03 
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350 2424 2211030 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT 500,00 
350 2424 2220030 01 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.000,00 
350 2424 2269930 01 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 19.157,75 
350 2424 2312030 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 500,00 
350 9204 1430430 01 PERSONAL CASA D'OFICIS 9.027,35 
350 9204 1600530 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL CASA D'OFICIS 961,09 
410 1510 2268130 01 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS 18.767,77 
410 1510 6010030 01 LLEI DE BARRIS 62.095,11 
410 1510 6090030 01 INVERSIONS SEGUR DE CALAFELL 667.041,91 
410 1510 6190130 01 PASSEIG MARÍTIM 16.080,59 
410 1510 7800030 01 SUBVENCIONS PLA DE BARRIS 47.000,00 
410 1510 6010030 01 LLEI DE BARRIS 96.624,94 
410 1510 6090330 01 MUSEÏTZACIÓ I MILLORA ACCESSIBILITAT A L'INTERIOR DEL 

CASTELL 
94.959,37 

410 1510 6190430 01 PLA DE MILLORA DE VORERAS 0,01 
410 1510 6210030 01 APARCAMENT BLANQUET 168.948,00 
410 1510 7800030 01 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. 6.231,04 
430 9204 1310030 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 11.104,67 
510 9204 1310030 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 1.035,67 
520 2310 4800030 01 AJUTS D'URGÈNCIA INDIVIDUALS 11.975,25 
550 9205 6260030 01 EQUIPS INFORMÀTICA 11.916,28 
550 9205 6260130 01 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 2.779,35 
610 4910 6230030 01 TRASLLAT RADIOENLLAÇOS BELLAMAR A LITUANIA 16.000,00 
710 9120 7800030 01 SUBVENCIÓ CENTRE ESPECIALITZACÓ PROFESSIONAL 150.000,00 
            
        TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.546.981,342.546.981,342.546.981,342.546.981,34    

 
Org. Prog. Econ. Sp. Descripció A incorporar 
110 9120 2260120 01 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 3.606,35 

110 9120 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 252,25 
110 9120 2270920 01 ASSESSORAMENT TÈCNIC 8.306,60 
110 9120 4820220 01 APORTACIÓ A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 4.052,89 
120 4911 2130020 01 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE 455,00 
120 4911 2200120 01 PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 104,24 
120 4911 2250120 01 TRIBUTS 45,00 

120 9200 2260220 01 PUBLICITAT I PROPAGANDA 8.673,45 
120 9200 2266620 01 CONVENI TV3 1.683,00 
130 1300 2040020 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT 4.055,97 
130 1300 2130020 01 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE 2.042,48 
130 1300 2210420 01 VESTUARI POLICIA 17.069,71 
130 1300 2269920 01 DESPESES PREFECTURA 160,28 

130 1300 6220020 01 CAMERES VIDEOVIGILÀNCIA 804,29 
130 1340 2268320 01 DESPESES PROTECCIÓ CIVIL 3.000,00 
210 9300 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 99,41 
210 9300 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.722,50 
220 9202 2080020 01 LLOGUER D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 5.017,43 
220 9202 2220120 01 COMUNICACIONS POSTALS 11.613,99 

220 9202 2240120 01 ASSEGURANÇA VEHICLES 353,59 
220 9202 2260420 01 DESPESES JURÍDIQUES 8.444,99 
220 9202 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 3.469,66 
220 9202 2260420 01 DESPESES JURÍDIQUES 10.527,00 
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220 9202 2330120 01 INDEMNITZACIONS. 23.778,21 
220 9203 2200020 01 MATERIAL D'OFICINA  12.664,47 
220 9203 2200220 01 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 5.319,99 
220 9203 2200420 01 IMPRESSOS I FORMULARIS 3.685,16 

220 9203 2210320 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 34.733,57 
220 9203 2210420 01 VESTUARI 1.500,00 
220 9203 2220120 01 COMUNICACIONS POSTALS 5.183,85 
220 9203 6250020 01 MOBILIARI 43.167,88 
230 9204 1310020 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2.946,00 
230 9204 1500120 01 PRODUCTIVITAT ANUAL 300.000,00 

230 9204 1600020 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 81,05 
230 9204 2270920 01 ASSESSORAMENT TECNIC 7.434,10 
230 9204 6410020 01 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 9.359,35 
240 9205 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 7.950,00 
240 9205 2272220 01 CONTRACTE EMPRESA SERVEIS 3.059,49 
240 9205 6330020 01 EQUIPAMENTS 14.961,45 

240 9205 6410020 01 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 9.831,25 
240 9205 6260120 01 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 7.707,70 
250 9201 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 100,00 
250 9201 2330120 01 INDEMNITZACIONS 14.028,91 
310 4320 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 6.752,46 
320 2410 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 6.590,80 

320 2410 4700020 01 CALAFELL CREA 150.000,00 
320 2410 6320020 01 CONDICIONAMENT MAS VILARENC 32.000,00 
320 2416 2268220 01 FOMENT CULTURA EPRERNEDORA 2.600,00 
320 2416 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 350,00 
320 2416 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 8.800,00 
320 2418 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 8.745,00 

330 4300 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 227,07 
330 4310 2261620 01 PROMOCIO COMERCIAL 878,64 
350 9204 1310020 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 855,60 
350 9204 1600020 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 40,60 
410 1500 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 169,94 
410 1510 2260220 01 PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.500,00 

410 1510 2267420 01 DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 2.238,50 
410 1510 2268120 01 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS 18.767,79 
410 1510 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 14.689,40 
410 1510 6010020 01 LLEI DE BARRIS 62.095,16 
410 1510 6190120 01 PASSEIG MARÍTIM 905.464,55 
410 1510 6190220 01 PLA DE MILLORA DE CARRERS 28.476,85 

410 1510 7800020 01 SUBVENCIONS PLA DE BARRIS 47.000,00 
410 1510 6010020 01 LLEI DE BARRIS 96.624,94 
410 1510 6190220 01 PLA DE MILLORA DE CARRERS 215.078,98 
410 1510 7800020 01 SUBVENCIONS LLEI DE BARRIS 6.231,04 
410 1560 2100020 01 REPARACIO,MANT.CONSERVAC.INFRAEST.I BENS NATURALS 2.983,00 
420 1620 2271520 01 CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA 12.680,86 

420 1640 2120020 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.057,88 
420 1650 6390020 01 ADEQUACIÓ XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 440.806,66 
420 1650 6390020 01 ADEQUACIÓ XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 93.394,60 
420 1700 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 256,44 
420 1700 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 3.000,00 
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420 1700 2271320 01 DESINFECCIO, DESINSECTACIO I DESRATITZACIO 2.032,36 
420 1710 2100020 01 MANTENIMENT TORRENTS 157,30 
420 1710 2130020 01 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS 2.328,04 
420 1710 2260520 01 MATERIALS I EQUIPS 1.490,03 

420 1710 2264820 01 JARDINERIA 2.652,79 
420 1710 6090220 01 ADEQUACIÓ PARCS I JARDINS 28.595,05 
420 1710 2270320 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I 

PROFESSIONALS. 
122.922,48 

420 1730 2030020 01 LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 1.200,00 
420 1730 2100020 01 MANTENIMENT PLATJA 3.035,89 
420 1730 2250020 01 TRIBUTS 21.271,93 
420 9291 2130020 01 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE 1.478,73 
420 9291 2271220 01 CONTRACTE NETEJA EDIFICIS 5.102,23 
430 1550 2110020 01 MANTENIMENT SENYALITZACIO 2.159,85 

430 1550 2273520 01 CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS 1.407,02 
430 1550 2273610 01 CONTRACTE SERVEI GRUA 3.699,32 
430 4410 2273320 01 CONTRACTE SERVEI TRANSPORTS 84.876,13 
430 4410 4670620 01 APORTACIÓ CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP 

DE TARRAGONA 
3.000,00 

430 9204 1310020 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 12.557,50 
430 9204 1600020 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 1.470,68 
440 1690 2260520 01 MATERIALS I EQUIPS 6.599,04 
440 1690 6240020 01 Adquisició vehicles 2.802,31 
510 3200 2030020 01 LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 11.470,80 

510 3200 2120020 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 4.762,53 
510 3200 2130020 01 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE 2.524,27 
510 3200 2210220 01 GAS 549,78 
510 3200 6330020 01 ADQUISICIÓ DE MATERIAL 8.000,00 
510 3210 2090020 01 CÀNON D'ARRENDAMENT OPERATIU LLARS D'INFANTS 85.044,39 
510 3210 2200120 01 ADQUISICIÓ LLIBRES 23.384,54 

510 3210 2272920 01 CONTRACTE CONCESSIÓ SERVEI LLAR D'INFANTS 489,22 
510 3210 2272920 01 CONTRACTE CONCESSIÓ SERVEI LLAR D'INFANTS. 40.918,84 
510 3230 2262920 01 ACTIVITATS DE FORMACIO PERMANENT 653,40 
510 3230 4890520 01 SUPORT PROJECTES EDUCATIUS CENTRES 1.600,00 
510 3300 2130020 01 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE 8.040,17 
510 3300 2263020 01 NADAL EN FAMILIA 7.290,57 

510 3300 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 509,14 
510 3300 6330020 01 EQUIPAMENTS 7.108,75 
510 3320 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 536,39 
510 3340 2260120 01 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 320,00 
510 3340 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 2.724,92 
510 3340 4820720 01 CONVENIS I SUBV.ENTITATS CIVIQUES I CULTURALS 11.400,00 

510 9204 1210020 01 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI 8.006,08 
510 9204 1210120 01 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 13.372,18 
510 9204 1310020 01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1.664,00 
510 9204 1600020 01 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 7.244,58 
520 2300 2130020 01 REPARACIO,MANT.CONS.MAQUINARIA INSTAL. UTILLATGE 59,96 
520 2300 2266520 01 MATERIAL LÚDIC 967,17 

520 2300 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 231,95 
520 2310 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.811,38 
520 2310 2270720 01 ALTRES TREBALLS 3.522,40 
520 2310 2274220 01 CONVENI VENTIJOL 1.348,00 
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520 2310 4650120 01 CONVENI ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC CCBP 1.211,60 
520 2310 4800020 01 AJUTS D'URGÈNCIA I INDIVIDUALS 9.500,00 
520 2320 2262120 01 PROGRAMA POSA-HI OLI 1.216,24 
520 2320 2262320 01 PROJECTES ENTRENAMENT HABITS 597,60 

520 2320 2262420 01 DONA VINA AL CINE 2.178,00 
520 2320 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 998,25 
520 2320 2270720 01 CENTRE OBERT 4.121,91 
520 2320 4800120 01 AJUTS ESCOLARS 6.914,77 
520 2330 2270720 01 TELEASISTENCIA 3.056,16 
520 2330 2272820 01 SERVEIS D'AJUDA A DOMICILI 70.626,97 

530 3120 2260220 01 PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.000,00 
530 3130 2274620 01 CONTROL LEGIONEL·LA 301,29 
540 2340 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 8,58 
550 3410 2261520 01 ACTES ESPORTIUS 529,89 
550 3420 2120020 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 5.897,54 
550 3420 2210220 01 GAS 340,07 

710 9200 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 43.571,50 
            
        TOTAL 3.495.873,73 

 
 
 
Ingressos: 
 

Org.Org.Org.Org.    Econ.Econ.Econ.Econ.    Sp.Sp.Sp.Sp.        Descripció aplicació pressupostària Descripció aplicació pressupostària Descripció aplicació pressupostària Descripció aplicació pressupostària     Incorp.Incorp.Incorp.Incorp.    
110 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 16.218,09 
120 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 10.960,69 
130 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 27.132,73 

210 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 2.821,91 
220 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 169.459,79 
230 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 319.820,50 
240 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 43.509,89 
250 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 14.128,91 
310 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 6.752,46 
320 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 209.085,80 
330 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 1.105,71 
350 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 896,20 
410 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 1.402.320,15 
420 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 743.463,27 
430 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 109.170,50 

440 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 9.401,35 
510 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 247.614,55 
520 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 109.362,36 
530 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 2.301,29 
540 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 8,58 
550 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 6.767,50 
710 87000 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 43.571,50 
210 87010 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 

AFECTAT 
15.968,54 
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230 87010 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 

1.785,33 

320 87010 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 

1.036.018,81 

350 87010 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 

110.648,70 

410 87010 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 

1.177.748,74 

430 87010 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 

11.104,67 

510 87010 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 

1.035,67 

520 87010 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 

11.975,25 

550 87010 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 

14.695,63 

610 87010 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 

16.000,00 

710 87010 01 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 

150.000,00 

     

      TOTALTOTALTOTALTOTAL    6.042.855,076.042.855,076.042.855,076.042.855,07    

 
 
El finançament del total de 6.042.855,07 € de crèdits a incorporar al pressupost del vigent 
exercici, procedeix portar-lo a terme de la forma següent:                             
 

a)a)a)a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (afectat) .................................    2.546.981,34 €2.546.981,34 €2.546.981,34 €2.546.981,34 €    

    Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per despeses generals ............    3.495.873,733.495.873,733.495.873,733.495.873,73    €€€€    

b)b)b)b) Amb els nous o majors ingressos recaptats sobre  
els totals previstos en el pressupost corrent ....................................................  

    

c)c)c)c) Amb els excessos de finançament o compromisos ferms  
d'aportació afectats a determinats romanents ................................................ 

    

Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................    6.042.855,07 €6.042.855,07 €6.042.855,07 €6.042.855,07 €    

 
    
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest decret conjuntament amb la 
Secretària Acctal., que en dona fe i el certifica.” 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada I 
per unanimitat proposa al Ple:  quedar-ne assabentats. 
 
(deliberació) 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
9999. . . . DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’OAM FUNDACIÓ DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’OAM FUNDACIÓ DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’OAM FUNDACIÓ DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’OAM FUNDACIÓ 
CASTELL DE CALAFELL DE L’EXERCICI 2013CASTELL DE CALAFELL DE L’EXERCICI 2013CASTELL DE CALAFELL DE L’EXERCICI 2013CASTELL DE CALAFELL DE L’EXERCICI 2013 
    

 
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 527/2014, de data 7 de febrer de 2014: 
    
““““DECRET NÚM. 527/2014DECRET NÚM. 527/2014DECRET NÚM. 527/2014DECRET NÚM. 527/2014    
    
ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS    
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’OAM Fundació  Castell de Calafell de 
l’exercici 2013 s’obté, a 31 de desembre de 2013, el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de1.1. Respecte al pressupost de1.1. Respecte al pressupost de1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 

a. Exercici en curs:  
Pressupost inicial de despeses: 307.000,00 
Modificacions de despeses: 167.201,58 
Pressupost definitiu de despeses: 474.201,58 
Despeses autoritzades: 443.153,93 
Despeses compromeses: 443.153,93 
Obligacions reconegudes netes: 286.807,36 
Despeses ordenades: 273.291,88 
Pagaments realitzats: 273.291,88 
Obligacions pendents de pagament: 13.515,48 
  
b.  Exercicis tancats  
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 21.814,74 
Baixes: 0,00 
Pagaments realitzats: 21.814,74 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici: 0,00 
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                13.515,48 

 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:    
 

a. Exercici en curs:  
Pressupost inicial d’ingressos: 307.000,00 
Modificacions d’ingressos: 167.201,58 
Pressupost definitiu d’ingressos: 474.201,58 
Drets reconeguts nets: 301.065,74 
Drets anul·lats: 3.384,00 
Recaptació neta: 301.065,74 
Drets pendents de cobrament: 0,00 
b. Exercicis tancats  
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Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 244.659,99 
Baixes: 0,00 
Recaptació: 77.748,87 
 Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 166.911,12 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 166.911,12 

 
 
1.3. Resultat pressupostari de 1.3. Resultat pressupostari de 1.3. Resultat pressupostari de 1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:l’exercici:l’exercici:l’exercici:    
 

+ Drets reconeguts nets    301.065,74 
- Obligacions reconegudes netes    286.807,36 
RESULTAT PRESSUPOSTARI:    14.258,38    
–  Desviacions positives de finançament 0,00 
+ Desviacions negatives de finançament 32.343,04 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de 
tresoreria 

6.196,71 

+ Resultat d’operacions comercials  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 52.798,13 

 
1111.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:    
 

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total  156.346,57 
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals)  

126.155,01 

- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals) 

30.191,56 

 
1.6.1.6.1.6.1.6. Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:    
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI 126.123,86126.123,86126.123,86126.123,86    

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE + DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE + DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE + DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICI    

166.911,12166.911,12166.911,12166.911,12    

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs    0,00 

+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 166.911,12 

+ D’altres operacions no pressupostàries 0,00 

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

     

––––    CREDITORS PENDENTS DE CREDITORS PENDENTS DE CREDITORS PENDENTS DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE PAGAMENT AL FINAL DE PAGAMENT AL FINAL DE PAGAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICI 

78.453,02 

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent    13.515,48 
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+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 0,00 

+  D’altres operacions no pressupostàries 64.937,54 

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

 
Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:    214.581,96214.581,96214.581,96214.581,96    

– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00 

– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 126.155,01 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS:GENERALS:GENERALS:GENERALS:    

88.426,9588.426,9588.426,9588.426,95    

 
 
2. L’estudi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el compliment de la 
regla de la despesa i deute públic s’han informat per la intervenció a l’informe núm. 
119/2014 a nivell consolidat. 
 
3. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET 

    
2. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 
 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
 
• Els romanents de crèdit 
 
• El romanent de tresoreria 
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4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LLOEPiSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 
financer a un any. 
 
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, 
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels 
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions 
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de 
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la 
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la liquidació de l’OAM Fundació Castell de Calafell del pressupost de 
l’exercici 2013, que figura a la part d’antecedents. 
 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Autoritzar la proposta d’incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de 
desembre de 2013, amb el detall que figura annex a l’expedient, per un import de 
156.346,57 €.  

TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 

QUART.QUART.QUART.QUART.----    Donar compte al Ple municipal d’aquest acord en la primera sessió que celebri, 
així com remetre còpies de l’expedient de la liquidació del pressupost a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, i a la Delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda de Barcelona, 
en compliment del que disposen els articles 193.4 i 5 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquesta resolució conjuntament amb la 
Secretaria acctal., que en dona fe i el certifica.” 
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La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada I 
per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 
(deliberació) 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa I per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 

AAAANNEXNNEXNNEXNNEX    
    

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT    
DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELLCASTELL DE CALAFELLCASTELL DE CALAFELLCASTELL DE CALAFELL    

    
    
Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2013Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2013Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2013Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2013    
    
    
Detall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòria  
              

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
Import a Import a Import a Import a 

incorporarincorporarincorporarincorporar    
2013 300 3360 2262630 01 IMATGE CORPORATIVA 1.730,00 
2013 300 3360 2269930 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 20,75 
2013 300 3360 2270930 01 ASSESSORAMENT TÈCNIC 108.510,04 
2013 300 3360 6060930 01 APARCAMENT OEST 6.195,22 
2013 300 3360 6260130 01 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 9.699,00 
              
TotalTotalTotalTotal              126.155,01 
              
              
Detall de crèdits d'incorporació no obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació no obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació no obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació no obligatòria  

              
Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària      
2013 300 3360 22000 01 MATERIAL OFICINA 150,00 
2013 300 3360 22639 01 NETEJA ZONES VERDES 333,36 
2013 300 3360 22646 01 NETEJA EDIFICIS 186,29 
2013 300 3360 22663 01 DINAMITZACIÓ CIUTADELLA 776,00 
2013 300 3360 22668 01 PROGRAMA D'ARQUEOLOGIA 

EXPERIMENTAL 12.665,07 
2013 300 3360 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 484,79 
2013 300 3360 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 7.865,00 
2013 300 3360 22709 01 ASSESORAMENT TÈCNIC 7.573,75 
2013 300 3360 62601 01 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 157,30 
              
TotalTotalTotalTotal              30.191,56 
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Aplicacions Aplicacions Aplicacions Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:    
  
Detall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòria  
              

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
Import a Import a Import a Import a 

incorporarincorporarincorporarincorporar    
2014 300 3360 2262630 01 IMATGE CORPORATIVA 1.730,00 
2014 300 3360 2269930 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 20,75 
2014 300 3360 2270930 01 ASSESSORAMENT TÈCNIC 108.510,04 
2014 300 3360 6060930 01 APARCAMENT OEST 6.195,22 
2014 300 3360 6260130 01 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 9.699,00 
              
TotalTotalTotalTotal              126.155,01 
              
              
Detall de crèdits d'incorporació no obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació no obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació no obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació no obligatòria  

              
Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària      
2014 300 3360 2200020 01 MATERIAL OFICINA 150,00 
2014 300 3360 2263920 01 NETEJA ZONES VERDES 333,36 
2014 300 3360 2264620 01 NETEJA EDIFICIS 186,29 
2014 300 3360 2266320 01 DINAMITZACIÓ CIUTADELLA 776,00 
2014 300 3360 2266820 01 PROGRAMA D'ARQUEOLOGIA 

EXPERIMENTAL 12.665,07 
2014 300 3360 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 484,79 
2014 300 3360 2270620 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 7.865,00 
2014 300 3360 2270920 01 ASSESORAMENT TÈCNIC 7.573,75 
2014 300 3360 6260120 01 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 157,30 
              
TotalTotalTotalTotal              30.191,56 

 
 
Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos:              
              

ExerciciExerciciExerciciExercici    Org.Org.Org.Org.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
Import a Import a Import a Import a 

incorporarincorporarincorporarincorporar    

2014 300 87010 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT 126.155,01 

2014 300 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 30.191,56 
       

TOTALTOTALTOTALTOTAL              156.346,57 
 
 
El finançament del total de 156.346,57 € de crèdits a incorporar al pressupost del vigent 
exercici, procedeix portar-lo a terme de la forma següent:                             
    

a)a)a)a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (afectat) .................................    126.155,01 €126.155,01 €126.155,01 €126.155,01 €    
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    Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per despeses generals ............    30.191,56 €    

b)b)b)b) Amb els nous o majors ingressos recaptats sobre  
els totals previstos en el pressupost corrent ....................................................  

    

c)c)c)c) Amb els excessos de finançament o compromisos ferms  
d'aportació afectats a determinats romanents ................................................ 

    

Total Total Total Total igual als crèdits a incorporar .........................................................igual als crèdits a incorporar .........................................................igual als crèdits a incorporar .........................................................igual als crèdits a incorporar .........................................................    156.346,57 €156.346,57 €156.346,57 €156.346,57 €    

 
    
10101010. . . . DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE 
TURISME DE CALAFELL DE L’EXERCICI 2013TURISME DE CALAFELL DE L’EXERCICI 2013TURISME DE CALAFELL DE L’EXERCICI 2013TURISME DE CALAFELL DE L’EXERCICI 2013    
    
    
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 526/2014, de data 7 de febrer de 2014: 
    
““““DECRET NÚM. 526/2014DECRET NÚM. 526/2014DECRET NÚM. 526/2014DECRET NÚM. 526/2014    
    
ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS    
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost del Patronat de Turisme de l’exercici 2013 s’obté, 
a 31 de desembre de 2013, el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses: .1. Respecte al pressupost de despeses: .1. Respecte al pressupost de despeses: .1. Respecte al pressupost de despeses:     
 

a. Exercici en curs:a. Exercici en curs:a. Exercici en curs:a. Exercici en curs:     
Pressupost inicial de despeses: 381.013,00 
Modificacions de despeses: 26.131,34 
Pressupost definitiu de despeses: 407.144,34 
Despeses autoritzades: 393.404,87 
Despeses compromeses: 393.404,87 
Obligacions reconegudes netes: 380.444,23 
Despeses ordenades: 336.279,07 
Pagaments realitzats: 336.279,07 
Obligacions pendents de pagament: 44.165,16 

b.  Exercicis tancatsb.  Exercicis tancatsb.  Exercicis tancatsb.  Exercicis tancats     
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 
l’exercici: 

34.500,62 

Baixes: 0,00 
Pagaments realitzats: 34.500,62 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de 
l’exercici: 

0,00 

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                44.165,1644.165,1644.165,1644.165,16    
 
 
1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:Respecte al pressupost d’ingressos:Respecte al pressupost d’ingressos:Respecte al pressupost d’ingressos:    
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a. Exercici en curs:a. Exercici en curs:a. Exercici en curs:a. Exercici en curs:     

Pressupost inicial d’ingressos: 381.013,00 
Modificacions d’ingressos: 26.131,34 
Pressupost definitiu d’ingressos: 407.144,34 
Drets reconeguts nets: 379.618,65 
Drets anul·lats: 0,00 
Recaptació neta: 349.451,91 
Drets pendents de cobrament: 30.166,74 

b. Exercicis tancatsb. Exercicis tancatsb. Exercicis tancatsb. Exercicis tancats     
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 54.195,36 
Baixes: -12.950,00 
Recaptació: 41.245,36 

 Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 0,00 
TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:    30.166,7430.166,7430.166,7430.166,74    

 
 
    1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:    
 

+ Drets reconeguts nets    379.618,65 
- Obligacions reconegudes netes         

380.444,23 
RESULTAT PRESSUPOSTARI:    ----825,58825,58825,58825,58    
–  Desviacions positives de finançament 0,00 
+ Desviacions negatives de finançament 0,00 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 18.826,94 
+ Resultat d’operacions comercials 0,00 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 18.001,36 

 
1111.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:    
 

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total  12.960,64 

- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)  

0,00 

- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals) 

12.960,64 

 
1.7.1.7.1.7.1.7. Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:    
        
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI 28.616,5028.616,5028.616,5028.616,50    

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI    30.166,7430.166,7430.166,7430.166,74    

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs    30.166,74 
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+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 0,00 

+ D’altres operacions no pressupostàries 0,00 

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

     
––––    CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 45.621,58 

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent    44.165,16 

+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 0,00 

+  D’altres operacions no pressupostàries 1.456,42 

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

 
Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:    13.161,6613.161,6613.161,6613.161,66    

– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00 

– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 0,00 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:    13.161,6613.161,6613.161,6613.161,66    

 
 
2. L’estudi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el compliment de la 
regla de la despesa i deute públic s’han informat per la intervenció a l’informe núm. 
119/2014 a nivell consolidat. 
 
3. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET 

    
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
2.Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 
 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
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• Els romanents de crèdit 
 
• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LLOEPiSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 
financer a un any. 
 
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, 
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels 
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions 
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de 
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la 
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
  
Per tant,  
 
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la liquidació del Patronat de Turisme del pressupost de l’exercici 2013, 
que figura a la part d’antecedents. 
 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Autoritzar la proposta d’incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de 
desembre de 2013, amb el detall que figura annex a l’expedient, per un import de 
12.960,64 €.  

TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 

QUART.QUART.QUART.QUART.----    Donar compte al Ple municipal d’aquest acord en la primera sessió que celebri, 
així com remetre còpies de l’expedient a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, i 
a la Delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda de Barcelona, en compliment del que 
disposen els articles núm.193.4 i 5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
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I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest decret conjuntament amb la 
Secretària Acctal., que en dona fe i el certifica.” 
 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    
    

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT    
DE PATRONAT DE TURISME DE CALAFELLDE PATRONAT DE TURISME DE CALAFELLDE PATRONAT DE TURISME DE CALAFELLDE PATRONAT DE TURISME DE CALAFELL    

    
    
Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2013Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2013Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2013Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2013    
 
Detall de crèdits d’incorporació no obligatòria 
 

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econ.Econ.Econ.Econ.    Sp.Sp.Sp.Sp.    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
IncorporablesIncorporablesIncorporablesIncorporables    

                                                        
2013 400 4320 22660 01 SUPORT PROMOCIONAL I PUBLICITARI 10.682,61 
2013 400 4320 2266020 01 SUPORT PROMOCIONAL I PUBLICITARI 2.025,54 
2013 400 4320 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 252,49 
              
                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    12.960,6412.960,6412.960,6412.960,64    
 
Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s’incorporen: 
 
Despeses: 
 

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econ.Econ.Econ.Econ.    Sp.Sp.Sp.Sp.    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
IncorporablesIncorporablesIncorporablesIncorporables    

                                                        

2014 400 4320 2266020 01 SUPORT PROMOCIONAL I PUBLICITARI 10.682,61 
2014 400 4320 2266020 01 SUPORT PROMOCIONAL I PUBLICITARI 2.025,54 
2014 400 4320 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 252,49 
                                                        
                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    12.960,6412.960,6412.960,6412.960,64    
 
Ingressos: 

Exer.Exer.Exer.Exer.    
OrgOrgOrgOrg
....    

ProgProgProgProg
....    

Econ.Econ.Econ.Econ.    Sp.Sp.Sp.Sp.    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
IncorporablesIncorporablesIncorporablesIncorporables    

                                                        

2014 400   87000 01 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES 
GENERALS 

12.960,64 

          TOTALTOTALTOTALTOTAL    12.960,64 
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El finançament del total de 12.960,64 € de crèdits a incorporar al pressupost del vigent 
exercici, procedeix portar-lo a terme de la forma següent:                             
 

a)a)a)a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (afectat) .................................    0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €    

    Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per despeses generals ............    12.960,64 €    

b)b)b)b) Amb els nous o majors ingressos recaptats sobre  
els totals previstos en el pressupost corrent ....................................................  

    

c)c)c)c) Amb els excessos de finançament o compromisos ferms  
d'aportació afectats a determinats romanents ................................................ 

    

Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................    12.960,64 €12.960,64 €12.960,64 €12.960,64 €    

 
 

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada I 
per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 
(deliberació) 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada I per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
    
11. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER 11. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER 11. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER 11. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER 
A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA NOVA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA NOVA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA NOVA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA NOVA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE 
CALAFELLCALAFELLCALAFELLCALAFELL    
    
En Junta de Govern Local, en sessió de 22 de maig de 2007, va adjudicar el concurs per a 
la contractació de la gestió indirecta, mitjançant la modalitat de concessió, del SERVEI 
PÚBLIC PER LA CONSTRUCCIÓ i EXPLOTACIÓ DE LA NOVA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DE CALAFELL, a favor de l'empresa TÀNDEM WELLNESS, SL, per un termini total de 40 
anys, segons contracte signat el 14 de juny de 2007. 
 
L'empresa Tàndem Wellness, SL va presentat amb data 17 d'octubre de 2013, una 
proposta per instaurar el servei de 4 pistes de Pàdel en una finca llindant al centre 
esportiu, com empresa concessionària del VilarencAqua, per instaurar un servei de pàdel 
annex als terrenys que ocupa l'equipament actual, fonamentant-la en la necessitat 
creixent dels nostres abonats en gaudir d'una activitat física complementària a l'aire lliure, 
esdevindria un complement a les activitats que ofereixen actualment, reforçant el caràcter 
social i lúdic, que podran reforçar el seu lligam de pertinença a la instal·lació afegint 
serveis que impliquin fortes relacions interpersonals. 
 
A la mateixa instància proposaven la ubicació de les pistes davant de la Regidoria de 
Promoció Esportiva, als terrenys que actualment ocupen les pistes de basquetbol, Projecte 
constructiu que acompanyaven juntament amb un estudi econòmic, i a nivell d’explotació, 
referien el fet que el projecte s’explotaria juntament amb una empresa especialitzada en 



60 
 

aquest tipus de serveis, per tal d’aprofitar les sinèrgies pròpies de l'experiència en el 
sector. 
 
En data 7 de febrer de 2014  per decret 50/2014 es va acordar posar de manifest els 
informes emesos per l’Arquitecte Tècnic Municipal, Interventora Municipal i Tècnic 
d’Esports, la qual es va notificar a Tàndem Wellness. 
 
El dia 12  de febrer de 2014 Tàndem Wellness presenta escrits d’aclariments i 
consideracions, acompanyant documentació tècnica per tal de complementar la proposta  
nivell urbanístic, i acompanyen Projecte Executiu per a la construcció de 4 pistes de pàdel i 
trasllat de la pista de basquet existent. 
 
Vist informe favorable de data 13 de febrer de 2014 l’arquitecte director del Departament 
d’Urbanisme, per la instauració d’un servei de pàdel a les instal·lacions de Vilarenc Aqua ja 
que la zona on s’emplaça es compatible des del punt de vista urbanístics, i el projecte 
presentat recull les obres necessàries per poder dur a terme l’actuació en condicions 
adequades. 
 
Vist informe emès per la Interventora accidental, el qual s’adjunta a l’expedient 
 
Vist informe emès pel Tècnic d`Esports el qual s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist informe emès pel director de Serveis Jurídics, contractació i compres,  núm. 112-
2014-CB de data 19/2/14 el qual s’adjunta a l’expedient. 
 
És per això que la Comissió Informativa de Promoció Econòmica proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-. APROVAR la modificació sol·licitada per l’empresa Tàndem Wellness SL,  del 
contracte  de concessió de gestió del servei públic per la construcció i explotació de la 
nova zona esportiva municipal de Calafell  en el sentit d’autoritzar la cessió sòl i es 
construeixin 4 pistes de pàdel i una pista de basquetbol segons el projecte tècnic 
presentant per l’empresa i signat per l’arquitecte Sr. Miquel Blanco i Monrabà. La 
construcció, cost íntegre del projecte i de l’obra aniran a càrrec de la concessionària. 
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.- ACORDAR requerir a Tàndem Wellness, qui haurà de dipositar la garantia 
definitiva  per import de   5.196,21 €, corresponent al 5% de l’ import total d’execució de 
les obres iva exclòs. 
  
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    ACORDAR que aquesta zona o espais corresponents al pàdel, ha de quedar 
subjecte al principi d’unitat de gestió i control de l’Administració pública concedent i han 
de ser explotats conjuntament amb la resta de l’explotació pel concessionari, directament 
o a través de tercers (clàusula 62 PCAP), en els termes que estableix el plec de la 
concessió. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART.-El càlcul de l’amortització s’haurà de realitzar calculant-ho, com a màxim, segons 
la durada restant de la concessió, fins el dia 13 de juny de 2047 i no qualsevol altre 
permesa per inversions en immobles. 
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CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ.- Serà aplicable el règim establert en el contracte segons els Plecs de clàusules 
Administratives públiques, plec de clàusules tècniques i l’oferta del licitador per la resta de 
les condicions de l’explotació i gestió del complex esportiu, incloses la pista de pàdel. 
 
SISSISSISSISÈÈÈÈ....---- Donar compte al interessat, al departament de Tresoreria,Intervenció, Patrimoni i 
Cadastre i ordenar la formalització d’acord amb el que estableix la LCSP.    
 
Sra. González: sí, bueno. Pues desde Tandem Wellness como nos ha explicado Águeda se nos 
ofreció esta nueva modalidad deportiva a través de la concesión administrativa. Nosotros 
como equipo de gobierno pues vimos que era bueno para el municipio contar con esta nueva 
modalidad deportiva, ofrecerle al ciudadano dentro de un servicio público más y a bajo coste 
porque el coste como se ha explicado corre todo a cargo de la sociedad concesionaria, 
Tandem Wellness. Entonces siendo un deporte en auge ya desde los años ochenta que el 
padel está implantado en España y nosotros pues bueno, de nuevo Calafell yendo a la cola 
del tema de la gestión deportiva porque ya tardamos unos añitos en tener un gimnasio, pues 
ahora esta posibilidad nos ha venido como novedosa. Hemos creido que es buena para el 
municipio y bueno, teniendo en cuenta las ventajas que nos va  a reportar hemos considerado 
conveniente que se amplie este contrato de concesión administrativa porque la ubicación 
dónde van a ir estas pistas, enfrente de la regidoria de deportes, los usuarios van a poder usar 
las duchas del complejo Vilarenc Aqua. Se va a ofrecer tambien al abonado un precio 
bastante asequible porque si la pista, normalmente los ciudadanos de Calafell se tenian que ir 
a otro municipio colindante a practicar deporte y abonar 20 € 0 25 € por pista, el abonado 
pues abonarà 10 € pista. O sea son 2 € por persona y aquel que no sea abonado y quiera 
disfrutar de este deporte pues abonarà lo que suelen abonar en otros municipios colindantes, 
20 €, 25 €.  Estos precios se abonaran como precios públicos y bueno quedarà sometido todo 
al control del ayuntamiento, de la regidoria de deportes.  
 
Es intención de celebrar incluso a nivell mundial porqué el Padel también se celebra en 
esta disciplina a nivell mundial, también las campeonas de España , perdón del mundo son 
españolas: Clara Silverio i Carla Mesa. En este sentido hemos acertado con la implantación 
de este deporte en el municipio de Calafell. Esto es todo. 
 
Sr. Revello: primero de todo alegrarme, como ciudadano, como regidor y como usuario 
del futuro de las pistas de Padel, porqué en los municipios cercanos al nuestro van 
apareciendo muchas pistas. Ya que estamos aquí para hablar de estos temas, me gustaría 
resaltar unos temas. La primera seguramente lo haré en la segunda réplica, la ponente no 
ha hablado de lo que pasará con las pistas de basket  abiertas al público, aunque ya nos lo 
comentó en la comisión, pero yo sobre este tema quería aportar mi granito de arena. 
Pero, en segundo lugar, centrándonos en las pistas y en la concesion, me gustaría saber 
una cosa siendo yo nuevo concretamente en esto. ¿Se ha dado la posibilitad a otras 
empresas de poder construir otras pistas?  O se puede dar o no se puede dar, esta es mi 
pregunta, porqué desconozco el procedimiento,  y en segundo lugar me gustaría 
comentar sobre los precios muy indicativos que han sido expuestos, no son  muy 
competitivos respecto a la oferta que hay en los municipios cercanos. Yo soy usuario , ayer 
me he dedicado a investigar un poco, los precios no se nos han comentando en la 
informativa, sólolo aquí en esta mesa, se habla de 20 euros para los no abonados i de 10 
euros para los abonados. A primera vista  parece un precio muy asequible, pero si 
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tenemos en cuenta de que se juega una hora y media, estamos hablando de 30 euros la 
hora y media, es un precio elevado respecto a lo que se está ofreciendo en el mercado, no 
mucho mas , peró si es elevado. Por ejemplo en Cunit,  en un club de tennis privado, 
cuesta 23 euros la hora y media. En vendrell, otro club privado cuesta 24 euros la hora y 
media, siempre en este precio hablamos sin luz. Esta pregunta  la hice en la comisión y se 
me dijo que el precio era con la luz incluida. Dudo que Tamdem Wellnes , con este precio 
sea con la luz siempre, porque si se juega de día, se ahorran la luz, la luz es un coste que 
se paga aparte. Pero, otro ejemplo , las pistas abiertas en Bellvei , tienen bonos,  con luz y 
cubierto. Por eso me gustaria saber, si nosotros como consistorio podemos beneficiar a 
nuestros ciudadanos con unos precios mas competitivos, sea para abonados, estudiar 
tarifas para empadronados..... bueno agradecer a Tamdem Wellnes, este interés por 
intentar popularizar este deporte. 
 
El otro gran tema que me preocupa desde hace muchos años son las pistas de baloncesto. 
Las pistas de baloncesto ya cuando se construyó  el Mercadona, se trasladaron des de la 
plaza del mercado,  hasta la regidoria de turismo , donde ahora se quieren construir las 
pistas de Padel, se perdieron de vista, però en  un par de años se fueron recuperando. 
 
Primero, leyendo la memoria presentada por el arquitecto , que construye las pistas de 
Padel , creo que le ha fallado su subconsciente, porqué habla del traslado de las pistas de 
basket, yo creo que teniamos dos pistas con quatro canastas donde se podia jugar, quatro 
equipos  en medio campo o dos equipos en campo completo. Por esto he estado mirando 
medidas, he estado comparando  con Estados Unidos, un país pionero en esto. Por esto, 
revisar el projecto  i exigir  a Tamdem Wellnes que construya cuatro pistas, dos pistas de 
baloncesto con cuatro canastas, donde puedan jugar quatro equipos 
contenporaneamente.  Que se respete el espacio.  Seria una lástima perder  la práctica del 
deporte, en este caso el baloncesto para los jóvenes  del municipio. Nada más. 
 
Sr. Parera: suposo que tot l’equip de govern, és culpable d’aquesta promoció del Padel. 
S’ha parlat d’avantatges. Senyora ponent quines avantatges? Prengui nota i contesti. 
Quines? Suposo que les pistes de Padel hi ha molts terrenys al municipi  per estar 
col·locades i la gent que vol jugar al Padel , tranquil·lament  hi ha cotxes a cada casa per 
desplaçar-se. Per tant, en un lloc com aquest que a la llarga, avui o demà passat terrenys 
que ja s’hauria d’estar construint en aquest terrenys un centre de dia. Perquè si hem 
d’anar a un centre de dia hauríem d’anar al parc de la Sínia, ni aquí ni en trenta anys el 
tindrem. Per tant, error garrafal!!! Segons  en aquestes pistes vindrà a jugar el senyor 
Aznar. Es un senyor que li agrada molt jugar i li agraden els municipis de platja. tenim 
entès,  les pistes de Padel les han demanat una dotzena de persones, vuit de les dotze son 
“domingueros” s’han de respectar però està clar, hi ha una avantatge, que segurament 
 
Ja ha parlat el nostre company de les pistes de “baloncesto”, nosaltres ho regalem  tot, 
vam regalar el millor solar de Calafell a Mercadona,  que per cert, els regalem parquin, i 
ara  a aquesta gent els hi regalem  un terreny, a gent forastera, que vindrà el senyor Aznar 
a jugar al Padem durant 30 o33 anys, li regalem. S’ha parlat de les pistes que hi havia al 
solar del Mercadona, unes pistes molt bé col.locades , que jugaven els crios, i jugaven 
joves i anaven les pares i les mares amb els seus fills i ara hauran d’agafar el cotxe per anar 
a jugar els nens i a sobre de quatre  canastes,  nomès queden dues. Perquè per ajudar a 
dotze sol.licitants es perjudica a dotze mil cinc cents habitants del municipi? Nosaltres , 
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estem bastant cansats que anem  a les informatives , es parlen amb converses  llargues o 
curtes segon li va al president, clar es el president i pot fer el que vulgui. Però clar, no tinc 
res, ja li ensenyaré, vingui vostè allà, per lo tant, quan comencem les coses malament... .. 
se’m va entregar el projecte reduït i amb mala gana. Però es va entregar. Tornem a reduir 
pistes de baloncesto, tornem a reduir places de parking, que es necessiten i lògicament  
les pistes de parking si no perjudiques a l’actualitat perjudiques en un futur. 
Jo com he dit , continuaré amb l’ajuda dels meus partits , continuaré molt detingudament 
per canviar el meu vot cap a un cantó o cap a un altre. Repeteixo, interessaria molt, quines 
avantatges, quines avantatges tindrem al municipi de Calafell, perquè el Municipi de 
Calafell quan vingui el senyor Aznar estarà molt bé vigilat. De moment res mes. 
 
Sra González: bueno maximiliano, no es necessario que me pidas por favor que miremos 
de construir otra pista de basket, porque si és verdad, que se me ha olvidado comentar 
que las pistas de basket se van a trasladar al parque del Vilarenc, si que està programado 
poner una, però estamos en estudio, por ubicación, por no quitar mucha alboreda, de 
mirar de ejecutat dos pistas de basket en lugar de una. Decir que cuando las pistas de 
basket estaban en el mercado , la demanda era mucho mas elevada que ahora , pensando 
que ahora va a ser en un lugar intermedio, habiamos pensado que con una iba a ser 
suficiente, pues bueno, igual no serà suficiente , i pensando en la fuerte demanda que 
habia  cuando estaba en el mercado, hemos pensado en la nueva ubicacion para dos 
pistas de basket, senyor Parera cuando le entregamos el projecto tècnico , alli aparece la 
ubicacion de las pistas de basket, veo que usted no se lo ha mirado a pesar de su 
insistencia en tener el projecto tècnico i que yo  misma le entregué una cópia. Pues bien , 
Maximiliano en quanto a tu pregunta de porquè otras empresas no obtan a realizar el 
proyecto, pues por la sencilla razón  porque el pliego de clausulas de la concesion 
administrativa del Vilarenc, permite una modificacion en este sentido, en que se puede 
ampliar la oferta deportiva. Y acogiendonos a la oferta del Vilarenc Aqua  y a esa 
posibilidad de ampliar la concesion administrativa, porque vamos ha hacer una oferta 
pública que implica que sea el Ayuntamiento quien corra con todos los costes de 
ejecucion, cuando és en este caso la empresa concesionaria quien va a correr con todos 
los costes, o sea, del Ayuntamiento no va a salir ni un duro para la construcción , ni un 
duro para cambiar las pistas de basket, para que me entiendas. En cuanto al precio, 
bueno, es que nosotros no bamos a competir con otros municipios, és un servicio público 
que damos al municipio y estamos hablando de dos euros aquella persona que sea 
abonada al Vilarenc, és un servicio de damos a través del Vilarenc, a través de la 
concesion, o sea dos euros por  jugar dos horas al padel , más barato? Mas barato sería 
regalar el servicio y tampoco estamos en situacion económica, antes he hablado de 
principio de sostenibilitad presupuestária , lo que no podemos hacer es regalar el servicio, 
no sé si me entiendes.  
 
Pues bien, señor Parera nos habla usted de que estamos perjudicando al ciudadano, de 
que yo le explique las ventajas, pues es que yo no le voy a explicar las ventajas , yo le voy a 
invitar de que juegue al Padel, és deporte, que se venga usted conmigo cuando esten 
hechas i verá  las ventajas que tienen a nivel físico a nivel municipal , a nivell del 
ciudadano, no solo decirle que antes de aprobar este proyecto pues se hizo un estudio de 
viavilidad , i este estudio nos dice que un 70 % de los usuarios del Vilarenc aqua , 
reclaman este servicio, y con esto se lo digo todo. Y si bien el Padel lo introdujo en España 
el señor Santana, si que lo puso de moda el señor Aznar, però bueno, alomejor tenemos 
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que darle las gracias, porque.... si a ver en el sentido de ponerlo de moda , puso de moda 
un deporte. 
 
El señor Maximiliano nos ha dicho que el se tiene que ir fuera del municipio a practicar 
este deporte, pues ahora no tendrá que hacerlo. Va a jugar en su municipio a Padel , lo 
ponga de moda quien sea, nos da igual, sea quien sea, sea Santana , sea Aznar , sea 
quien sea. Es un servicio que damos al municipio guste a quien le guste. Y eso es todo. 
 
Sr. Ferré: molt bé a nosaltres en agradaria començar dient  de què nosaltres estem a favor 
del punt i que volem que s’implanti aquest nou servei i que realment és un servei necessari 
a més es un esport que està de moda i que Calafell, doncs realment està mancat 
d’aquestes pistes. Des de que han desaparegut  aquelles pistes de davant del Tano , 
davant del hotel Ra, Calafell havia quedat una mica mimvat d’instal.lacions d’aquesta 
mena, tot i que allò és Vendrell. Per tant, nosaltres estem a favor  d’aquesta construcció  i 
també recordem que en el projecte de construcció de la piscina hi havia previst la 
construcció d’una pista de Padel , nosaltres  vam modificar aquest projecte , vam treure  
aquesta pista per ampliar aquella piscina que surt cap a fora i va desaparèixer aquella 
pista. Per tant, es recupera una mica el projecte original en aquest sentit. El que passa que 
hem vist el projecte i potser tant la ubicació del Padel com la col.locació de les pistes , és 
millorable. Perquè dic aixó , perquè  la pista de basquet  està ubicada al mig del parc del 
Vilarenc com un bolet i el que demanaríem  és que els serveis tècnics es mirin tot això  i 
mirin d’encaixar aquesta pista , perquè  està una mica desubicada, tant i com es proposa 
com a mínim en el dibuix. Jo sé que el dibuix l’ha fet la iniciativa privada i per aixó que 
demano la intervenció dels serveis  tècnics  que mirin d’encaixar la ubicació d’aquesta pista 
de basket i que puguin utilitzar-ho  no només en el sentit horitzontal , sinó també en el 
sentit transversal , o que facin més pistes doncs ja que tal i com esta dibuixat, no poden 
jugar dos partits alhora. I  en quant a la ubicació , també creiem que és millorable, perquè 
interromp l’aparcament que hi ha actualment a la pisina, o sigui , està ubicada , en un lloc 
que fa com a tap. Aquell aparcament, està ubicat per  a que arribi fins el passeig de la 
Unió. Si es poguésin encaixar una mica en l’espai que hi ha en aquelles balices de fusta, 
cap l’avinguda Vilarenc , millor. També demanem que es puguin ubicar millor.  
 
I l’última cosa que volíem comentar, és que  és estrany que un tema d’esports es passi per 
una  comissió de turisme, si que és cert que hi ha  la regidoria de Promoció esportiva, 
però, no és normal  que la regidoria d’esports no s’ha parlat gens d’aquest tema. Si que és 
veritat que en aquesta legislatura,  aquesta regidoria ha quedat practicament anul·lada. Jo 
no sé quin sentit té mantenir dues regidories de l’esport, però si realment es vol mantenir 
una de elles , doncs que s’aposti per una de elles i que sigui la de promoció esportiva , el 
que no té sentit és tenir una regidoria d’esports i passar un punt com aquest  que és el 
Padel i ni tant sols s’anomeni en la comissió d’esports, precisament aixó es el que hem 
trobat estrany, perque precisament el dictàmen que es va passar a la comissió informativa 
posava regidoria d’Esports, i avuí el dictàmen que pasa avui al Ple , possa arèa de Turisme. 
I això és el que  sorprèn una mica. Suposem que ha sigut una intenció de promocionar 
aquesta regidoria  però la veritat no entenem  que no es passi una cosa d’esports per la 
regidoria d’esports . en aquest sentint va la nostre queixa, peró en el referent al punt que 
es tracte ,  votarem a favor. Si hi ha aquestes modificacions que hem proposat. 
 
Sr. Olivella: Fem un torn de réplica. 
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Sr. Revello: bueno en ningún momento y refiriéndome a la ponente yo he pedido que el 
precio de las pistas fuese gratis, porque entiendo que Tandem Wellnes es una empresa y 
como empresa, vigile por la sostenibilidad  y tenga que vigilar por sus intereses, lo que 
pongo de manifiesto sobre la mesa, primero no hablamos de dos euros, hablamos de 3.75 
para abonados jugar una hora y media. Con lo cual sumandolo a la cuota  que tendria un 
abonado , nos ponemos por encima  de los precios de otros gimnasios que ofrecen bonos 
trimestrales i mensuales donde pueden jugar todas las horas que ellos quieran pagando 
una cuota de 43, 44 euros al mes y juegan todas las veces que ellos quieran, esto por un 
lado.  
 
Tambien, insistiendo en el tema del precio ,  deberiamos pedir un esfueszo a la empresa 
concesionaria ya que una seria de costes fijos ya los tiene cubiertos  por la gestion del 
gimnasio, por tanto, puede ser mucho más competitivo i más importante a nivel comarcal.  
 
Gracias a la competividad económica. Me parece muy bien lo que ha aportado el PSC, en 
relación a ubicar las pistas, no habia caido  que puestas detràs del amfiteatro pierden un 
poco de visibilidad. Plantear acercarlas al paseo de la Unión volverían a dar la importància 
que han tenido y que siguen teniendo. No olvidemos que las pistas públicas de 
baloncesto, sean en el mercado o sea actualment al lado del cap han tenido siempre un 
gran flujo de gente sobre todo los fines de semana, entre junio y septiembre coincidiendo 
con el paron de las competiciones federadas y durante la última semana de Julio  las tres 
primeras de agosto, sobre todo por las tardes. Les aseguro que hay mucha gente y gente 
que viene de fuera, por eso hay que remarcar la importancia de la ubicacion. 
 
Per acabar, del plec de clàusules, que yo desconozco, que la concesion se hace a Tamdem 
Welles?, me parece lógico, pero creo que se limita al espacio que tiene concedido 
actualmente, aquí le estamos concediendo un espacio extra. Esto no se  hasta que punto, 
yo no soy experto en este tema,  si los tècnicos de la casa han hecho informes y esto se 
puede hacer, no me pondré yo a discutirlo, pero si que el plec de cláusulas se refiere a las 
actuales instalaciones del Vilarenc, no añadir un espacio extra. Sólo por esto venía mi 
pregunta y sólo por eso lo quería poner sobre la mesa para que se comente.  
Evidentemente, después de toda mi exposición, yo sí que estoy a favor de que se 
construyan estas pistas de Padel en el municipio y por esto mi voto sería favorable, pero si 
que va vinculado a toda esta serie de puntos: primero, el coste para el usuario abonado y 
no del Vilarenc Aqua y segundo lugar no menos importante, la ubicación de 4 canastas de 
baloncesto, dos pistas o cuatro canastas, donde puedan jugar 4 equipos 
contemporáneamente. 
 
Sr. Parera: nosaltres de veritat i sincerament, suposo que a ningú se li ha ocorregut que 
nosaltres no estem conforme de què es construeixin quatre pistes de Padel. El que 
nosaltres no estem conformes, de la manera que s’actua, quan hi ha altres situacions per 
fer-ho, hi podria haver una camaraderia una mica més de consulta, no despreciar tant a 
l’oposició, perquè les pistes de Padel estem d’acord que fan falta, però aquest terreny i 
aquestes coses, no s’han de regalar com s’ha fet amb Mercadona. Miri, jo els sermons no 
en sé fer, però dic les coses una mica clares. La senyora ponent diu que les pistes de 
bàsquet s’estan estudiant. Quan les tindrem?  Jo no les veuré. Molta gent dels que estem 
aquí no ho veurem, perquè si s’està estudiant, vol dir que fa falta projecte, diners i tot.  
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Després, si ara traiem unes pistes de bàsquet i les portem cap a un altre lloc, qui ho paga 
això? El contribuent?  O bé ho pagarà l’empresa concessionària.  Ja ens ho aclarirà, 
perquè com s’ha dit aquí, que creiem que de la manera que s’ha enfocat, una de les parts 
més beneficiades serà Vilarenc Aqua. Tornem a beneficiar una altra empresa de fora. 
 
Sr. Parera: això sí senyora ponent, ja ens aclarirà que hi paga,tampoc s’ha dit aquí i s’ha 
dit i com que s’ha dit ho puc repetir, que creiem que de la forma  que s’ha enfocat de que 
una de les parts més beneficiades, serà Vilarenc Aqua, tornem a beneficiar una altra 
empresa de fora, a més a més aquí un company amb tota la bona fe, perquè és un 
company fabulós i amb les idees clares se li ha escapat de dir que a l’empresa se li pot 
demanar un esforç, botons de més a més de regalar-li el terreny trenta tres anys de 
concessió, per favor se l’ha de demanar un esforç! Esforç de què?  Si són ells  que han de 
fer les pistes de basquet , mireu pistes de pàdel si col·locades a on s’han de col·locar no 
fan malbé els pàrquings com ha parlat el partit socialista, les pistes de basquet allà on 
hagin d’anar, perquè de la forma que ha parlat la ponent jo os diré una cosa, una cosa 
que suposo que a algú li farà gràcia però a mi no em fa, jo estava a correus va entrar un 
senyor a tirar una carta i el funcionari li diu: aquesta carta s’ha de franquejar el que 
portava la carta saben que va contestar, que encara es viu? De moment res més, 
 
Sr. Olivella: Senyor Parera es la última intervenció, alguna cosa més?. 
 
Sr. Parera: suposo que si se agafen les paraules correctes i sinceres com ha fet aquest 
portaveu, hi pot haver solució a les pistes de pàdel i amésamésja que vostè vol vindre, 
Senyor Olivella fem les pistes de pàdel però deixem el punt a sobre la taula. 
 
Sra. González: Maximiliano, perdó que has estat tu el primer en intervenir, bueno com 
dius las pistes de bàsquet s’ha projectat d’aquesta manera perquè era per aprofitar un 
fanal que hi havia allà, però ja t’he comentat que si que es mirarà. Desprès lo dels preus 
públics jo he comentat al principi de la meva explicació que s’estava mirant de posar un 
preu públic que això s’aprovarà difinitivament els preus, que segurament hi vagin per 
aquestes xifres doncs segurament un euro més amunt o un euro més a baix, però es una 
cosa que no esta aprovada i tampoc ara es el debat ni de votació, després si que es cert 
que es fa una sessió d’un espai, que es una ampliació del contracte, naturalment si que es 
fa una cessió de l’espai on estan ara les pistes de basquet, no hi veig que hi hagi cap 
problema en aquest sentit, perquè no es faran les pistes sense una cessió del terra, o sigui 
això es una cosa de calaix perquè m’entenguis, desprès Ramon dir-te que la regidoria 
d’esports no entén el teu comentari de que queda sense fonament o sigui es va fer en 
aquesta comissió perquè la regidoria d’esport no té una comissió pròpia, esta lligada a 
serveis a les persones o bé a promoció econòmica i dintre d’aquest a promoció esportiva o 
sigui en el cartipàs esta o sigui no se si no ho tens clar el tema del cartipàs però en aquest 
sentit dir-te que es va escollir de passar-ho per aquesta comissió perquè van considerar 
que era un tema de promoció esportiva i dir-te que no es un dictamen el que s’aprova 
avui, el que s’aprova avui es una proposta de modificació no es cap dictamen i així ho 
posa proposta de la modificació de la concessió no un dictamen sobre la proposta i bueno 
senyor Parera només dir-li que una altra vegada jo li vaig donar fotocòpia del projecte 
tècnic allí consta que la pista o les pistes de basquet el cos del seu trasllat ho assumeix 
l’empresa concessionària i li torno a repetir no s’ho ha mirat, tanta insistència en demanar-
me còpia que jo li vaig entregar quan vostè té tota aquesta informació a la seva disposició 



67 
 

a secretaria, allà ho posa la pròxima vegada li demano que digui si vostè farà un bon us o 
no d’aquesta documentació, perquè sinó ja no serè tant amable en aquest sentit vagi 
vostè a buscar-la perquè jo li torno a dir-li el mateix de l’altra vegada, jo no tinc cap 
inconvenient en donar-li còpia però al menys tingui el detall amb mi  de mirar-se el que 
posa la documentació que jo li dono, d’acord gràcies. 
 
Sr. Ferré: moltes gràcies, bé a mi el que em preocupa es que aquestes alçades que estem, 
ja se que la regidora d’esports doncs es una regidora que ha entrar a mitja legislatura, 
però que em digui que no tinc clar el cartipàs potser es ella la que no ho te clar no, perquè 
la regidoria d’esport esta englobada dintre de cultura i té la comissió la comissió de cultura 
i no te cap comissió pròpia ni tant sol la de turisme, la de turisme precisament hi ha temes 
de turisme de promoció econòmica i a temes de personal, precisament la regidoria 
d’esports esta englobada dintre de la de cultura, la de serveis a les persones, però que 
diuen per tant no entenc el comentari que ha fet perquè precisament el dictamen, el 
dictamen que es va passar per la comissió per aprovar, el dictamen que és això es un 
paper que es passa, que es aquest d’avui, el dictamen aquí dalt la proposta es un 
dictamen, jurídicament tindrà una altra interpretació però és un dictamen, la proposta 
l’encapçalament que hi posa aquí dalt a la comissió era regidoria d’esports, jo ho he vist 
aquest paper i avui posa àrea de turisme, això es el que he dit que vostès ni tant sols ja 
veig que ni tant sol la pròpia regidora te clar quines són les competències de la regidoria 
d’esports i les competències de la regidoria de promoció econòmica i això em preocupa, 
perquè si vostè que hauria de tenir en aquest cas doncs un desdoblament de personalitat 
en aquest cas, perquè m’està separant dues regidories que no se quin sentit té separar-les 
perquè jo no se si hi ha tanta activitat d’una i tanta activitat de l’altra per separar-les, es el 
que li he dit amb el meu comentari, precisament un tema d’esports, que es clarament 
d’esports, me’l passen per promoció esportiva quan es un tema que podria haver estat 
perfectament comentat en aquesta comissió de serveis a les persones i que precisament 
hagués explicat la regidora d’esports i no com a regidora de promoció esportiva, però com 
vostès estan encaparrats a passar-ho tot per la regidoria de promoció esportiva, el que l’he 
dit es que no se quin sentit te mantenir una regidoria d’esports,  quan no li donen cap 
mena de contingut ni cap mena de informació en la comissió que toca, això es el que li he 
dit, referent a les pistes de basquet, home condicionar la ubicació d’una pista de basquet 
a un fanal a mi me ha semblat ja lo més surrealista que es pot fer, precisament perquè el 
fanal també es pot aprofitar, es pot traslladar, no cal tirar-ho a terra i llançar-ho i posar un 
de nou sinó que es pot aprofitar el fanal si tant important es aquest fanal, però jo estic 
segur que la pista de basquet es pot ubicar d’una manera molt millor, molt més ben 
posada, alineada amb el carrer que hi ha per sota, que ara queda doncs totalment en uns 
angles molt estranys, pràcticament desalineada en tot, igual que les pistes de pàdel, les 
pistes de pàdel estan entre la piscina y el cap que ja tenen dues alineacions diferents, 
perquè quan es van fer doncs no es va ser capaç de alinear els edificis i ara hi posem un 
altre bolet al mig que no esta alineat ni amb la piscina ni amb el cap, per tant tenim tres 
alineacions diferents de tres coses que hem fet no hem sigut capaços ni de endreçar una 
mica la peça que hi ha consolidada, per tant jo crec que condiciona la pista de basquet a 
un fanal a mi ja m’ha sembrat lo més surrealista que s’hagi pogut dir avui, però bé jo crec 
que els fanals es poden desplaçar, els fanals es poden moure, no cal treure’ls i eliminar-los 
i tirar una escopeta laser i suprimir-los, sinó que es poden aprofitar per tant posi bé primer 
les pistes de basquet i el fanal el trasllada i jo crec que en trenta tres anys que queden de 
concessió havent llegit que les pistes de pàdel s’amortitzen pràcticament en el dos o tres 
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primers anys de concessió pels números que s’han fet, doncs home encara queden trenta 
anys per amortitzar el desplaçament d’un fanal, que jo crec que es un cost ridícul i absurd 
pràcticament, per tant jo crec que la intervenció que s’ha fet per part de la regidora 
d’esports avui ha sigut destacable en aquest sentit la peculiaritat i bé una mica el grau de 
surrealisme que ha posat, moltes gràcies.  
 
Sr. Olivella: gràcies, jo com Convergència i Unió i per tancar el tema, m’agradaria tancar-lo 
encara que ho podrien fer després de la votació, jo crec que la concessió que avui es 
planteja en definitiva el que ho aprova es el ple sempre, llavors independentment de la 
comissió que s’hagi cregut, vull dir això ja són qüestions internes d’equip de govern i 
penso que sigui promoció esportiva o esports cadascú té la seva funció s’ha pogut mirar 
doncs des de el punt de vista que era promoció esportiva però doncs es esports, doncs  es 
igual s’ha cregut doncs a nivell d’equip de govern que en definitiva es el que presenta el 
tema doncs en presentar-ho a promoció esportiva, jo crec que no té cap altra qüestió que 
aquesta, la qüestió es que s’ha presentat la informació i el òrgan que ho ha d’aprovar es el 
ple per tant s’han seguit tots els passos que corresponen, això en quant a qüestions 
d’aquest tipus, en quant a la concessió bé per part de l’empresa, ells tenien interessos o 
sigui s’havia plantejat fa gairebé jo diria fa un any i mig que es va començar ha parlar una 
mica aquesta qüestió amb l’anterior regidor inclús i es va plantejar per part de l’empresa 
de fer-ho dins del recinte, com també a dit el Ramón que en altres èpoques estava previst 
inicialment en el projecte que es va aprovar abans de les eleccions, que sempre es diu aquí 
per l’anterior govern quan jo era alcalde, sempre es diu també, es igual però es feina de 
tots però hi havia una previsió de fer unes pistes, aleshores pensaven que fer-les dintre 
quedava molt apretat i d’aquí va ser senyor Parera que es digues a nivell tècnic, es va 
parlar a nivell Ajuntament doncs d’obres per veure si es podria fer en un altre indret i 
llavors es quan es va creure de connectar aquesta part de fora amb a dintre i aleshores es 
demana a la persona que porta el negoci de la piscina o sigui que porta tot el projecte que 
va fer tota la piscina i tot el que hi ha dintre que pogués fer les pistes fora a canvi de que 
es busqués el trasllat de les pistes de basquet, que ja las van traslladar, aquestes pistes les 
va pagar el mercat nou perquè las van treure d’allà i las van posar aquí doncs ara el que 
ocupa aquest espai doncs ho portarà a una altra banda, en quant a les propostes que heu 
fet nosaltres com equip de govern, el que passa que crec que ha hagut una mica de falta 
de comunicació, però ho vam parlar i vam quedar que si que realment Maxi la teva 
proposta que vas fer doncs van dir que si que realment intentaríem que hi haguessin altre 
vegada les quatre pistes, perquè vam entendre que era raonable que de la manera que es 
presentaven i ho va dir la Maite vull dir que encara ho dic amb més força no vull dir tenim 
interès tots de que quedin les quatre pistes perquè gairebé tots els que estem aquí ja 
estaven amb matisos uns ho veien d’una manera i uns d’altres, però que la filosofia es la 
mateixa per tant de fer les quatre pistes igual plantejar als serveis tècnics lo que has 
plantejat tu també Ramon o sigui mirar que l’edifici estigui el màxim de ben integrat i fins 
i tot treballar una mica més en la qüestió de las tarifes que també s’ha plantejat aquí jo 
crec que el que avui fem es donar-li, plantejar la modificació del contracta que això avanci 
i que el més aviat possible podem tenir les quatre noves pistes de basquet ubicades a la 
Sínia i que el ens las paga el Vilarenc i poder tenir les pistes de pàdel, per tant si us sembla 
passarien a tot el que s’ha dit, de que recollim tot el que heu plantejat però como que 
avui només era la concessió doncs tirem endavant amb aquest punt, passarien doncs a la 
votació, Maximiliano. 
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Sr. Revello: No, jo una cosa quería comentar si es posible, viendo que hay toda una serie 
de puntos que perfilar i perfeccionar, podriamos ja que hemos esperado tanto tiempo 
esperar un mes mas y emplazar la votación al proximo pleno, revisar todos estos puntos 
no creo que vaya de un mes, no se que opinan ¿ Si se puede hacer o no? 
 
Sr. Olivella: Jo penso que avui aprovaríem la concessió si et sembla i a partir d’aquí crec 
que la concessió, podem parlar de tota la part tècnica, sinó aprovem aquesta concessió no 
podem avançar. 
 
Sr. Revello: ¿ Però si luego falla alguna cosa? 
 
Sr. Olivella: No home, no donarem el permís fins que no estigui arreglat. 
 
Sr. Revello : Que consti que jo.... 
 
Sr. Olivella: D’acord queda constància la teva qüestió, al que planteges. 
 
Sr. Revello: Vale, bueno mi voto es favorable, condicionado con esto. 
 
Sr. Olivella: D’acord perfecte, Unió Alternativa Municipal. 
 
Sr. Parera: Unió Alternativa Municipal, pistes de pàdel sí, però consensuat i parlat de les 
formes que s’està parlant en aquí i nosaltres com que no es fan les coses una mica 
correctes, en consens i fer les coses com s’han de fer, nosaltres ens abstindrem, pistes de 
pàdel sí, però ens veiem obligats a abstenir-nos perquè no s’han fet les coses bé. 
 
Sr. Ferré: Si nosaltres també aprovarem, votarem a favor condicionat a la nova ubicació 
que es posi i demanarien també doncs que abans de fer algú que s’informés també de 
que es pensa fer, per poder-ho parlar i poder decidir una mica, només rectificar una cosa 
que es que les pistes de basquet aquestes no las ha pagat el nou mercat, las que hi ha ara, 
es van pagar a través de l’Ajuntament amb les obres de Valldemar i això ho sabem perquè 
va anar així i aquest es el tema que volien aclarir, gràcies. 
 
Sr. Olivella: Bé no va anar així, eh Ramon, però bueno ara no entrarem en polèmica. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 18 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 6 dels membres del PSC, 3 dels membres del PPC i 1 del regidor 
no adscrit Massimiliano Revello, i 3 abstencions dels membres d’UAM, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-. APROVAR la modificació sol·licitada per l’empresa Tàndem Wellness SL,  del 
contracte  de concessió de gestió del servei públic per la construcció i explotació de la 
nova zona esportiva municipal de Calafell  en el sentit d’autoritzar la cessió sòl i es 
construeixin 4 pistes de pàdel i una pista de basquetbol segons el projecte tècnic 
presentant per l’empresa i signat per l’arquitecte Sr. Miquel Blanco i Monrabà. La 
construcció, cost íntegre del projecte i de l’obra aniran a càrrec de la concessionària. 
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SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.- ACORDAR requerir a Tàndem Wellness, qui haurà de dipositar la garantia 
definitiva  per import de   5.196,21 €, corresponent al 5% de l’ import total d’execució de 
les obres iva exclòs. 
  
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    ACORDAR que aquesta zona o espais corresponents al pàdel, ha de quedar 
subjecte al principi d’unitat de gestió i control de l’Administració pública concedent i han 
de ser explotats conjuntament amb la resta de l’explotació pel concessionari, directament 
o a través de tercers (clàusula 62 PCAP), en els termes que estableix el plec de la 
concessió. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART.-El càlcul de l’amortització s’haurà de realitzar calculant-ho, com a màxim, segons 
la durada restant de la concessió, fins el dia 13 de juny de 2047 i no qualsevol altre 
permesa per inversions en immobles. 
 
CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ.- Serà aplicable el règim establert en el contracte segons els Plecs de clàusules 
Administratives públiques, plec de clàusules tècniques i l’oferta del licitador per la resta de 
les condicions de l’explotació i gestió del complex esportiu, incloses la pista de pàdel. 
 
SISSISSISSISÈÈÈÈ....---- Donar compte al interessat, al departament de Tresoreria,Intervenció, Patrimoni i 
Cadastre i ordenar la formalització d’acord amb el que estableix la LCSP. 

 
    
12. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE12. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE12. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE12. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
 
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des 
del Decret 1/2014 de 7 de gener fins el 349/2014 de 29 de gener, donant compliment al 
que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de novembre, prquè els 
regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats 
    
 
11112222....    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
    
El senyor alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són des de la número 1 a la 6  de dates 8, 15, 21, 24, 29 de gener de 2014 i  5 de febrer 
de 2014, perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
    
Sra. Cumplido: Hola bon dia, no són unes dades que val la pena que quedin 
contemplades, per exemple en l’acta núm. 23 no consta qui presideix la junta de govern i 
després també en la 24 tampoc ni com assistents, ni altres assistents ni no assistents 
tampoc apareix la Sra. Olga Elvira i després hi ha un acta en la que s’aprova una subvenció 
que concedeix la diputació per platges de 14.811,31€ i 3.140,10 € i la acceptació que fa 
la junta de govern es de 12.063, 094€, aquí té de haver un error de transcripció, més que 
res perquè quedi constància. 
 
Sr. Olivella: Quin número és aquesta Teresa? 
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Sra. Cumplido: Aquesta és la número 26 del 3 de juliol. 
 
Sr. Olivella: D’acord, ja ho arreglem, gràcies    
    
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats 
    
    
14.14.14.14.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
Sr. Revello: Bueno varias cosas, primero que nada, mi primer prec es referente a la carrera 
del domingo, la carrera que tuvimos en nuestro municipio, primero que todo queria 
felicitar por la carrera, ha sido un exito casi unos 500 participantes, buen tiempo, mucha 
gente, buen ambiente pero si que hay dos aspectos que mejorarian y creo que podrian ir 
en beneficio de todos:  primero la llegada tal como se ha hecho este año y como se viene 
haciendo en la zona de l’estany, en el trozo de paseo, creo que podriamos estudiar la 
manera de cambiarla, porque? Porque no es un tipo de competición que necesita mucho 
espacio como podria ser por ejemplo una triatlón donde hace falta un parquin de 
bicicleta, hace falta toda una zona de cambio de modalidad, però siendo una carrera a pie 
yo propondria en beneficio, sea de los participantes y también de los empresarios, no solo 
hacer la llegada en la zona de l’estany sinó alternativamente, un año si un año no, se 
podria hacer en la zona de Segur tocando a Cunit, para entendernos c/ Miño, c/ Duero 
alla hacia el final, se que es un poco mas estrecho que la zona de l’Estany pero bueno 
quizas también los participantes tendrían mucho mas cerca una zona donde poder tomar 
una coca- cola, un cafe o un bocadillo o lo que haga falta i en l’estany también con la 
zona que ya tenemos, la zona del Kursaal, para entendernos pero si que hacerla 
alternativament cada año la llegada en una zona diferente no perjudicaria a nadie y al 
reves podria dar mas visibilidad a todo el municipio y otra cosa que ya comente en otras 
ocasiones porque me veia como vecino afectado pero si que en el caso de una 
competición a pie quizas se puede resolver de una manera mejor, quizas no hace falta 
cortar completamente el trafico rodado del paseo maritimo, porque? Porque se necesitan 
dos carriles, yo no corro carreras no soy un experto en esto però si que se necesitan dos 
carriles sin un grandísimo espacio y entonces quizas se podria correr en un sentido en el 
paseo marítimo y en el otro sentido en el carril para entendernos dirección Barcelona el de 
bajada, el que esta enganchado al paseo, con lo cual construir una anilla que va por este 
carril y sube por el paseo, de esta manero no se corta al cien por cien el trafico de los 
vehiculos. Estas dos cosas creo que  son de  facil realización y sea a los vecinos, sea a los 
usuarios y también a la protección civil y a la policia municipal que en este caso tiene que 
regular el trafico facilitaria y beneficiaria a todo el mundo. Otro tema del cual me gustaria 
hablar mucho mas delicado y mucho mas peliagudo, si me permiten, es el tema de las 
obras de la calle Sant Pere, que tenemos durante estas semanas, con gran tristeza el 
domingo por la mañana fui y hice una foto de como una excavadora i un jumper, creo 
que se llama jumper técnicamente, estuvieron aparcados todo el fin de semana en el 
paseo maritimo con el cruce con la C/Sant Pere delante, para entendernos, de la antigua 
sucursal bancaria que ha cerrado y delante de una terraza que hay justo en la esquina, 
esto evidentemente me gustaria manifestarlo para que el regidor pidiese explicaciones a la 
empresa concesionaria de la obra porque digo esto? Porque no puede una empresa dejar 
todo el fin de semana estas dos maquinas, entendemos que no puede recoger todas las 
runas y deje toda la acera rota, la pavimentación rota como a hecho, no es de mi agrado 
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pero puedo entenderlo, pero claro quitar dos maquinas del paseo y aparcarlas en la zona 
del mercado o donde haga falta, creo que esto es solo questión de sensibilidad y tener un 
poco de vista por parte de esta empresa y de sus responsables, por esto estoy seguro que 
el regidor pedira explicacions y si hace falta le puedo dejar la foto para que tire de las 
orejas a quien tenga que tirarlas, se entiende que pueda haber una obra en la calle, se 
entiende que se cambie de sentido el tráfico segun en que horas, lo entendemos todo 
hablo en este caso como regidor y también como empresario que se dedica al mundo del 
turismo, però si que no podemos durante un fin de semana en que tenemos flujo de 
público, la principal esquina del municipio estar ocupada por dos maquinas que no estan 
trabajando, que lo hagan de lunes a viernes aun, pero sabado y domingo no estan 
trabajando y estan aparcadas con una vallas, por esto por favor pida explicaciones a quien 
las tenga que pedir y que no se vuelva a repetir, sobre todo pensando en la futura obra de 
la primera fase del paseo marítimo, como bien saben es un tema que preocupa mucho y 
del cual hemos estado hablando ya en diferentes ocasiones y referente a este tema 
también esta mañana he visto como sigue vallado el parquing del Blanquet, supongo para 
la segunda parte del asfaltado, espero que aunque no este acabado de cara a la noche de 
carnaval sobre todo el Sábado y el Domingo por la tarde en que tendremos un flujo 
importante de gente por favor abran las vallas seguro que lo harán, pero quiero recordarlo 
porque claro perder todas estas plazas de aparcamiento puede ser perjudicial para todos 
otra cosa brevemente que queria comentar, felicitar a la regidora de turismo en el 
verdadero sentido de la palabra, no en sentido ironico por el tiempo que se ha tomado 
para revisar la propuesta de estatutos del patronato, yo creo que tal como hemos 
comentado antes para la pistas de Padel no va de un mes, en este caso pasa lo mismo 
quería comentarlo porque creo que se esta agradeciendo por parte de todos, creo sector 
público sobre todo sector privado, otra cosa pero que por un lado celebro que se haga en 
Calafell tal como nos han comentado y lo he manifestado en la comisión informativa es el 
fin de semana del puente del 1 al 4 de mayo en que tenemos el family dey, una iniciativa 
muy buena y positiva para el municipio, pero claro volvemos a lo de siempre, ya lo hemos 
comentado y entiendo que hacemos lo posible pero, pensemos de cara a futuras 
ocasiones, puente cuatro días tenemos ya el municipio con mucha gente, encima coincide 
que tenemos riverside y encima añadimos otra actividad, por favor hagamos lo posible 
para que el año que viene sea el fin de semana siguiente o el fin de semana anterior o un 
fin de semana en que no coincida con otras iniciativas porque sino disparamos cartuchos 
validos, cartichos muy buenos porque la idea es muy buena, disparamos cartuchos pero 
luego probablemente nos quedaremos sin nada por disparar y en canvio al igual que la 
felicito en el verdadero sentido de la palabra en este caso un pequeño reproche si me 
permite la expresión y es que el martes hubo la presentación del plan de actividades de 
turismo penedès, donde el baix penedès se esta reivindicando, esta reivindicando su 
protagonismo dentro de este organismo que hasta hace poco tiempo se movia sobre todo 
a nivel de alt penedès, en esta jornada se ha pedido la implicación de los patronatos de 
turismo y de las regidorias de turismo bueno me habria gustado sinceramente que hubiera 
estado con nosotros, probablemente por motivos de agenda no ha podido venir pero si 
que la regidoria de turismo, aunque estava representada por el senyor Olivella y por la 
regidora Sandra Suárez y por servidor y por Quim Vidal perdón, es que lo tenia detrás 
ahora estava pensando me falta uno, pero si que la regidoria de turismo quizas habria 
estado bien que hubiera estado representada en este acto nada mas, gracias. 
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Sr. Parera: Sí, Senyor Olivella cinc coses que segons quin no li donen importància però 
nosaltres, al menys jo personalment, no entenem perquè el dia 23 en això de la cursa 
aquesta es va tancar el pont de Segur, ja em va contestar i vaig fer aquesta pregunta a la 
informativa i em van contestar correcte, em van dir que no passaria més, va ser un error 
tenim el carrer Juncadella que es podia distribuir tot perfectament això una. La segona 
Senyor Olivella en aquest cas li afecta una mica a vostè vaig preguntar també assumptes 
que havia sentit ha parlat, que hi havia comerços de Segur que demanaven la regulació de 
la zona blava, em van  contestar d’un modo mol sec, sense cap explicació, dient que això 
era cosa de Cemssa, jo em sembla que es una cosa política, perquè el president de 
Cemssa es el Senyor Olivella i coses de Cemssa res, cosa política, això una. També vaig 
preguntar pel bar que segons es veu, he vist fotografies del bar que s’ha muntat al Parc de 
la Sínia, també se’n va contestar d’un modo molt sec, sense cap explicació de cap classe, 
que era qüestió de Cemssa, no Senyor Olivella es cosa política vostè es el president de 
Cemssa, també vaig preguntar en una informativa, ja que es canvia la llum del camí que 
va cap al cementiri perquè no es fa més ample, se’n va contestar també amb un sistema 
molt sec i dur, que era qüestió, que era assumpte de parcel.listes, jo crec que es un 
assumpte polític, no de parcel.listes, perquè allà hi ha un pla de urbanitzacions hi ha un 
pla muntat, fet i aprovat desprès suposo i creiem que té totes les facultats per fer-ho, però 
com es va acordar diferent, a la comissió informativa, concretament aquí he de dir el nom, 
a la informativa de comerç es va aconsellar que en comptes de dues persones de cada 
partit hi hagués una bueno nosaltres no se per quin motiu va dir que la taula era petita, si 
va dir el motiu que la taula era petita, bueno es va justificar això que cada dia eren més i 
que per tant que cada partit vingués un, Senyor Olivella el que dic va a missa, d’acord que 
es veritat, per tant nosaltres bueno si ha d’anar un anirà un però com que es va acordar 
que aniríem dos doncs, de moment res més Senyor Olivella. 
 
Sr. Triadó: jo voldria fer un parell de precs o preguntes.  Tots estem molt contents perquè 
sembla que les obres del passeig al final començaran, tot i que les havia de pagar el MOPU 
i al final les pagarà l’Ajuntament de Calafell.  Quan es parlava que les pagaria el MOPU i 
això sí que ens preocupa, i no hi estàvem gens d’acord, es va fer la cessió al Ministeri 
perquè sinó no es podia fer la inversió, ja que s’actuava i es gastaven diners en un lloc que 
era d’un altre propietat.  A nosaltres ens preocupa que això ara ens pugui retornar al 
revés. Pensem que primer haurien de recuperar la propietat, fer la inversió i actuar de la 
mateixa manera que va actuar el MOPU, ja que gastem els diners en un terreny que sigui 
nostre, que ens el tornin, i que torni a passar una altra vegada a patrimoni de 
l’Ajuntament.  En tot cas, nosaltres per estar més tranquils i per poder evitar problemes en 
un futur, el que sí que demanaríem és que l’Ajuntament fes un informe jurídic i el fes 
arribar a tots els partits polítics perquè en tot cas, si algun dia passés alguna cosa i ens 
demanessin responsabilitats, que sapiguem on som tots plegats. I el prec és aquest, que hi 
hagués un informe jurídic on s’expliqués que l’actuació de l’Ajuntament s’ajusta a dret 
perquè pot fer la inversió allà en una propietat que no sigui seva.  Jo, en tot cas, si no és 
així, espavilem-nos, posem-nos les piles i demanem el retorn de la propietat que penso 
que és més interessant demanar el retorn d’aquesta propietat, perquè ara tots sabem que 
la delimitació de Costes afecta els veïns de primera línia de mar, amb una profunditat de 
10 metres i els que tenen la façana davant de la casa amb deu metres de profunditat, han 
de sol·licitar també permís d’obres o qualsevol classe de permís al Ministeri i a 
l’Ajuntament, a les dues Administracions, i quan anteriorment abans només havien 
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d’afectar només la façana. Per tant, jo per tranquil·litat de tots nosaltres, doneu-nos un 
informe jurídic que ens serveixi com a mínim de defensa.   
 
El segon punt que volia preguntar era al departament de Turisme respecte de la taxa 
turística.  Sabem que des de fa un any, la Generalitat està cobrant la taxa turística i que 
d’aquesta taxa hauria de passar un trenta per cent a l’Ajuntament. Voldríem saber si passa 
en quina partida passa i si no és així que es reclami a la Generalitat perquè l’hem de 
cobrar.  I continuant amb el departament de Turisme, estem preocupats per les notícies 
que van sortint. El Solimar té problemes, el Miramar també els té i creiem que l’actuació 
per part de l’Ajuntament i en tot cas del departament hauria de ser àgil, ràpida i no 
esperar a fets consumats, cosa que ha passat amb el Solimar, perquè quan el senyor 
Matamala ens ha trucat a tots, les coses ja han estat fetes.  Pensem que no podem 
desaprofitar l’aportació que és que un hotel com el Solimar que porta 60.000 persones 
durant la temporada a Calafell, es pugui perdre.  En tot cas si s’ha arribat aquí que es 
facin les accions necessàries, suposo que aquest estiu no arribem a temps, però sí que per 
l’any que ve no es perdin, perquè  tal com van les coses i la informació que tinc jo, a 
aquest estiu no hi arribarem a temps. Per tant, com a mínim, per l’any que ve que l’hotel 
el torni a explotar qui sigui, però que el tornin a explotar i puguem tenir altra vegada 
aquests llits a disposició de la gent que ens vulguin visitar. I no és tan sols la gent que ens 
visita, és perquè aquesta gent van a l’estranger a buscar que s’omplin aquests llits i amb 
això se’n beneficia tot el municipi.  
 
Després hi ha una altra pregunta que us volia fer i és que el contracte de les brosses que 
ens va donar el Consell Comarcal que va començar el 2011 i s’acaba el 2021 si no ho tinc 
mal entès, hi havia dins del plec l’obligació per part del Consell Comarcal de fer dotze illes 
soterrades a la platja. Ja vam perdre l’oportunitat de fer la recollida pneumàtica. Suposo 
que en aquest termini de temps, el Consell Comarcal, o l’ECO Baix Penedès farà i posarà 
els contenidors que estan compromesos en els plecs de condicions.  I el que estem veient 
és que es canvien els contenidors però no es parla de fer aquestes illes  que estan 
compromesos a fer. I l’altra pregunta és: els estem pagant aquests contenidors soterrats i 
la recollida d’aquests contenidors soterrats?   
 
I per últim, aquesta és una pregunta que m’ha vingut per vàries bandes, perquè ja es va 
fer aquí, la van fer precisament dues persones de sentits molt oposats: el senyor Manel per 
part d’Esquerra Republicana, i un senyor de Ciutadans que era què faria l’Ajuntament de 
Calafell quan la Generalitat li demanés el cens per poder posar en funcionament el vot pel 
dret a decidir?  Res més. 
 
Sr. Ferré: bé, nosaltres avui coincidim amb la totalitat de tots els precs i preguntes que 
s’han fet fins ara i per no repetir-nos només en farem un.  Fins i tot en algun dels punts 
que ha comentat ara el senyor Triadó hem fet un escrit que vam entrar ahir per registre 
del tema del passeig, en aquest sentit, perquè l’Ajuntament acabés de resoldre aquest 
conflicte que hi ha de propietat, ja que abans que comencin les obres s’ha de tenir la 
titularitat dels terrenys i per tant, s’haurà de resoldre això. Per tant, l’únic prec i pregunta 
que farem avui el farà el José Bonilla. 
 
Sr. Bonilla: mire, después de la sesión del último Pleno del mes pasado, la verdad que yo 
salí de esta sala muy desalentado por la intervención del señor Solé.  Y no sólamente mi 
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grupo tuvimos bastante con salir desalentados por la manera del trato personal que el 
señor Solé me dirijió, sinó que a más a más tuvimos que aguantar que el señor Alcalde, el 
señor Joan Olivella, nos llamara para darnos una buena regañina.  A partir de aquí le 
explicaré señor alcalde, para que usted tome en consideración lo que crea oportuno.  En la 
Comissión de Obras, Mantenimiento y Medio Ambiente del día 27 de Enero de 2014, 
concretamente en el punto 2: “Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas 
administrativas, particulares y técnicas para la contratación  en régimen de concesión 
administrativa de la gestión integral del servei del cementiri municipal amb construcció de 
tanatori i inici de la licitació. El Ple de l’ajuntament en sessió del 25 de juliol de 2013 va 
aprobar definitivament l’establiment dels serveis funeraris de Calafell, sobre la base de la 
memoria justificativa i documentació annexa i es va aprovar el Reglament del servei 
funerari municipal de Calafell. En data 8 de Agosto de 2013, la publicación del anuncio al 
BOP es va iniciar l’obertura del període licitatori.  La Junta de Govern Local de data 17 de 
desembre de 2014, que és el que figura a l’acta. Que yo sepa sería 17 de Diciembre de 
2013, va acordar desistir de la tramitación del expediente por la contratación en régimen 
de concesión del servei funerari, amb construcció d’un tanatori retornant l’expedient als 
serveis jurídics i tècnics, para rehacer el pliego de cláusulas y documentación 
complementaria para hacerlas homogéneas, solventando las incongruencias detectadas 
entre ellas mismas y a la hora incorporar la novedad normativa establecida en la 
legislación a lo largo del tiempo transcurrido. Sigo leyendo y más para adelante, el 
presidente de la comissión señor Solé explica los motivos de una nueva tramitación del 
expediente de contratación que básicamente se debe a las incongruencias detectadas en 
el plec tècnic i administratiu 1.  El director de serveis jurídics explica que se ha tenido que 
hacer de nuevo el expediente de contratación porqué no se ajustan al plec del anexo 1 y al 
plec administrativo, hecho que ha provocado confusión a los licitadores a la hora de 
presentar sus propuestas i por este motivo, básicamente se han modificado el objetivo de 
valoración.  Y cuando pone básicamente también hay otro apartado, por este motivo pero 
no exclusivamente, o sea había más motivos que no se dan explicaciones.  Seguimos 
leyendo y más para adelante en el apartado tercero declara el trámite de urgencia, 
reduciendo el periodo licitatorio al plazo de 15 días hábiles y cuando esto se declara que 
también usted me lo contradijo, tanto a mi como al portavoz del grupo socialista diciendo 
que no era verdad que no era cierto que se pasaba por urgencia, pues sí señor, en el acta 
figura así y así ha figurado en toda la documentación que se ha tramitado.  Por lo tanto, 
esto se ha reducido a 15 días hábiles y como la mayoría de los que nos  estén escuchando, 
como ustedes mismos, como los propios empresarios que han tenido interés en licitar, es 
un tiempo pràcticamente insuficiente para poder presentar una licitación para este tema.  
No obstante, y a pesar de todo esto señor alcalde, usted hace que la secretaria del 
Ayuntamiento nos convoque a una reunión el día 7 de Febrero de 2014, justo una semana 
después del último Pleno. Usted nos cita a las 9 de la mañana y nosotros como es lógico y 
normal nos presentamos a esa citación que nos ha hecho el señor alcalde para que nos 
requería y bueno, el motivo de su requerimiento no es otro ni más ni menos que para 
darnos una regañina para convertirse en juez, fiscal y parte, presuntamente, se convierte 
usted en eso en ese momento, teniendo a la Secretaria delante levantando acta de lo que 
allí digamos tanto el señor Ramon Ferré o yo y usted nos amenaza con llevar el tema 
donde crea conveniente por los comentarios o por la exposición que yo había hecho en el 
pasado Pleno referente al tema del tanatorio.  Yo, señor Olivella, que sepa vivimos muchos 
años de democracia, que nos ha costado mucho conseguirla, y yo no me voy a sentir 
amenazado por las palabras de usted, no me siento nada en absoluto amenazado, a pesar 
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de que presuntamente estaba en su intención.  La democracia nos ha costado mucho 
sacrificio y esfuerzo como para perder una libertad de expresión y  la oposición lo que 
tenemos que hacer en esta sala por mandato de los ciudadanos, concretamente es 
denunciar todo aquello que no veamos que esté con la suficientemente transparencia y 
claridad y cualquier duda que tengamos que la podamos aclarar tanto en esta sala de 
Plenos, puesto que en las comisiones como he leido anteriormente no se nos dio 
aclaración ninguna.  
 
Sr. Olivella: senyor Bonilla, jo només li demanaria que expliqués perquè els vaig cridar, no 
pel tanatori, sinó per una qüestió en concret. Ja ho aclariré quan em pertoqui, però 
m’agradaria que si és vostè tan expressiu i tanta llibertat d’expressió, que digui la veritat.   
 
Sr. Bonilla: yo estoy diciendo la verdad señor Olivella, no le he cortado a usted en todos 
los años que llevo en este Ayuntamiento en ningún momento y le pido que tenga usted el 
mismo respeto por mi persona como regidor como la que yo le presto a usted, señor 
alcalde.  Lo que yo tenga que decir o no tenga que decir será tema mío. Entonces, hay 
una cosa, si después de su llamada, usted se cree que nos va a coartar al grupo del PSC, 
está usted muy equivocado, seguiremos desarrollando nuestra labor de oposición y 
llevándola hasta donde haya que llevarla.  Y usted lo que tiene que hacer es gobernar y los 
mismo que me llamó a mi al orden de alguna manera sin tener motivo para ello, usted lo 
que tendría que haberle exigido a su regidor, que hubiese tenido un comportamiento 
correcto dentro de una normalidad legislativa como tenemos hoy en día, cosa que usted 
tampoco no ha hecho.   Yo cuando le pido a un regidor o un Teniente Alcalde de Área 
que me de una información, se la estoy pidiendo para que me la de de verdad y no con 
medias mentiras.  Yo al señor Solé le pedí información en dos comisiones y en ninguna de 
las dos me dió información completa ni de verdad, me dio una información parcial y 
difusa y interesada en su parte.  Por lo tanto, yo cuando vengo al Pleno, el grupo pedimos 
esa información.  Aquí, a lo largo del debate, esa información tampoco no se nos traslada, 
por lo tanto, hicimos hincapié en ella y seguiremos haciendo hincapié en ella y 
desarrollando el trabajo que nos ha mandado la ciudadanía y ustedes no son quién para 
mandarnos callar y lo que hay en las actas, el Pleno anterior, lo que dije señor Olivella me 
mantengo en toda mi intervención.  No se si podrá hacer lo mismo el señor ponente pero 
yo me mantengo en toda mi intervención a lo largo del Pleno anterior.  Y es cuanto les 
quería decir, porqué creo que la ciudadanía tiene derecho a la transparencia y a saber 
realmente que es lo que se está cociendo.  Nada más por el día de hoy y espero que su 
intervención sea tan correcta como la mía. 
 
Sr. Olivella: moltes gràcies, serà correcta i sobre diré la veritat de la reunió que vostè no 
l’ha dita i ho sento molt, però és així. I no és ni prepotència ni molt menys, sinó que la 
veritat i començo com que anem al torn de resposta, ja que he començat, jo simplement 
com alcalde tinc el dret que si se m’acusa com a partit que vostè va dir aquí fa un mes, a 
precs i preguntes, que és el que li he demanat que digués, però no ho ha volgut dir, 
resulta que va venir un alt càrrec de CIU, hi diu l’acta, això li va dir aquí, està llegit, vaig 
agafar l’acta i li vaig ensenyar.  De totes maneres li vaig dir a la Secretària que quan els 
convoqués els digués que era per parlar d’això i crec que al Ramon li vaig dir, a veure si 
podia ser un dijous i vostès van dir que no podien i van venir el divendres.  Jo simplement 
els voldria dir que com alcalde, per això pensi, vostè que respecta tant, doncs, l’alcalde té 
el dret de fer-ho, perquè abans de fer-ho vaig preguntar si ho podia fer. No es pensi que 
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em trec les coses perquè sí, i de democràcia n’hi ha i hi ha dret a expressar per tothom i jo 
crec que l’única cosa que els vaig reclamar és que em diguessin quin era aquest alt càrrec 
que va venir aquí, que va anar a la Fonda Antiga, perquè jo no ho sabia, i els requeria  que 
m’ho diguessin, si vostès ho sabien, més que res per aclarir-ho.  Jo els vaig dir, ha estat el 
president de la Diputacíó que va venir aquí per una inauguració d’una exposició?  Perquè, 
vam anar a l’Antiga i no em van dir res, va ser  una vergonya i es van riure de mi. A més li 
vaig dir que com que es podia fer un requeriment, jo volia que em diguessin quin era 
aquell alt càrrec de CIU, volia que m’ho diguessin a mi, perquè ho volia saber, perquè jo 
no ho sé i per mi això no  s’hi podia jugar, perquè considero que sí que es pot jugar en 
política, però que si aquí hi havia una cosa mal feta que me la diguin, perquè jo sóc el 
primer de reconèixer-ho i dir no és veritat, que vingui aquest senyor i que els digui a 
vostès, i si volen aquí al Ple, de què això no és cert. Resulta, que em va començar vostè 
dient que li havia dit un altre, el Ramon que també li havia dit un altre, que vostès no eren 
uns xivatos i que no ho deien. Era una mica penosa la situació i només els vaig requerir per 
això i crec que estic en el meu dret com alcalde i com a grup de CIU  de dir que si vostès 
ens acusen davant d’una cosa que diu que l’hem feta malament i a sobre que sembla ser 
que ha vngut un alt  càrrec de CIU  que no sabem qui és i encara no ho sabem avui, que 
va venir a la Fonda Antiga i que va prendre una copa i els preguntem qui és i no ens ho 
diuen, jo  no sé tota aquesta història que s’ha muntat senyor Bonilla de què els he acusat.  
Jo crec que com alcalde tinc el dret de dir-los i si ho volen dir aquí davant de tothom, em 
sembla molt bé, és que m’agradaria que diguessin qui els ho va dir i que demostrin que 
això és cert i si ho demostren jo els asseguro que els donaré la raó, cridarem aquest senyor 
i a veure què ha passat aquí.  Ara bé, que difamin amb coses que els ha dit un altre i 
aquest altre no sabem ni qui és, doncs, aquesta és l’única cosa que volia aclarir i 
lògicament ens sentim com  a grup que amb aquestes coses no s’han de jugar i per això 
els vam fer aquest requeriment perquè ens ho diguessin i ens ho aclarissin. No era res més 
que això.  I si vostès aquí al Ple em diuen Pepito de los Palotes va venir aquí, vostè va anar 
a prendre unes copes amb ell i resulta que algú els va sentir i van dir això... jo de veritat, 
faria el que calgués, perquè jo com alcalde el que vull primer és la transparència i no vull 
que se’ns acusi de coses que no hem fet.  I com que crec molt amb la justícia encara que 
no s’ho cregui considero que no és just el que van fer l’altre dia. I per tant, com que 
considero que no és just, perquè dir els de CIU  va venir un alt càrrec, va parlar amb no sé 
qui, va beure aigua i no van ni venir gairebé vostès allà dins, o sigui, que els ho va dir un 
altre, doncs, jo em considero atacat molt directament. Llavors, no vam aclarir res. Els vaig 
preguntar, era el president de la Diputació? Perquè aquest senyor no venia en càrrec de 
partit polític ni de CIU, venia com a president a inaugurar una exposició d’uns actes. No ha 
vingut cap més càrrec aquí de CIU, llavors només demanava aquest aclariment.  
Sr. Ferré: jo voldria fer dos aclariments. 
 
Sr. Olivella: No, Ramon això no toca. 
 
Sr. Ferré: és que no va ser en precs i preguntes, sinó en el punt del tanatori que es va dir 
això i segona, tu no em vas trucar, va ser la Secretària que em va trucar.  El tema és que 
sempre us agafeu al mateix, qui ho ha dit, ... i l’important no és això, sinó que hi ha un 
document, un informe... i això ho va dir aquest alt càrrec, ja sigui de CIU o de la 
Diputació, que va venir aquí a Calafell, i això és cert i no hem dit cap mentida.  
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Sr. Olivella: em deixes acabar?  Aquí hi ha l’acta del que vam fer.  Jo simplement torno a 
dir que si realment vols acusar d’una cosa necessito documentació i serà la teva paraula 
contra la nostra, però que en cap moment  el que esteu dient  és cert.  I si ens ho 
demostreu realment jo t’asseguro que reconeixeré públicament el que has dit, però si 
només ho deixeu caure per embrutar com el que s’acostuma a fer aquí, però en aquest 
cas crec que heu travessat una ratlla que no havíeu d’haver travessat, perquè us ho ha dit 
un altre, ho diu l’acta. L’essència del problema que té el senyor Bonilla és que els vaig 
cridar i vaig anar en contra de la llibertat d’expressió i això no és cert. Li vaig demanar a la 
Secretària, que és la responsable i que dóna fe pública per veure que és podia fer amb 
això. Em va dir que es podia fer una compareixença i és el que vaig fer, com alcalde ho 
podia fer i us vaig demanar només això, qui us ho havia dit? Qui era aquest càrrec? A 
nivell personal, volia saber-ho ja que no ho vau dir aquí al davant. I avui pel que veig 
intenteu esquivar el tema com sigui.  O sigui, fins ara no s’ha demostrat res i podreu 
escriure el que vulgueu, però que el que embruta que alguna cosa queda, aquesta és la 
vostra postura i no la penso tolerar perquè no és cert. 
 
Sr. Ferré: L’important no és això sinó el que ens va dir vostè al final de la reunió que és 
que realment el tema del tanatori s’havia tirat enrere perquè s’havien detectat unes 
irregularitats en el procés i això si el seu regidor... 
 
Sr. Olivella: .Ramon, m’has tornat a interrompre. 
 
Sr. Ferré: jo no he vist l’acta perquè no ens l’ha ensenyada l’acta que va aixecar el seu dia, 
però jo demanaria que això constés en l’acta perquè ho acabava de dir vostè, cosa que el 
seu regidor en el seu dia no va dir i que si hagués tingut la franquesa de dir-ho, doncs, 
mira hi ha hagut un error en el procés, i hem demanat un informe per veure si està 
correcte o no, això el seu regidor no ho va fer.  En l’acta que ha llegit el senyor Bonilla, el 
seu regidor diu que la mesa continua el seu procés, quan ja s’havia anul·lat el procés. El 
seu regidor va dir en una comissió informativa que això continuava el seu procés i ja 
s’havia anul·lat. Doncs escolti, si ens enganyen, si ens diuen mentides, i ara s’aferren a tot 
això a intentar tapar-ho i intentar amagar el que realment està passant ficant-se i 
amenaçant a l’oposició, amb la secretària prenent nota dient que diguéssim el nom de la 
persona que havia dit això, home, quan més pistes ja que es van donar en el Ple últim, ja 
no es podien donar.  Què més dóna el nom de qui ha dit això? Què més dóna, si la realitat 
és que vostès ens han enganyat, ens han mentit el perquè han començat de nou aquest 
procés del tanatori i això és el que més ens ha molestat a nosaltres i per això diem el que 
vam dir el seu dia i diem el que hem dit avui. 
 
Sr. Olivella: Ramon, gràcies pels teus aclariments i en fi, si aquí hem de tenir un ROM i 
cadascú ha de fer el que vol, doncs, aixeco la sessió i marxem.    
 
Sr. Ferré: doncs, si ho vols fer, fes-ho. Ja estem acostumats a aquest tracte i a aquest 
tarannà. Si ho vols fer, tu saps el que has de fer i el que no has de fer. Jo crec que estem 
dient les coses d’una forma correcta i transparent i clara perquè la gent entengui el que va 
passar. Si ara vosaltres feu la interpretació recargolada com sempre que voleu fer i 
busqueu que el més important de tot és qui és el nom d’aquest personatge, doncs, home, 
a mi em sembla lamentable, quan el realment important és que s’ha enganyat l’oposició i 
s’ha dit una cosa que no era veritat. 
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Sr. Olivella: bé, acabant el punt, la situació com va anar jo crec que és súper transparent i 
ho torno a dir com alcalde i ho corroboro. Es va fer un procés, hi va haver molta pressió 
per part de molta gent d’aquesta taula, perquè hi havia qüestions que no agradava com 
anava la situació i quan es va mirar i això es va dir aquí a la taula, per evitar possibles 
errors i per transparència, precisament, es va anul·lar el concurs amb una empresa que hi 
havia i s’ha iniciat de nou, per total transparència i quan vulgui a la secretària li demanem 
el certificat que calgui del motiu pel que es va fer.  O sigui no per enganyar ningú, el que 
passa que vostè va molt alterat avui, doncs, miri, tiri’s a la piscina i faci el que cregui. Jo no 
li puc dir res més que això.  Ha tingut una falta de respecte envers tots, però doncs, és el 
seu problema, allà vostè, és el seu tarannà de tota manera que el va traient de tant en 
tant.  De tota manera el que sí està clar és que vostès van acusar d’una cosa que els va dir 
un altre senyor o un altre i vau intentar aprofitar-se d’aquesta situacio que no és certa i la 
reitero i que està escrit allà on sigui i no hem estat capaços de demostrar el que diuen, i 
aquest era el motiu del perquè els vaig cridar, no perquè estigués fent malament el 
procés, perquè el procés està correcte. En aquest punt creia que no havíem de perdre-hi ni 
un minut, el que passa que digui un alt càrrec de CIU quan és mentida total  tot això i això 
els he dit, algú altre, que em puc imaginar qui és, aleshores, embruta que alguna cosa 
queda, però jo el que vull que quedi clar aquí i que d’una vegada per totes ens sentim 
totalment transparents amb l’actuació del tanatori, i que aquí no ha vingut cap persona de 
CIU i que vostès, que són capaços de dir això, és que en deuen fer moltes. Comencem pel 
torn de resposta. 
 
Sr. Jiménez: alcalde, hi ha un tema de CEMSSA, no sé si voldràs respondre tu o vols que el 
respongui jo, que és el de la guingueta i el tema de Segur centre que ha dit el Parera.   
 
Sr. Olivella: ja ho contestaré jo si vols. 
 
Sr. Jiménez: bé, doncs, només respondre el Triadó, que ha comentat el tema d’aquestes 
12 illes de fracció soterrada al passeig marítim. Amb ECOBP el que tenim és un contracte 
de servei que es paga pel servei que s’està fent. Ara mateix no hi ha cap illa soterrada, 
doncs llavors, és un servei que no s’està pagant.  També dir una cosa a banda d’això que 
és que per l’experiència que ja tenim amb el tema dels soterrats que es van fer amb el Pla 
Zapatero a Segur centre, doncs, és un sistema, per mi personalment, que per fora és molt 
bonic, però per la part de dins només són problemes i més problemes.  De fet, ja s’està 
veient en molts municipis que és un sistema que s’està traient i a part aquí a la platja crec 
que seria un sistema encara que tindria bastants problemes, ja que el nivell freàtic està a 
molt poca profunditat i afectaria molt a aquest tipus d’instal·lació. Gràcies. 
 
Sr. Triadó: no és entrar en polèmica, no es tracta del passeig marítim, es tracta de Calafell. 
La majoria van a la part de la via, i és cert que ja ho vam analitzar en el seu moment quan 
s’estudiava això  i per això s’havia decidit fer la pneumàtica, perquè la soterrada doncs, pel 
nivell freàtic i per tot comporta un manteniment molt més car. Però, la meva pregunta era 
si es pensa muntar o no al final? 
 
Sr. Jiménez: en un principi, no hi ha intenció de muntar aquest sistema a la platja. 
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Sr.Solé: varis temes. Primer contestant al Massi pe tema de les obres del carrer Sant Pere ja 
parlarem amb l’empresa i mirarem de buscar alternatives. Pel tema del Blanquet sempre, si 
les obre duren aproximadament deu setmanes o dos mesos, llavors s’ha decidit que l’obra 
havia de començar ja per arribar a Setmana Santa i tenir l’aparcament disponible.  Si ara 
s’obrís és possible que tots els moviments de terra que s’han fet es perdessin perquè 
d’alguna forma s’ha aplanat. De totes maners, sí que s’han buscat alternatives, aquest 
Carnaval es dirà per la ràdio i pels mitjans que té l’Äjuntament que s’obrirà l’aparcament 
exterior que té el mercat municipal, Mercadona, per guanyar més places. Sí que d’aquí a 
demà intentarem habilitar alguna part del Blanquet però no li puc assegurar el cent per 
cent.  És molt difícil i depèn de com estigui fent el tema dels moviments de terra. 
 
Pel que fa al tema del senyor Ramon Ferré, doncs, un tema principal que ha comentat el 
tema de les pistes de bàsquet, el que ha dit no és cert, no les va pagar a l’empresa que va 
fer les obres de Valldemar, sinó que ho va fer-ho amb AMC 5 que va ser l’empresa que va 
fer juntament amb altres subcontractistes els que van fer el mercat municipal, al mateix 
temps que el van tancar.  Llavors, abans de dir les coses, assabenti-se’n si us plau. Un cop 
aclarit això sí que m’agradaria donar el meu punt de vista sobre el tema del tanatori.  Miri, 
podem estar molts cops amb opinions diferents, però segurament tots el que volem és el 
millor pel municipi i al final l’oposició fa d’oposició i el govern fa de govern, i això ja ho 
entenem i d’alguna manera són les regles del joc.  Jo mai he mentit i si vostès no 
m’entenen o volen escoltar el que volen o volen creure el que volen és el seu problema. 
Per tant, com que molts cops en política es vol disfressar la realitat, doncs, allà vostès, jo la 
consciència la tinc molt tranquil·la, nosaltres i jo mateix no he mentit a cap lloc i és més, el 
dia de l’última comissió que va passar el punt del tanatori, que va venir el cap de Serveis 
Jurídics va explicar el tema del perquè havia anat així i jo mateix vaig explicar els canvis 
que hi havia hagut quan es referien a temes no jurídics.  I no és el mateix passar un punt 
per urgència en una comissió que tramitar l’expedient d’urgència de cara els licitadors.  
Són dues coses diferents i per tant, no vulgui confondre la ciutadania.  Si es va tirar enrere 
va ser perquè hi havia incongruències en el que deia el plec i l’annex i per no tenir 
problemes que potser hi hagués hagut alguna possible empresa que no s’hagués 
presentat per això, doncs, l’Ajuntament va dir tornem a començar, entenent que l’objecte 
final no canviava i no canvia, perquè al final el que l’Ajuntament vol és donar un nou 
servei al municipi tant de gestió del cementiri com de construcció d’un tanatori i per tant, 
donar aquest nou servei.  Per tant, nosaltres no hem estat parlant mai de que no tenim 
ganes de tirar-ho endavant. Jo quan vaig dir que la mesa ho estava tirant endavant és 
perquè s’entenia que els tècnics ho estaven mirant i revisant tot.  Si després van veure que 
hi havia aquesta incongruència, doncs, ells mateixos van dir que es tirava enrere. Si no 
doncs, no ho haguessin tornat a passar pel Ple, perquè d’alguna manera ja ho haguéssim 
tirat endavant. Per tant, no s’ha mentit i mai s’han dit coses que no siguin la realitat. És 
més, els tècnics estan a la seva disposició perquè vostès puguin anar a parlar amb ells i 
d’alguna manera doncs, entendran tot el procés.  Però, com que vostès no volen conèixer 
la veritat i què ha passat, doncs, allà mateixos. I ara li diré una cosa i francament, miri, ja li 
vaig tornar a dir l’últim dia, potser l’últim dia li vaig dir més alterat, perquè realment 
aquestes coses saben greu  i vostè o vostès, el partit socialista que sempre diu que van 
amb la essa al davant i que van amb la bandera del progressisme i tot això, jo li seré molt 
franc. Diguin que les coses no les fem be´, que no fiquem les prioritats on les hem de ficar. 
Miri, això és política però acusar el govern o a la meva persona, entenc que les seves 
paraules eren pel govern, de què estàvem fent un vestit a mida per un operador, això és 
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molt greu.  Digui que el tanatori no és prioritari, que no ho estem fent bé, que no és una 
prioritat, que no s’ha de fer, bé, és l’opinió d’un partit polític i que va en contra d’una 
altra opinió, en aquest cas de l’equip de govern.  Digui, que hem de gestionar altres coses, 
no passa res, és política però acusar i això està gravat  i a més avui ho he reafirmat, que 
estem fent un vestit a mida per un operador, estem fent un delicte.  O sigui, el que vostè 
diu és que estem fent un delicte, perquè a més avui vostè ho ha tornat a dir, llavors, miri, 
jo crec que aquí tots ens assentem en una taula, som veïns del poble, ens trobem pel 
carrer, estem en associacions, en actes, participem amb el que podem, ens veiem pel 
carrer i estem aquí un temps per donar un servei al poble amb diferents opinions, 
diferents colors polítics, diferents idees  i amb gent de totes les edats, però acusar a un 
partit que fa això és molt greu l’acusació.  I l’últim dia vaig titllar tot això de vergonyós, 
vostè m’ha dit que el meu comportament no va ser l’adequat. Miri, jo potser les paraules 
o el to no van ser les que correspondrien pel lloc que ocupem, però aquesta acusació 
trenca totes les línies vermelles i tots els debats que podem tenir en aquesta taula de tots 
els temes que puguem parlar.  No entenc i no sé quines proves té d’això que ja li dic que 
no és cert.  Jo personalment estic molt disgustat perquè jo no vinc aquí a seure en aquesta 
taula per acusar a l’altre de què incompleix la Llei, de què fa tractes de favor i no sé com 
es diu a nivell jurídic perquè aquí ja em perdo, però m’imagino que deu haver-hi una 
paraula a nivell jurídic que descriu aquest delicte que estem fent l’equip de govern. No sé 
què faré perquè vostè avui ho ha tornat a reafirmar. No sé què faré però vostè ha atacat a 
l’honor del partit,  del govern i en especial a mi perquè sóc el principal càrrec que porta 
aquest tema i acusar això doncs, vostès mateixos.  Ja ho vaig dir a l’anterior Ple que no sé 
si era un tema del partit socialista, de dues persones en concret que són les que han parlat 
sobre aquest tema, però ens podem barallar, tirar-nos els plats pel cap en temes de 
política municipal, ho torno a repetir, però acusar d’això, sincerament crec que no és ni 
ètic ni moral i a més amb un espai que ens escolten tots els ciutadans. Si vostè realment té 
proves que aquest govern fa delictes constantment o fa coses que no compleixen la Llei, 
doncs vagi i denunciï, com qualsevol ciutadà hauria de fer. Moltes gràcies. 
 
Sra. López: jo en relació amb el tema de la contractació i al marge del tanatori o no 
tanatori, jo com a responsable del departament de Contractació vull deixar clara una cosa, 
per nosaltres és correcte, lícit i és el que fa la majoria dels ajuntaments de què quan es fa 
un procés de licitació i es detecta algun tipus de vici o un cop aprovat hi ha un vici que pot 
causar un perjudici o una suspensió d’un servei amb posterioritat, la nostra obligació és 
retirar-ho, tirar enrere i corregir.  Aquesta és la postura més correcta i la que ha de fer 
qualsevol persona que estigui governant. O sigui, nosaltres un dels errors  i ho assumeixo 
en aquest cas com a responsable de Contractació i del departament que va fer el plec 
administratiu, no es va fer una publicació del perfil del contractant, i això està viciat i com 
que aquest és un vici que pot concórrer a unes conseqüències, va ser un dels motius 
principals pel que es va retirar el plec de clàusules del procediment. Aquest va ser un dels 
motius, després potser de fer la valoració de veure que si hi ha una incongruència o no 
n’hi ha és el que es va mirar. Al plec de clàusules sortia, estava tot correcte i l’únic és que 
vam fallar amb la publicació. Això, vostès van comentar que si hi havia informes o no. No 
hi havia cap informe dins de l’expedient, perquè una qüestió que no s’ha informat a nivell 
tècnic, Secretaria i Serveis Jurídics, al detectar aquest problema és el moment que van dir 
que era millor paralitzar el procediment, tirar enrere i fer-ho bé i tornar a començar i això 
és el que vam fer. I això jo en la part que a mi em toca defensaré i no és que ho defensi 
sinó que és el correcte. Només has d’agafar la Llei de contractes, s’ha de comprovar quins 
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són els vicis, què és el que suposen vicis d’aquest tipus i el que és ètic, moral, correcte que 
ha de fer qualsevol polític, no és tirar endavant una cosa que saps que te la poden 
impugnar perquè t’has adonat d’un error, perquè ens equivoquem i poder suspendre un 
servei o no poder donar continuïtat a una cosa, i que això es tiri en uns tribunals paralitzat 
durant 2 o 3 anys. Per tant, jo crec que fent ús i seguint el criteri dels tècnics de la casa 
que són les persones que a la fi han d’avalar tot, vam seguir la seva opinió, ens van 
assessorar correctament i és el que vam fer. Per tant, aquí ja es va aprofitat que s’havien 
detectat també una sèrie d’errors, una incongruència amb un annex, es va corregir, i tinc 
entès, perquè jo no vaig anar a la mesa de contractació, ni formo part de la Comissió 
d’Urbanisme, es van donar totes les explicacions oportunes i és més, el cap de Serveis 
Jurídics que és en aquest cas el responsable del plec de clàusules administratives, va avalar 
tot el que s’ha dit.  M’agradaria que no es tornés a fer polèmica d’aquest tipus i 
m’agradaria que no barregem els càrrecs polítics perquè jo crec que és una manera de fer 
un discurs de poc nivell. Jo crec que és de poc nivell i a més a més exigir uns informes o no 
que algú ha comentat o ha dit que hi havia.  No sé, si estigués l’informe nosaltres el 
posaríem dins de l’expedient. Per tant, l’expedient és públic com a regidors, o com una 
persona que pot ser part interessada dins del procediment, pot anar a veure-ho i 
insisteixo, una qüestió és que nosaltres puguem demanar l’assessorament, jo pugui 
preguntar, jo manifesto habitualment i públicament que faig consultes a altres 
Administracions perquè tinc col·legues, o amics o com qualsevol persona faria, perquè no 
en sabem de tot però això no cal que formi part d’un expedient, perquè  això és un dubte 
que et sorgeix i tires de les persones que coneixes i consultes i fas debat o que creguis 
oportú.  Abans de portar un tema d’aquest tan seriós al Ple, hi ha un debat públic i jo 
agrairia i sobretot el que pot afectar a la meva àrea, que en aquest cas ens afecta a tot 
l’equip de govern, però sobretot el tema de Contractació, que afecta a la meva Àrea, 
agrairia una trucada, un intent d’aclariment amb l’alcalde, amb la secretària, amb els 
tècnics.  Ja no a nivell polític, perquè jo crec que fa més mal que bé, i la imatge que 
donem els polítics, jo crec que a nivell estatal ja tenim prou mala imatge com que portem 
a debat això. Crec que hem de ser seriosos i que amb això no es pot fer política perquè 
parlem d’una licitació seriosa.   
 
Sra. Elvira: començaré amb el Massi. Gràcies pel tema dels Estatuts, t’ho agraeixo, això és 
un tema que ja vam parlar a nivell privat per telèfon i després a la Comissió Informativa, 
amb la qual cosa t’agraeixo que públicament hagis fet aquesta reflexió. El tema del Family 
Weekend, jo ho vaig presentar a la Comissió informativa a nivell polític, vaig demanar 
prudència per certs motius i bàsicament perquè hi ha un pla de comunicació al darrere 
que el que vol és fer la màxima difusió.  Ja comença a ser públic arrel de la vostra 
presentació que era l’última que em faltava per donar-vos, comença aquest pla de 
comunicació que hem fet al respecte.  El tema del turisme,  sóc una persona responsable, 
intento estar a tots els esdeveniments, però sóc mare, sóc filla i de vegades la meva 
agenda no és política, sinó personal, vaig tenir un problema personal que no em va 
permetre estar en aquella reunió a la qual havia confirmat la meva assistència, però, 
lamentablement no vaig poder ser-hi.   
 
Senyor Parera, a la Comissió Informativa jo vaig parlar de la taula si era gran o petita o si 
hi havia molta gent o poca, però no era aquesta finalitat. Vaig deixar molt clar el dia que 
vaig comentar això a la comissió informativa que habitualment i normalment les 
comissions informatives estan formades per un titular de cada grup polític, tots els grups 
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polítics estan representats, inclús els membres no adscrits tenen dret a assistència a la 
Comissió sense vot però amb veu, sempre ha estat així i aquesta legislatura el senyor 
Ramon Ferré, com a portaveu del partit socialista, ens va demanar que com que érem 
molts membres volien assistir a les diferents comissions, dues persones  a cada comissió, 
una com a titular i el suplent que forma part, que sempre es nomena un suplent pogués 
venir.  Això es va donar així i llavors jo el que vai dir a la comissió era que donat que 
aquest concepte de que érem molta més gent arrel de la sortida del Massi del seu grup, 
havien passat a ser una persona menys i aquesta persona entrava igualment a la meva 
comissió com ho havia estat membre fins ara, però ara com a membre no adscrit, que jo 
com a presidenta de l’Àrea i seguint la normativa i la Llei que marca que les Comissions 
Informatives, han de tenir un representant de cada partit polític, vaig comentar que a 
partir d’ara, doncs que es feia així.  Ni estic jugant a la no transparència, perquè tots 
vostès tenen representació i tots vostès han de després comunicar al seu equip el que es 
parla i jo crec que ni s’està fent res il·legal, sinó que és una manera de posar ordre, de fer 
més àgil les comissions perquè cada cop eren més membres i com a presidenta de l’Àrea 
tinc aquesta potestat, però més enllà de si és més regida o menys rígida, sinó que és un 
tema de ordre i de fer una Comissió Informativa com sempre s’ha fet, que és un membre 
de cada partit polític.   
 
El tema del senyor Triadó, sobre la taxa turística, ho lligo també una mica amb la Comissió 
Informativa, sempre s’ha parlat a la Comissió Informativa de Promoció Econòmica  sobre la 
taxa turística. S’ha donat informació i em sap greu que no li hagin donat a vostè, però 
s’ha parlat de les taxes turístiques, s’ha parlat dels imports, fins i tot de la taxa turística 
que fins el dia d’avui s’han cobrat i llavors, aquests imports s’ha comentat que, bé amb el 
sector privat, es va comentar cap a on havia d’anar destinat el petit import que es va 
cobrar des del començament i conforme anem cobrant es van passant per la nostra 
Comissió de Promoció Econòmica.  Els diners van directes des de la Generalitat a un 
compte de l’Ajuntament, no passa pel Patronat, però després a nivell intern es fan els 
moviments que s’han de fer, perquè aquests diners han d’anar destinats allà on la 
Generalitat ens marca que poden anar. O sigui, nosaltres aquí no podem dir res.  Ens 
queda una mica, ara ens queden els últims cobraments, que tenim de termini fins a finals 
d’any i aquests últims cobraments el que volem i per això ho tenim ara paralitzat és que 
quan estigui formalitzat el Patronat també tingui poder de decisió sobre aquests diners.  
Llavors, està paralitzat per això, perquè els diners que s’han gastat fins ara, es va mantenir 
una reunió amb el sector privat, amb el que es va decidir fer un pla de màrqueting, 
aquests diners ja estan invertits en això, però la resta de diners, quan estigui el Patronat, 
tots nosaltres podrem dir cap a on aniran destinats aquests diners.  I ja per acabar, vostè 
fa menció del tema de l’hotel Solimar. Vostè diu que per la informació que té no estarem 
a temps. Home, doncs, m’agradaria tenir més informació, perquè jo ahir vaig estar reunida 
amb els amos de l’edifici i demà tinc la reunió amb els ex gerents o ex gestors d’aquest 
hotel.  Llavors, crec que nosaltres com ajuntament estem molt informats del procés en el 
que està, jurídic, perquè és un procés jurídic bàsicament i m’agradaria saber el perquè 
vostè té aquesta informació de què no es pot obrir, perquè ahir el senyor amo de 
l’immoble avui ha sortit publicat, que ell personalment em va dir que estaven disposats, ell 
i la seva dona a tornar a recuperar l’hotel i tornar-ho a gestionar ells com ho feien abans 
de què es gestionés amb els gestors que tenien fins ara.  Llavors, estan esperant 
jurídicament que un jutge els doni el permís. O sigui que jo entenc que si vostè té mà al 
jutjat jo em perdo, però aquests senyors a dia d’ahir aquests senyors estan disposats a 
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tornar a obrir l’hotel en quant el jutge els doni les claus. O sigui, per part nostra estem 
fent tot el possible perquè això sigui així.  jo crec que no em deixo cap informació més, no 
sé si hi ha alguna pregunta que quedi sense contestar per part meva. 
 
Sr. Triadó: puc fer una aportació?  A veure, el senyor Josep Maria Borrell, és el propietari i 
el senyor Matamala era el gestor que el llogava, si o no?  És que sembla que et sàpiga 
greu que et digui això.  Escolti, fins i tot surt al diari, perquè no els haig de dir si estan 
sortint al diari?  No sé quina por us fa!  Escolta una cosa, hi ha un procés judicial, el senyor 
Matamala està traient tot el que ell ha aportat durant aquests ix anys que ha estat allà. 
Vuit o deu anys que ha estat allà, què vol dir? Que l’hotel queda desmuntat i per altra 
banda, tots els contractes que tenia, i els contractes no es fan d’avui per demà, sinó que 
els contractes es comencen a fer, si estàs posada en turisme sabràs que es comencen a fer 
el novembre de l’any anterior, i per tant, estan tots donats de baixa. Per tant, els que 
tenien reserves ja els han dit que no,  que marxin, per tant, dir que aquests senyors tenen 
voluntat i tot això, ja ho entenc que tenen voluntat, el que passa que no tindran ni temps 
ni tindran gent que hi vagi.  Només et dic que continuïs lluitant perquè el més aviat 
possible i no aquest estiu, no enganyem la gent que aquest estiu serà molt complicat, jo 
ho veig quasi impossible. 
 
Sra. Elvira: bàsicament, Triadó, jo crec que és un tema que ja t’he comentat que per part 
nostra no podem fer res i estem impotents perquè està al Jutjat i és un jutge el que ha de 
dir la seva. Jo no estic enganyant ningú. Aquest senyor ahir va fer aquestes declaracions 
que quan li donin la clau està disposat a tornar a obrir l’hotel. Els paquets turístics que 
tenien, no cal que ens ho diguis, tenim diverses proves esportives que teníem ple, teníem 
els Rock and Billy’s que tenien ple i aquests senyors han tornat els paquets.  Aleshores, ja 
sabem que aquests paquets s’han de recuperar i llavors, quan l’amo adquireix aquest 
compromís amb l’ajuntament que no cal que se’n vagin fora i que ells estan disposats a 
fer el que sigui perquè no marxin fora de Calafell, nosaltres què podem fer? Doncs, quan 
obri, ja l’ajudarem amb el que puguem, però ni podem pagar els llits ni podem entrar en 
el litigi del perquè es treuen els llits o no. És un tema privat entre l’amo de l’edifici i el 
senyor que gestionava. És un tema jurídic. Nosaltres no podem fer res, recolzem totalment 
una obertura d’un hotel, perquè necessitem aquestes places hoteleres, però jo i qualsevol 
dels que estem aquí i l’Ajuntament està fent el que pot, però no està en les nostres mans 
sinó d’un jutge com us he dit.   
 
Sra. González: per contestar al Massimiliano en relació amb la cursa del diumenge dir-te 
que tens bones idees, però dir-te que el problema d’espai perquè si veus les fotografies de 
la sortida de la cursa fa falta un espai ample per donar cabuda a cinc-centes persones. 
Doncs bé, aquestes cinc-centes persones no hi caben on has comentat, sí que hi caben a 
la plaça de Països Catalans, sí que hi caben a la platja del Mil·lenari i sí que hi  caben a la 
plaça del port. Jo parlo de la sortida i de l’arribada. Si tu mires les fotografies veuràs que 
aquesta aglomeració de gent en altre espai del passeig marítim, és impossible des del 
nostre punt de vista, des del punt de vista dels tècnics, sinó la faríem en un altre lloc i en 
un altre carrer més estret, però tècnicament només era possible en aquestes tres 
ubicacions. Ara, que si tu em comentes de fer les sortides d’un lloc i fer l’arribada a un 
altre, es pot fer, però els que competeixen tenen el problema de on deixen els cotxes.  
Deixo un cotxe a la sortida i un altre a l’arribada? Bé, en quant al recorregut, si bé el 
recorregut dels cinc o deu quilòmetres no és un recorregut tècnic perquè més aviat és 
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cursa popular, sí que ala mitja marató és un recorregut tècnic i això està supervisat per la 
Federació d’Atletisme.  S’ha controlat, és el mateix problema que teníem, no problema, 
sinó el mateix requisit que teníem també amb el Triatló, no qualsevol circuit és viable.  
això, ja t’ho comento d’entrada que ja ens agradaria a nosaltres posar el circuit que 
volguéssim però no és així.  I la tercera qüestió és el tema del tancament de carrers que ja 
aprofitaré per contestar el senyor Parera.  Aquestes proves no es fan de la nit al dia, 
requereixen un informe de mobilitat, un pla de seguretat i aquests informes i aquest pla 
ho fa el personal tècnic de la casa.  Jo com a polític el que no faré és obviar-ho mai de la 
vida, perquè tinc una responsabilitat política i també amb els participants.  Si jo no faig cas 
a aquests informes i aquests plans si passa alguna cosa és responsabilitat meva i jo no vull 
tenir aquest càrrec de consciència sobre mi. O sigui, si passa alguna cosa, en aquest sentit 
mai de la vida estaria tranquil·la per no fer cas d’aquestes mesures de seguretat que 
precisament són per això, per evitar que passin tant els participants com la gent que pugui 
anar a gaudir de l’acte tinguin algun risc per la seva integritat física. Doncs, bé, jo dir-li 
senyor Parera que si vostè en l’època que governava, li dic francament, feia això, jo sí que 
a la meva època no ho faré, perquè primer respecte i segon responsabilitat política.  I dir-li 
doncs això, que hi ha un sector de la població, en concret de Segur de Calafell que a mi 
em demana de fer aquestes proves esportives i jo em plantejo de cara també que conec 
que hi ha un sector polític a Segur de Calafell que pensa en la incomoditat de tancar 
carrers a l’hora de fer aquestes curses, repeteixo que per seguretat es tanquen els carrers, 
jo li comento, si renunciem a fer aquestes proves, hi ha unes competències que tenim a la 
regidoria de Promoció esportiva que és donar a conèixer al municipi mitjançant aquestes 
proves esportives.  Jo el remeto als diaris que surten els guanyadors de la mitja Marató, 
que venen d’arreu de Catalunya, que surten amb les seves famílies, vam entregar les 
copes amb els seus fills als braços i això és l’objectiu de la promoció esportiva.  A part de 
promocionar l’esport és promocionar Calafell arreu del món i arreu de Catalunya. Per això 
li dic, sincerament, si des del poble de Calafell se’m diu que renunciï a promocionar el 
municipi mitjançant l’esport ho faré, però tenint en compte que hi ha una població 
important de Calafell i Segur de Calafell que ens demana aquest tipus de proves 
esportives.  
 
Sr. Parera: puc respondre o no? 
 
Sr. Olivella: senyor Parera, és que sap què passa? Que al final haurem de respondre per 
escrit.  De tota manera parlant de les curses, a veure, igual que la Maite ha dit que 
lògicament ens hem de basar en tota una qüestió que ens marquen els plans 
d’autoprotecció que ara legal haver de fer-ho en cada activitat que es fa i per tant, que 
són molt estrictes aquests plans i per tant, doncs, possiblement mirarem i vista 
l’experiència i com que de l’experiència es va aprenent i que coses noves que van sortint i 
que són molt ràpides i que te les van exigint cada cop més, doncs, lògicament si que 
mirarem i intentarem entendre i buscar els errors que hi ha hagut i fins i tot crec que 
encara arribarem més, doncs, intentarem parlar amb els vens de la zona¨amb els bars 
també, totes les propostes que heu dit aquí i jo crec que teniu raó perquè nosaltres també 
ens hem adonat a última hora parlant amb un o altre. Jo crec que hi ha bona voluntat per 
part de l’ajuntament o de l’equip de govern perquè es pugui buscar una sortida i que més 
que hi puguin haver problemes, doncs evitar el màxim de problemes que puguin anar en 
detriment de la població dels negocis que estan a la zona i a l’hora puguem fer aquesta 
festa que és molt maca i molt bonica, com va ser l’altre dia, amb gairebé cinc-cents 
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esportistes i que sempre l’esport sabem que és important i des d’aquí sempre hem dit que 
és una de les bases, la part esportiva, pel municipi i que ho complementen molt tot un 
seguit de qüestions basant-nos que som un municipi turístic i forma part de la cultura i 
d’un munt de coses i l’esport uneix i fa persones molt sanes. Per tant, volem aquest tipus 
de competicions, el que potser sí que se’n estan aglomerant moltes i potser hem de 
buscar d’encabir-ho més i buscar una mica més, i a veure si dins de la legalitat poden 
sortir el màxim de bé, com deia que la gent s’hi senti a gust, sobre tot la gent que té 
negocis. Per tant, recollim tots els suggeriments que feu i en recollirem de tota la gent que 
ho pugui veure des d’un altre punt de vista i si es pot resoldre ho intentarem resoldre. 
 
En quant al que ens quedava em sembla per respondre, hi havia lo dels comerços de 
Segur de la regularització de la zona blava, hi ha una instància em sembla de la setmana 
passada amb un seguit de signatures de persones del municipi, en concret de Segur de 
Calafell, concretament de la zona de l’avinguda Catalunya i dels carrers del voltant que 
demanen gratuïtat a la zona blava.  És una qüestió que l’hem rebuda i evidentment farem 
una reunió amb ells el més aviat possible. En quant al bar del parc de la Sínia, explico la 
situació: l’any passat ens vam plantejar que ens va quedar la guingueta de l’antic bar que 
hi havia davant del passeig marítim que estava a l’anterior legislatura que estava a la zona 
de la plaça Mil·lenari. Aquesta guingueta va quedar municipal acabant de tancar tot el 
compromís que hi havia i la teníem guardada perquè es volia fer, igual que l’any passat es 
va començar a iniciar tot un procés d’instal·lació de guinguetes al davant de la zona entre 
la platja de Calafell i de Segur de Calafell, o sigui Mas Mel l’Estany, i alguna també a la 
zona de Segur. Aleshores l’any passat  en van sortir unes quantes a concurs, aquest any en 
sortirà una altra també en aquesta zona i amés sortirà aquesta, amb la diferència que és 
una guingueta que té l’Ajuntament i la instal·larà i properament sortirà un concurs públic 
perquè una persona pugui ocupar-la.  Era una proposta d’algú que està aquí a la taula 
també que l’havíem parlada Massi, no tinc cap inconvenient de dir-ho i la veritat per 
endavant. Fins i tot quan es va obrir el parc o posteriorment ja se n’havia parlat que estaria 
bé dinamitzar aquests parcs grans com passa en d’altres llocs o ciutats.  Aleshores l’any 
passat no va donar temps, aquest any sí que ha donat temps i ara ja s’ha instal·lat, es 
posa, es farà la concessió i després es repintarà tota i serà per una persona que ho vulgui 
portar del municipi basant-se amb les bases i igual que s’ha fet amb la concessió d’altres 
llocs, o sigui totalment transparent, per si hi ha algú que ha fet córrer no sé què. 
 
En quant al camí del cementiri que no sé si s’ha contestat. Rafel ho has dit?  El canvi de 
llum, senyor Parera era necessari perquè era una zona que no estava connectada ni amb el 
poble ni amb la urbanització i a l’hora al cementiri un dia en fallava una i un altre dia 
l’altra, doncs, aprofitant que es feien les obres al carrer Torredembarra s’ha pogut arribar i 
connectar i es posa llum d’un lloc a l’altre. En quant a l’ampliació de la carretera aquella o 
el camí aquell, totalment d’acord amb vostè. Tan de bo, demà el poguéssim ampliar, però 
vostè sap que fa molts i molts anys que se’n parla i que és costós. Tot i això li agraeixo el 
suggeriment, perquè crec que el que pensa vostè ho pensa tota la taula i jo diria que tot el 
poble, però doncs, quan puguem es farà perquè no és fàcil.  Si fos fàcil jo crec que estaria 
fet.  
 
En quant al passeig marítim, sí és cert, ahir el partit socialista va entregar el paper de la 
recuperació, que és el mateix que ha dit el senyor Triadó i bé, ho hem preguntat amb 
serveis tècnics i, en principi  això no té cap problema perquè es liciti el passeig ni el passeig 
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comenci, però sí que s’està treballant i es farà l’informe i es buscarà tota la documentació. 
Però, doncs, primer vam preguntar si afectava en tot el procés i no afecta. 
 
I en quant a l’ECOBP que ja li ha dit el José Antonio dels contenidors soterrats, ell li ha dit 
que no es posaran i jo li ratifico que no es posaran, però més que res perquè aquests 
contenidors si es fa una mica de sondeig  a nivell dels llocs on estan i sobretot en llocs de 
vora el mar, no els aconsellen actualment de posar-los en lloc perquè són un problema 
constant en zones de costa. Perquè, primer, o s’inunda per nivell freàtic, que bé de 
vegades no hauria de passar, però per la influència del mar doncs, hi ha moltes 
problemàtiques. Per exemple el Vendrell sé que s’intenten anul·lar alguns que hi ha 
perquè quan no falla l’hidràulic falla una altra qüestió i llavors es busquen unes 
alternatives més modernes que puguin suplir això.  En quant a si es deia si estem pagant o 
no, doncs, no es paga aquest servei, sinó el que hi ha i ja està. 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12:15, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretària en dono fe. 
  
 
 


