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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: PLE201PLE201PLE201PLE2012222////1111    
    
A Calafell, en data 30 de gener de 2012, es reuneixen els membres del/de la Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor , i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per La secretària accidental de la corporació senyora Agueda 
Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera 
convocatória. 
 
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 TRIADO JUAN 
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
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. JUAN JOSÉ IGLESIAS SÁNCHEZ 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:     Mireia Ayats Escarré 
 
 
I a les 09:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 

 
1.1.1.1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIORAPROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIORAPROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIORAPROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR    
    
Sr. Olivella:  D’acord. A les hores, abans crec de començar el ple ordinari que tocaria el 
mes de Gener, i abans de començar, transmetre el condol de la mort del pare de Josep 
Mariaque es un sargent de la policia local que va morir aquest cap de setmana, el van 
atropellar abans d’arribar a casa, fer arribar el condol de part de tots els regidors i 
regidores.  
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2.2.2.2. PROPOSTA DE RESOL·LUCIÓ  D’AL·LEGACIONS I  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROPOSTA DE RESOL·LUCIÓ  D’AL·LEGACIONS I  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROPOSTA DE RESOL·LUCIÓ  D’AL·LEGACIONS I  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROPOSTA DE RESOL·LUCIÓ  D’AL·LEGACIONS I  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, DELS SEUS ORGANISMES PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, DELS SEUS ORGANISMES PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, DELS SEUS ORGANISMES PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, DELS SEUS ORGANISMES 
AUTAUTAUTAUTÓÓÓÓNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL, AIXÍNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL, AIXÍNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL, AIXÍNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL, AIXÍ    COM DE LA P LANTILLA I LA COM DE LA P LANTILLA I LA COM DE LA P LANTILLA I LA COM DE LA P LANTILLA I LA 
RELACIÓ DE LLOCS  DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ I DE L’ORGANISME AUTRELACIÓ DE LLOCS  DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ I DE L’ORGANISME AUTRELACIÓ DE LLOCS  DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ I DE L’ORGANISME AUTRELACIÓ DE LLOCS  DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ I DE L’ORGANISME AUTÓÓÓÓNOM NOM NOM NOM 
MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL PER L’ANY 2012MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL PER L’ANY 2012MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL PER L’ANY 2012MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL PER L’ANY 2012        
    
    

 
 
En sessió ordinària del Ple, de data 22 de desembre de 2011, va ésser aprovat inicialment 
el Pressupost General de l’Ajuntament de Calafell, dels seus organismes autónoms i de la 
societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA) per a l’exercici 
2012, així com la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
persónal laboral i eventual, i la relació de llocs de treball del persónal al servei d'aquestà 
Corporació i de l'OAM Fundació Castell de Calafell, per a l'any 2012. 
 
Vist que en data 30 de desembre de 2011, es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, núm.299, amb número d’inserció 2011/14980, l'edicte 
d'exposició pública de l'esmentat acord. 
 
Atés que en data 18 de gener de 2012 finalitzava el termini d'exposició pública abans 
esmentat i vist que s’han presentat al·legacions. 
 
Atés que el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els seus articles núm. 162 a 171, i el Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, regulen en matèria de pressupostos les Corporacions 
Locals així com dels seus organismes autónoms. 
 
Atés que l'article núm.90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim 
Local, estàbleix que correspon a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del 
Pressupost, la Plantilla, la qual haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, persónal laboral i eventual, i en el mateix sentit es pronuncia l'article núm. 
283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Des de Serveis Económics, s’ha confeccionat el Pressupost General per l'any 2012, integrat 
pels Pressupostos del propi Ajuntament, de l'OAM Fundació Castell de Calafell, del 
Patronat Municipal de Turisme i de la Societat Municipal-CEMSSA, també s’ha 
confeccionat el Pressupost Consolidat. 
 
Vistos els informes núm. 27, 30 i 31/2012, emesos per l’Interventora Municipal de 
l’Ajuntament de Calafell, de data 23 de gener de 2012, en relació a les al·legacions i 
reclamacions presentades pel que respecta a l’aprovació inicial del Pressupost General per 
l’exercici 2012. 
 
Vist informe núm. 0094/2012–AS emés per la Secretaria, de data 24 de gener de 2012, en 
relació a les al·legacions prestàdes a l’aprovació inicial del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Calafell, dels seus organismes autónoms i de la societat municipal, així 
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com de la plantilla i la relació de llocs de treball de la Corporació i de l’OAM Fundació 
Castell de Calafell per l’any 2012. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, 
el vot en contra dels membres del PSC-PM i l’abstenció dels membres d’UAM, proposa al 
Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Desestimar les al·legacions presentades, segons informes tècnics adjunts. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar definitivament el Pressupost General de l'any 2012, integrat pels 
Pressupostos del propi Ajuntament, dels organismes municipals OAM Fundació Castell de 
Calafell i Patronat de Turisme i de la societat municipal CEMSSA, i per les Bases 
d'Execució, segons el següent detall: 
 
 
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT  
 
ESTÀT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 23.468.475,20 
II Impostos indirectes 350.000,00 
III Taxes i altres ingressos (sense Art.35) 6.102.035,13 
IV Transferències corrents 5.950.457,53 
V Ingressos patrimonials 492.184,27 

Total ingressos corrents 36.363.152,13 
Art.35 Contribucions especials 0,00 

VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 443.947,92 

Total ingressos de capital 443.947,92 
VIII Variació actius financers 24,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 24,00 
TOTAL INGRESSOS  36.807.124,05 

 
ESTÀT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 

GRUPS     

0 Deute Públic 5.876.795,68 

1 Serveis públics bàsics  11.008.533,81 

2 Actuacions de Protecció i Promoció Social 501.281,34 

3 Producció de Béns Públics de caràcter preferent 2.559.839,80 

4 Actuacions de caràcter económic 1.675.286,22 

9 Actuacions de caràcter general 15.185.387,20 

TOTAL ESTÀT DE DESPESES 36.807.124,05 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
DESPESES 
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I Despeses de persónal 12.242.745,16 
II Compra de béns corrents i serveis 16.297.242,50 
III Interessos 1.264.454,94 
IV Transferències corrents 1.270.978,29 

Total despeses corrents 31.075.420,89 
VI Inversions reals 1.108.550,26 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 1.108.550,26 
VIII Variació actius financers 24,00 
IX Variació passius financers 4.623.128,90 

Total despeses financers 4.623.152,90 
TOTAL DESPESES  36.807.124,05 

 
PRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  
 
ESTÀT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 0,00 
II Impostos indirectes 0,00 
III Taxes i altres ingressos 82.000,00 
IV Transferències corrents 225.000,00 
V Ingressos patrimonials 0,00 

Total ingressos corrents 307.000,00 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total ingressos de capital 0,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 0,00 
TOTAL INGRESSOS  307.000,00 

 
 
 
ESTÀT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
DESPESES 

I Despeses de persónal 249.737,79 
II Compra de béns corrents i serveis 55.220,21 
III Interessos 12,00 
IV Transferències corrents 2.000,00 

Total despeses corrents 306.970,00 
VI Inversions reals 30,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 30,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total despeses financers 0,00 
TOTAL DESPESES  307.000,00 

 
PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME 
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ESTÀT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 0,00 
II Impostos indirectes 0,00 
III Taxes i altres ingressos 14.700,00 
IV Transferències corrents 386.810,00 
V Ingressos patrimonials 6,00 

Total ingressos corrents 401.516,00 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total ingressos de capital 0,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 0,00 
TOTAL INGRESSOS  401.516,00 

 
ESTÀT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
DESPESES 

I Despeses de persónal 0,00 
II Compra de béns corrents i serveis 394.910,00 
III Interessos 6,00 
IV Transferències corrents 600,00 

Total despeses corrents 395.516,00 
VI Inversions reals 6.000,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 6.000,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total despeses financers 0,00 
TOTAL DESPESES  401.516,00 

 
PRESSUPOST CEMSSA 
 
ESTÀT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 0,00 
II Impostos indirectes 0,00 
III Taxes i altres ingressos 416.000,00 
IV Transferències corrents 20.000,00 
V Ingressos patrimonials 14.000,00 

Total ingressos corrents 450.000,00 
 

VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total ingressos de capital 0,00 
VIII Variació actius financers 38.175,50 
IX Variació passius financers 0,00 
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Total ingressos financers 38.175,50 
TOTAL INGRESSOS  488.175,50 

 
ESTÀT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
DESPESES 

I Despeses de persónal 228.836,52 
II Compra de béns corrents i serveis 220.960,72 
III Interessos 10.326,69 
IV Transferències corrents 0,00 

Total despeses corrents 460.123,93 
VI Inversions reals 15.000,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 15.000,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 13.051,57 

Total despeses financers 13.051,57 
TOTAL DESPESES  488.175,50 

 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER---- S'aprova l'Estàt de Consolidació del Pressupost de l'any 2012 de l'Ajuntament 
amb els seus Organismes Autónoms i la Societat Municipal, per un import a ingressos i 
despeses de trenta-set milions tres-cents vuitanta-dos mil cinc euros amb cinquanta-cinc 
cèntims (37.382.005,55 €) segons el següent detall per capítols : 
 
ESTÀT DE CONSOLIDACIÓ 
 
ESTÀT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 23.468.475,20 
II Impostos indirectes 350.000,00 
III Taxes i altres ingressos 6.614.735,13 
IV Transferències corrents 5.960.457,53 
V Ingressos patrimonials 506.190,27 

Total ingressos corrents 36.899.858.13 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 443.947,92 
Total ingressos de capital 443.947.92 
VIII Variació actius financers 38.199,50 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 38.199,50 
TOTAL INGRESSOS  37.382.005,55 

 
ESTÀT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
DESPESES 

I Despeses de persónal 12.721.319,47 
II Compra de béns corrents i serveis 16.968.333,43 
III Interessos 1.274.799,63 
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IV Transferències corrents 651.768,29 
Total despeses corrents 31.616.220,82 
VI Inversions reals 1.129.580,26 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 1.129.580,26 
VIII Variació actius financers 24,00 
IX Variació passius financers 4.636.180,47 

Total despeses financers 4.636.204,47 
TOTAL DESPESES  37.382.005,55 

 
QUARTQUARTQUARTQUART- Facultar la Interventora Municipal per adequar els registres pressupostaris de 
l'exercici. 
 
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ----    Aprovar definitivament la plantilla i la relació de llocs de treball, que consten 
com annex a aquestà proposta. 
 
SISÈSISÈSISÈSISÈ---- S'acorda, als efectes previstos a l'article núm. 169.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i l'article núm. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el 
Pressupost General definitivament aprovat, i s'exposarà al públic resumit per capítols de 
cadascun dels pressupostos que l’integren, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
SETÈSETÈSETÈSETÈ---- Facultar la Tinent Alcalde de l’Àrea de Serveis Interns, la Sra.Montserrat López 
Ureña, o qui legalment la substitueixi per a poder fer aquelles gestions i signar la 
documentació necessària per poder dur a terme els acords anteriors. 
 
Sr. Parera: Perdó sr. Alcalde. No seria convenient que el secretari llegis les al·legacions? 
 
 
Sr. Olivella:A veure, totes estàn incorporades, n’hi ha moltes, crec que tothom ha tincut la 
posibilitat de llegir-ho. Si creuen, aquí podem estàr dues hores llegint…. Jo crec que per 
això s’ha enviat tota la documentació i està a disposició de qui calgui. Jo, el que volgueu… 
si voleu que les llegim totes,… em sembla que no cal però ee, vull dir, està tot aquí, tota la 
documentació, i està a disposició de tothom, i a estàt a disposició de tothom, s’ha fet el 
debat, que algú té el nivell de comisions, avuí els portaveus han tornat a parlar-ho, per 
tant, crec que no cal, ee, per tant… 
 
Sr. Robert: Gràcies senyor alcalde.  Bé, bon dia a tothom, avuí com ha dit la secretaria en 
la exposició del punt estem devant de la posible aprovació definitivadel ple, (ai perdó) del 
pressupost per a l’exercici 2012, i estem també aquí per debatre les al·legacions que vam 
presentar tant el nostre grup municipal com altras col·lectius, tant veinals com dels propis 
empleats de la casa. Bé, jo, a l’inici d’aprovació d’aqest pressupost al ple on es va aprovar 
inicialment, ja els i vai dir que aquest era un pressupost que el podiem anomenar de 
retrovisor. Retrovisor, perquè l’únic que han fet vostès, es mirar enrradera, agafar el 
pressupost de 2011 i fer-li unes variacions que vostès han cregut oportunes. El mal, es que 
aquestes variacions, lo que han fet i lo que pretenen fer per lo que sembla, es perjudicar 
seriosament i directament als nostres ciutadans. Avuí, durant la exposició ja es veura, que 
això es compleix, tal com acavo de dir. Vostè, senyor alcalde, el que no més fa es mirar 
enrradera, ja els hi he dit varies vegades, per tal de destruir, i no mirar en devant per tal de 
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construir. Vostès el que han fet, des de que estàn governant es destruir les coses que ja 
estàven fetes, i s’han carregat i es volen carregar, tota la visió de futur que va demostrar 
l’equip de govern de la llegislatura anterior, no més perquè som rivals polìtics, pero sense 
cap mena de diàleg per veure si arrivàvam a consensos. Aquí, es torna a demostrar aquest 
fet que ara els he dit i es que vostès es carreguen perquè sí, totes les nostres propostes, 
que no al·legacions perquè al·legacions es una cosa……. Una paraula técnica, i nosaltres 
el que hem fet aquí es plantejar propostes. També s’han carregat propostes que han fet 
altras col·lectius, com ja he dit, tant a nivel veinal com dels treballadors, inclús de 
treballadors persónalment. Per lo tant, s’han carregat totes les propostes perquè sí, 
al·legant que no hi ha cap raó técnica, per poder acceptar cap d’aquestes propostes. A 
veure senyor alcalde, es una llastima que devant de la propostes com les que estem fent 
nosaltres des de que s’ha començat la llegislatura, l’únic que facin, l’únic que estàn fent es 
carregar’se-les.  
 
A mí, a mí m’agradat veure per un forat la reunió que vostès devien mantenir, que deuria 
ser cortísima, per tal de devatre a veure si es podia acceptar alguna d’aquestes 
al·legacions. Devia ser cortísima perquè estic segur que la directriu única que va donar 
l’equip de govern, amb aquestà famosa gerent que tenim a l’ajuntament, que es un 
càrreg polític, es a dir, mireu com sigui, feu com sigui, però que no s’accepti cap al·legació 
i cap proposta que vingui dels grup de la oposició. Per lo tant aquestà reunió devia ser 
cortísima, ni va haver debat ni res, i, l’únic que es va fer es dir, bé doncs, mirem de 
desestimar totes aquestes propostes. Vostès deurien sapiguer, senyor alcalde i senyora…. 
López, queee, un pressupost certament es una eina técnica, es una eina técnica i si no hi 
ha alguna controversia técnica, doncs, bé, no fa falta que estigui enrradera i no fa falta 
que es tincui que modificar. Per tant, dir que no s’ha trovat cap questió técnica, doncs bé, 
això es demagogia pura, perquè no deixa de ser una eina técnica. Ara bé, les nostres 
al·legacions, les nostres propostes, són propostes polítiques, que van orientades, a millorar 
la condició del nostre municipi, dels nostres ciutadans. Per lo tant es llógic que un grup 
polític lo que faci són siguin propostes polítiques i no es dediquin no més a mirar si hi ha 
alguna errada técnica a un pressupost. Aquestes propostes polítiques, són continuistes del 
realisme que va mostrar, el pressupost 2011, tal com ha quedat demostrat de… en la 
liquidació com al tancament que vostès han pogut fer d’aquest exercici passat. El que no 
sabem senyor alcalde és que passarà amb aquest pressupost, perquè més aviat aquest 
pressupost acabara ssent un tinclado senyor alcalde aquest pressupost i ja vorem com ens 
ensortirem d’aquest tinclado. 
 
Entrant més directament en les al·legacions i en les propostes que nosaltres vam fer. Jo els 
hi resumirè per temes. Miri, unes al·legacions anaven orientades al turisme i al comerç. 
Nosaltres creiem i estem segurs, que el turisme i el comerç han de ser una altra vegada els 
motors principals per activar la promoció económica del municipi. Tant la cultura, com 
l’esport com el turisme, el comerç, turisme esport tot això, ha de ser la promoció 
económica del nostre municipi en un futur. No no més el toxo com havia sigut 
antigament, si no ara, tornar a recuperar el turisme, el comerç, la poli…..  ai, la… la 
cultura, l’esport, etc. I vostès que fan, doncs vostès redueixen les partides d’aquestes 
aaaa…. D’aquests objectius. Vostès obvien el turisme, obvien el comerç, obvien l’esport, 
obvien la cultura com un motor, com un posible motor per desemvolupar el nostre 
municipi. Per tant, el que nosaltres demanavam aquí, es que tornin a recuperar les 
dotacions que hi havia a aquestes partides, com a mínim, al pressupost 2011, i tornin a 
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dotar adequadament, aquestes partides perquè poguem tirar (|endavant|) el nostre 
municipi, crear llocs de treball, etc. 
 
Un altra objectiu importantísim per altra municipi són les platjes i vostès no han posat res, 
que l’estàr aquí, una intenció clara per millorar les nostres platjes. Nosaltres els hi 
demanavam, que dotesin la platja, inclós a l’ivern, de uns cinc lavavos d’aquests portàtils, 
per poder donar servei als nostres ciutadans que tant disfruten del paseig marítim entre 
tot el municipi. Per lo tant, els hi vam demanar que dotéssin de lavavos portàtils, 
concretament vostès saben que hi ha hagut veìns, de la zona de la petanca de Segur, que 
han reclamat insistentment un d’aquest lavavos, i nosaltres no li demanem no més que 
posin aquest si no que posin aquest, si no que posin altras quatre lavavos per donar servei 
a tanta gent que paseija i no té accpes a un servei tant urgent com aquest o tant 
important com aquest. 
 
En quant als serveis socials, mirin, la situació de crisi que pateix la societat, fa moltes 
families necessitin el suport dels serveis socials i nosaltres som l’administració més propera 
als ciutadans, per lo tant, hem de donar resposta amb aquestes necesitats mínimes i 
bàsiques pels veins. Amb el pressupost que vostès han presentat aquí, vostès fan tot el 
contrari. Rebaixen, totes les partides en global, dels serveis socials, i en alguna, alguna 
operació de maquíllatge, diuen bé, aquí, nosaltres pugem envers de l’any passat, però, lo 
que es cert es que en global, les partides de serveis socials han quedat retallades 
sensiblement. Sensiblement, sensibilitat, cosa que vostè no demostra, perquè amb aquestà 
rebaixa el que fa es desprotegir als nostres ciutadans, a les nostres families que més 
necesiten aquests serveis, i que avuí en dia haurien de ser prioritaris com a pilar 
fonamental de l’estàt del ben estàr al que tots tenim dret. 
 
En quant a seguretat ciutadana senyor alcalde, nosaltres li vam fer dos al·legacions, una, 
una proposta era intensificar les negociacions a Madrid que ja vam deixar nosaltres 
iniciades, que vam fer un projecte per fer aquest pas soterrat sota la via, i que nosaltres 
teniem encaminades. Vostès van dir aquí que no hi havia el projecte que si que hi era, i 
que continuaven negociant i ara darrerament amb aquests dies, sembla que aquestes 
negociacions van en un bon camí, i senyor alcalde, si es cert, jo voldria felicitar, perquè lo 
que sí es cert, es que necesitem aquest pas. Ara bé, em va saber greu que no 
reconeguesin que les negociacions ja estàven encetades i el projecte ja estàva fet. 
 
I pel que fa com ja he dit a la seguretat ciutadana, també li vam propostes, per qué no 
vaixés la guardia, amb la vigilancia del nostre municipi. Vostè ha vist els darrers dies, 
informació de que s’ha intensificat els robatoris i actes delictius a tot el municipi. Nosaltres 
li proposàvam que, tornés a dotar les plaçes interines de policia que estàn vacants, que 
tornés a cobrir aquestes plaçes perquè es dongués un servei complementari a la plantilla 
fixa de l’ajuntament, i que, es veies una mica més de seguretat ciutadana perquè la 
percepció de la ciutadania actualment, és que s’ha baixat de qualitat en aquest sentit. 
 
Li vam dir senyor alcalde també, que, haviem vist en les darreres noticies publicades per la 
Generalitat de Catalunya, que, no podrien fer front,, La Generalitat dic, a les subvencions 
previstes pel ‘pla de barris’ pel que fa a l’exercici 2012. Ara bé, vostès fan cas omís a tot 
aquestreguitxell d’informació que surt, i doten una partida de despeça corrent, de més de 
170.000 €, dels quals, més de 185 són aportació municipal, per poder afrontar despeces 
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varies, amb aquest practicament no aquest despeces varies, que ja vorem aquestes varies 
d’on serà, per fer front al projecte de la llei de barris. Nosaltres li els vam proposar, que, 
aquests diners es posessin al propi aaa, reorganitcessin dintre les partides del ‘pla de 
barris’, per tal de poder continuar amb el projecte, i aquestes partides que vostès destinen 
a despeces varies, poder fer front a part de la, de la manca de subbenció que tindra 
aquest exercici per part de la Generalitat. 
 
Jo crec senyor alcalde que aquí el que han fet és, si no han fet ho faran, contractar una 
empresa, com vostès ens tenen acostumats a les darreres legislatures, segurament 
coneguda de tothom quan sorti el nom a la llum, i no miraran el preu que vostès pagaran 
pels serveis d’aquestes empreses. Per tant, es una llastima que vostès destinin aquestes 
despeces, aquests diners, a afavorir empreses de la seva orbita, i no, tenir precaució, 
perquè en el cas de que no vingui la subbenció de la Generalitat, vostès tincuin recurssos 
propis de la casa per poder fer front amb algunes de les, alguns dels projectes que, 
inicialment anaven amb, subbenció. 
 
En quant a la millora urbana també hem vist, que han rebaixat la partida de 
urbanitzacions. Jo no voldria creure senyor alcalde que vostès consideren als ciutadans de 
les urbanitzacions com a ciutadans de segona, i crec que són i tenen els mateixos drets 
com la restà de ciutadans. Per lo tant, una de les propostes que que aquí hi havia era, 
deixar la mateixa dotació que hi havia a l’any 2011 en aquest exercici i poder tirar 
endavant l’acabament d’algunes urbanitzacions, que, estàn a poc d’arribar a la 
consolidació del 100%, a la finalització, nosaltres, mostrant una rebaixa en el presopost, 
demostrem que no creiem en les urbanitzacions. Jo, i el nostre grup municipal, creu que 
aquests ciutadans són com els altras, són de primera igual que els altras. 
 
En quant a serveis, nosaltres també els hi hem proposat, que, facin una negociació amb 
tots els proveïdors que suministren uns serveis a base de contractes amb l’ajuntament, 
contractes grans. Vostès, amb la pujada de taxes que han fet per aquest exercici de 2012, 
li han demanat un sobre-esforç als nostres ciutadans. Però en cap cas en aquest 
pressupost, es veu que li demanin un sobre-esforç, als proveïdors de gran magnitud de 
l’ajuntament i això es una llastima, per qué, tots els ajuntaments, tots els ajuntaments 
estàn demanant als grans proveïdors, una negociació dels contractes i vostès, en principi 
que jo conegui, vostès diran que ja ho estàn fent, però les informacions que nosaltres 
tenim es que de moment no s’han mogut. Diuen que pot ser ho faran però de moment 
no s’han mogut. 

 
En quant a l’actuació social, es llastimós veure com rebaixen totes les dotacions que 
anaven adreçades, a la promoció cultural, a la promoció educativa, i a totes les entitats 
cíviques i esportives del nostre municipi. Vostès diuen que faran processos de participació, 
que creuen en els nostres vëíns, que creuen en el nostre teixit social però lo que estàn fent 
aquí, en aquest pressupost es rebaixar totes les previsions que hi havia, per, en altras 
exercicis, per tots aquest col·lectius que ens ajuden a tirar el poble endavant. Llastima 
senyor alcalde, perquè, també es perjudicar directament als nostres ciutadans. 
 
En quant a la despeça general, senyor alcalde, vostès, es que és curiós, rebaixen, tots els 
serveis i la despeça general practicament no la vaixen. Es una llastima, vostès ho que 
haurien de fer es baixar tots els consums, tots els consums que mostra l’ajuntament de 
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tant de serveis com consums propis per desenvolupar l’activitat: paper… >Però escoltim, 
no rebaixen la telefonia, això es una, una voluntat de… decidida i una cosa fàcil de fer, 
vostès podrien rebaixar la telefonia a l’ajuntament, per exemple, retallant els, els 
teléfons… no, no es veu en lloc que vostès volguin dir: rebaixarem els consums de llum, 
rebaixarem els consums de teléfon, no, vostès, precisament al capitol 2 la despeça 
general, és el que rebaixen menos i es, i es curiós devantd e les époques en les que estem, 
a que no optimitzin més la despesa. 
 
En quant a les al·legacions de la plantilla, el nostre grup municipal, nosaltres, vam fer 2 
propostes.. La principal senyor alcalde, jo ja li vaig dir a la…. Al ple de l’aprovació inicial 
d’aquest pressupost, es que nosaltres creiem fermament, que teniem que continuar amb 
el desenvolupament, del treball que nosaltres ja vam deixar mig acabat, per fer una 
valoració de llocs de treball, i aquest esperit de que es continués aquest treball no anave 
adreçat si no, a que, tal com recullen els informes que suposo vostès s’han llegit, si es tira 
endavant un treball de, l’estudi i valoració de llocs de treball, i de la plantilla, poden sortir 
alternatives, per mirar, com es pot gestionar, una de les reclamacions que també els ham 
fet els treballadors d’aquestà casa, diguin-li fonds d’incentivació o diguin-li com volguin, 
però si vostès haguessin tirat endavant aquest treball, alomillor aquest mateix treball els hi 
hagués donat oportunitat per poder estudiar possibilitats de recullir, aquest pacte, que hi 
havia de fa bastants anys, els convenis col·lectius de la casa. En tot cas, enlloc figura, un 
acord escrit, entre vostès i els treballadors, de queaix ó ho intentaran arreglar o intentaran 
fer algo. I es una de les coses qe es troben a faltar, perquè dir, els informes que hi va 
haver una reunió, de tema verbal està molt bé, però lo que no està escrit senyor alcalde, 
es molt probable que no tiri en devant. 
 
Pel que fa a la modificació de places i de la plantilla de l’ajuntament, i concretament pel 
que fa a la directora de recurssos humans, jo això senyor alcalde ho agafare con una 
mostra, no no més aquestà plaça concreta si no com una mostra, una mostra de lo que 
avuí en dia fan les empreses, les empreses senyor alcalde, no maquíllen un acomiadament, 
les empreses acomiaden o intenten salvar llocs de treball, no maquíllen un acomiadament 
com vostès estàn fent aquí perquè l’administració pública ho permet, que es, modificar els 
contincuts d’una plaça de rel·lació de llocs de treball, lo que fan les empreses avuí en dia 
senyor alcalde es donar més formació als seus empleats, i si hi ha alguna persóna que li 
falta informació per poder desenvolupar més técnicament una plaça, se li dona la 
formació que calgui, s’intenta recuperar la persóna amb aquestà formació, i si la supera 
no cal fer una contractació nova, ni una modificació de plantilla ni una operació de 
maquíllatge de places de la rel·lació de llocs de treball. Jo lo que vec aquí senyor alcalde, 
es que vostès han empleat una estrategia, que bulgarment se li diu ‘aviso para 
navegantes’ senyor alcalde. Jo lo que els hi diria a…. als empleats de l’ajuntament, es que, 
quan veguin… quan bé, ho diré en Castellà que es com se sol sentir, ‘Cuando veas las 
barbas de tu vecino cortar…’ doncs no cal que li digui com acava, i es una llastima que 
vostès en comptes d’intensificar les partides de formació, pels nostres treballadors, l’únic 
que fan són operacions de maquíllatge, de la plantilla, per ocultar acomiadaments. 
 
I per acabar senyor alcalde per lo que fa a les al·legacions, nosaltres li vam fer 2 propostes, 
orientades a la millora de l’estàlvi, de la despesa, i era, per resumir, quan ja baixes d’un 
dels projectes que tira en davant a l’ajuntament, en comptes de que el regidor o la 
regidoria, indiscriminadament, pugui destinar aquells diners a altres coses que ell creu 
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convenient, seria bó, que això ho controlés la junta de govern, ja no li dic el ple, li dic la 
junta de govern, perquè alomillor l’ajuntament amb, en, en el seu conjunt no l’interesa 
tirar en devant més despeces i poder fer una mesura d’estàlvi adreçada a amortitzar crèdit, 
o altras coses de,racionalització de la despeça. I una altra es que si, algun rellidor té una 
proposta nova, no, no es necesari que no es digui que no perquè no està contemplada al 
pressupost, es pot dir que sí; ara bé, això, requereix una reestructuració d tot eel 
pressupost, i si es deixa en mans d’una regiduria sola, alomillor, no es suficientment, 
autónoma per solucionar el tema i per això també li proposavam que ho controlés la junta 
de govern. 
 
Per lo tant senyor alcalde, com a conclusions,  a la memória d’alcaldia vostè diu, que 
prioritza als ciutadans, però la realitat es que, lo que ha fet es pujar’els-hi les seves 
obligacions, pujar’els-hi les taxes, i rebaixar i retallar els serveis que principal, principalment 
els afecten. Per lo tant, amb les ordenances fiscals incrementen la pressió fiscal, i amb el 
pressupost redueixen la prestàció social.No mostren cap sensibilitat, amb cap dels motors 
d’activitat principals pels ajuntaments moderns. No mostren ni turisme, ni comerç, ni la 
cuessió social, tot això ho obvien, rebaixen les partides. 
 
S’han oblidat de reforçar els projectes de seguretat ciutadana, ni pretenen dotar d’efectius 
les places vacants de la policia, ni altras accions que podrien fer en el sentit de millorar la 
seguretat ciutadana. 
 
Tant que havien criticat l’endeutament de l’ajuntament de Calafell per culpa nostre, i aquí 
tampoc es veu que volguin destinar cap recurs, a amortització de crèdit. més aviat, 
cumpleixen el que nosaltres els hi vam dir, que l’ajuntament de Calafell es capaç 
d’amortitzar 4.000.000 € en un exercici… però no han fet cap variació en aquest sentit. És 
una llastima, espero no parlin mai més de l’endeutament dels ajuntaments, i tampoc 
mostren cap sensibilitat pels temes que afecten als empleats de la casa com aquí, ja s’ha 
dit. 
 
Per lo tant, senyor alcalde, avuí, en comptes de donar un nom al ple aquest del ‘ple del 
retrovisor’, li donare un altra nom, el nom sera el de ‘llob amb pell de corder’ senyor 
alcalde, com el del conte. Perquè Vostè, vostés en general, són això, són llops amb pell de 
corder, moltes bones paraules, molts bons somriures, ‘Hola com estàs, bon dia’, però a 
l’hora de plasmar les intencions al paper,  li surt el que tenen a baix, sota la pell de corder, 
li surt el llop, però no pateixi senyor alcalde, i acabo, els ciutadans, mica en mica, s’aniran 
adonant de que sota d’aquestà pell de corder, sortirà el lloc que vostés porten. 
 
Sr. Parera: Senyor alcalde, a veure. 

 
Nosaltres, OAM, no farem una bibliografia esplèndida com l’antic regidor acaba de fer, 
però si que, comentaris en farem pocs perquè en el ple del 22 de desembre, el regidor 
d’OAM, a la informativa d’hisenda i en el ple mateix, ja es va manifestàr, de que ja vam 
començar a presentar les coses amb errors. Tant de la ponent, com de la portaveu, 
nosaltres vam fer un comentari, inclús, varem dir que quasi bé es normal, que la ponent 
d'hisenda en aquest cas la Montserrat López, i la portaveu Sandra Suàrez, que són els 
primers pressupostos, i que s’havia d’entendre que no varen donar la talla, ho varem 
entendre, esperava, esperàvem unes rectificacions dels errors que hi havien es van 
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presentar als plens i lógicament no es va fer, i ara aquí veiem lógicament com he dit que 
no s’ha fet. Mireu, en les comissions nformatives i en el ple, i a una reunió de CEMSSA, 
aquest regidor que està parlant ara, el portaveu d’OAM, sobre l’empresa CEMSSA, 
suposoque OAM va parlat molt clar, I va donar idees molt nobles, per l’experiència. Dic 
experiència, perquè l’experiència d’una persóna, a les universitats no ho ensenyen, aquí 
afortunadament els felicito, hi ha gent amb moltes carreres, lógicament, l’experiència no 
l’han pogut estudiar a la universitat.  Ja vaig dir el que s’havia de fer amb l’empresa, 
tampoc no es posi atenció de cap classe. Amb la plantilla, comencem per la plantilla de 
l’ajuntament, de tot l’ajuntament, de tota la corporació. Jo hem fa l’efecte de que hi ha 
uns errors molt grans. Es va parlar en informatives i s’ha parlat aquí. Jo, no repetiré les 
coses, com tots sabeu que no m’agrada repetir les coses. Però anem a veure, als 
organismes autónoms, hi ha les informatives, aquest regidor ja va dir el que havia de dir. 
Ens volien fer veure aire pel nas, com si fóssim ninots, per lo tant, jo em fa l’efecte que 
organismes autónoms com és el turisme i es un motor, o hauria de ser, i exigint que 
s’agafi la via perquè sigui així, el motor del municipi, concretament, això ho estem desfent 
tot. Això va a la caiguda, el davallament total. Estic parlant d’organismes autónoms. He 
parlat abans d’una empresa, una empresa amb pèrdues, si us plau, sanegem-ho, una 
empresa que ha d’aportar els beneficis i ha de ser el motor del municipi com el turisme, si 
us plau, apugem-la. 
 
Un altra motor, que tenim i no hi donem importància, si us plau, i està dintre la plantilla, 
és la Policia. Perquè la Policia, la tenim aquí protestànt. La llàstima és, que m’allargaria 
molt i no ho fare, però  el conveni que té la Policia vull dir, és la que va fer aquest regidor 
a l’any 2001 i 2002. Encara hi ha el mateix conveni d'aleshores, no se’ls hi ha tocat, al 
contrari, amenaçant sempre,  Mireu, de les empreses ja ho dit, del Turisme ja ho he dit, de 
la Policia, és un departament molt important, com ara, us faré una comparança com 
autónom, un autónom d’una empresa normal, petiteta, quan arriba el Dilluns als 
treballadors els posa circuits, i els diu: mireu, aquestà setmana hauríem de fer això, això, 
això, això I això altra. Si us plau, que el dissabte estigui fet. Comenceu per on vulgueu i 
feu com vulgueu però tireu això en davant; el dissabte estàva fet. La Policia local de 
l’ajuntament Calafell avui dia, us he de dir que hi ha un 70% o un 80% de professionals. 
Que tots aquests 70 o 80% ens dirien com s’ha de portar una Policia, com s’ha de portar 
una empresa. Llógicament, no se’ls té en compte en res, aquí, sabem que no hi ha diners, 
sabem que no hi ha res, per lo que estic parlant de coses pràctiques si us plau, sabem que 
no hi ha diners, no es poden fer no hi ha grans inversions, però, ja ho diré per no allargar-
me a precs i preguntes. Però mireu, hi ha d’haver un manteniment, sabeu com tenim els 
manteniments en coses fonamentals que no poden esperar més, i en canvi no hi ha cap 
quantitat de cap classe, i això repercutiria, en què repercutiria al manteniment, en 
empreses, en treballadors d’aquí, dies enrere vaig dir que em queien les llàgrimes, com les 
poques obres que es fan ara, les obres que estàn faran. 
 
Els governs anteriors, és normal, tiren endavant tot el  que troba, però no hi ha cap obra, I 
si aquí hi ha alguna persóna que vol aixecar el dit que l’aixequi, que es posi a treballar en 
un  clavegueram del municipi, no hi ha un carrer dins de Segur, o un passatge dins de 
Calafell, a veure quants treballadors són del municipi, que em digueu el nom si us plau o 
el que sigui. No es preocupa de res. Però mireu, si aquest govern es valent…. 
 
Senyors del Partit Popular, es pot parlar si us plau? Gràcies. 
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Ja que sou valents, aquest consistori, de tirar pressupostos en davant, no cal que feu 
retallades i traieu pagues, jo sóc valent  sóc valent ! No he tincut cap dubte. Però quantes 
vegades os he dit, tant al govern actual com a l’anterior, que hi han 2 rebuts pendents, de 
la organització de ‘Valldemar’, que la gent estàn gaudint dels carrers, gaudint del ben 
estàr, estàn gaudint de tot i els rebuts no es posen al cobro. I a més a més, dels 2 rebuts 
que queden l’últim rebut s0ha de regularitzar, perquè allí hi ha una quantitat d’extres 
horroroses, i si no ho sabeu jo os ho diré, en pessetes, mireu si fa dies que corren aquest 
rebuts, hi han 162 milions de pessetes pendents de cobro, i s’han de carregar, s’han de 
repartir l’últim rebut, sóc valent! Els de Valldemar se n'assabentaran! es igual! al darrere hi 
ha un municipi, que estem aquí com a municipi.  
 
Mireu, un municipi necessita sinceritat, serietat i solvencia. Us ho repetiré, sinceritat, 
serietat, i solvència! Estem tocant fang, estem fent aigûes, Anem a l’hospital si us plau,  
 
I lógicament, els he de dir, de que jo, no puc parlar massa clar, perquè m’han fet falten, 
m’han faltat, dades, els dades que ,’han arribat, de les al·legacions que m’han arribat, jo 
crec, senyors del govern, estic nerviós perquè si s’aprova aquest pressupost, pagarem les 
conseqüències.. molt malament companys, heu d’escoltar les al·legacions que s’han 
presentat, i lo poc que m’ha arribat a les mans, hauria sigut convenient que el municipi, 
hauria dit: home, això es pot aprofitar, això s’havia d’haver fet, aquestà pot ser no, 
aquestà pot ser sí, per+o de les 70 al·legacions totes en el SAC! Mireu, mireu si us plau, 
feu-vos-ho mirar… ja os ho he dit abans! sinceritat, serietat i solvència! I feu cas si us plau, 
de l’experiència, feu cas de l’experiència, no aneu bé. Gràcies senyor alcalde. 
 
Sra. Elvira: Moltes gràcies senyor alcalde.  Bé, en primer lloc, dir que el, ha sigut un 
pressupost com ja vam dir, en l’aprovació del ple inicial, que ha sigut un pressupost molt 
ajustat a la realitat en que ens trobem avui per avui, ha sigut un pressupost molt treballat i 
molt treballat a nivell sobre tot i no ha nivell polític si no ha nivell tècnic, sobre tot, s’ha 
tincut molt en compte bé, l’opinió dels diversos tècnics de la casa de cada departament, jo 
crec que per primera vegada això amb ells com a mínim, ens ha donat aquest pes que no 
més els polítics en els pressupostos si no que sigui, sigui molt més obert, i després altra de 
les coses que vull, que vull remarcar molt, és la unió entre totes les regidories, ha sigut un 
pressupost consensuat entre tots, cap ni una de les regidories hem tincut cap problema 
amb el que són les partides, precisament, per la realitat en que ens trobem, ha sigut un 
pressupost que sobretot, en els departaments que ens toca a nosaltres com a grup 
municipal els hem hagut de reduir. Llavors el que si volia dir als companys de la oposició, 
en primer lloc, com el senyor Joan Carles Robert ha dit, el tema del retrovisor i el mirar 
enrere, sóc una de les persónes que sempre ha defensat el mirar enrere per aprendre dels 
errors, jo crec que mirar enrere no es dolent, i això és una de les coses que hem fet. Amb 
el tema de destruir coses que ja estàven fetes, jo crec que s’ha demostrat que aquest 
equip de govern en cap moment va destruir coses, que s’havien deixat engegades o fetes , 
al contrari, les ha continuat en davant, hem ficat la nostra empremta perquè lógic, hi 
havien coses que ens agradaven d’una altra manera, jo crec que aquest equip de govern 
apostava per que, per lo que vostès havien deixat una mica ja engegat. 

 

El tema de les propostes i no al·legacions, m’ha agradat sentir al senyor Joan Carles Robert 
dir això, perquè durant els 3 anys que vam presentar al·legacions als pressupostos, bé, 
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se’ns criticava perquè eren polítiques i no tècniques, llavors, m’agrada, ara que vostè està 
a la oposició, entengui que des de la oposició s’han de fer, o a vegades, al·legacions més 
polítiques que no pas tècniques.. 
 
Amb el tema que ens, que hem toca a mi del ple que es el turisme i el comerç, estem 
d’acord amb aquest equip de govern que ha de ser el motor avui per avui d’aquest 
ajuntament, l’àrea d’equip de govern està lluitant perquè això sigui el, bé, aquest regidoria 
sigui veritablement el que diu el seu nom ‘promoció económica del municipi’, si que es 
veritat que s’ha reduït i no he de dir que això es mentida, però jo crec que això forma part 
de la gestió, que des de l’equip de govern nou, volem fer. S’ha demostrat durant aquests 
mesos que hem estàt governant, que una bona gestió de les partides pressupostàries dona 
molt de sí, es a dir, quan tu negocies amb els diversos proveïdors i les diverses empreses 
que volen venir a fer actes, que volen venir a fer coses aquí, o que s’han de contractar, jo 
crec que això demostra que és una mica ficar fil a l’agulla, ficar una mica d’esforç al tema 
de negociacions de tota mena. Amb això que hem fet, nosaltres hem reduït al màxim 
totes les contractacions que estàven previstes, totes aquelles despeses que estàven 
previstes, i amb això, es amb l’esforç aquest que fem de gestió és amb el que hem 
aconseguit poder rebaixar aquestes partides però no malmetem, ni el turisme, ni el 
comerç de la ciutat. Dit això, fer un incís també perquè moltes o sobre tot el turisme, una 
de les partides més grans, que és el turisme actiu, ara mateix, i donat l’estructura que vam 
donar aquest equip de govern al consistori, hi ha un area nova que és ‘promoció 
esportiva’, en aquestà ‘promoció esportiva’ ara mateix, precisament per això, perquè es 
l’areal de, de promoure el turisme esportiu cap al municipi, en aquestà area la partida de 
turisme actiu que teníem, ha anat destinada a la nova regidoria. 

 

Ja per acabar, el tema de l’organisme autónom, que com el senyor Parera ha dit, deuria 
ser un organisme autónom. Lamentablement, en aquest ajuntament, el patronat de 
turisme mai ha funcionat com un patronat. Llavors, ara mateix, hi ha uns estàtuts que 
estàn obsolets, són uns estàtuts que com a patronat, jo crec que avui s’haurien de canviar, 
estem estudiant i estem treballant a sobre dels canvis d’aquest estàtuts, perquè el 
patronat a la fi tincui en compte i funcioni com a tal, tincui en compte el servei privat, que 
pugui estàr tothom representat dins del patronat de turisme, jo crec que aquestà és 
l’opció i l’aposta que fem des d’aquest equip de govern, que per fi el sector privat estigui 
representat dins del que és el patronat, i, i res, comentar el tema de les revisions de 
contractes, pel que hem toca, de moment, que es el tema de la telefonia móbil, hem de 
dir, que avui per avui les factures de telèfon móbil de la casa s’han reduït, estem parlant 
quasi d’un 25% de reducció, això s’ha donat a la feina que , que, que hem portat a terme 
amb les persónes que porten aquestà part de la regidoria, juntament amb els regidors de 
cada area, vam fer un estudi persónalitzat dels móbils que teníem al seu càrrec, aquest 
estudi ens ha donat el fet de donar de baixa moltes línees que eren inútils a la casa, s’han 
reduït també, s’han il·limitat les trucades internes, vull dir, jo crec que a nivell gestió i a 
nivell contractacions estem fent tot el que puguem, ara s’està treballant sobre el nou plec 
de condicions de nova contractació de telefonia móbil, que jo crec aquí també, bé, 
trobarem una baixada bastant substancial amb la que ens trobem amb el contracte que 
tenim ara. 
 
Acabar dient, que a vegades hi han fites que es diuen millor en Català que en Castellà, 
decirle al señor Juan Carlos Robert, que no somos lobos con piel de cordero ni muchísimo 
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menos, somos gente sencilla, gente humilde, creo que hemos demostrado con nuestro 
trabajo y con estos meses que llevamos en el ayuntamiento, que somos como somos, que 
en ninguún momento nos tapamos con ninguna capa de ningún tipo ni pieles, así que yo 
creo que, bien, decirle que, que intente cambiar esa percepción porque yo creo que 
hemos demostrado que de lobos no tenemos nada. Muchas gracias. 

 

Sr. Robert: Bé, gràcies senyor alcalde. Bé, en principi, crec que serà més fructífera la 
segona intervenció, una vegada escoltat un dels grups del govern com es Convergència i 
Unió en el qual està ubicat el regidor d’hisenda actualment. 
 
Per lo que fa als comentaris del Partit Popular, bé, bé, bé, escolti senyora Elvira bé, bé 
perquè vostè a reconegut que hi ha hagut reduccions, es correcte, vostè ha reconegut que 
no més fan camí enrere, també com els hem dit nosaltres, no estem d’acord en que diu 
que no han destruït, quan saben que hi ha alguns dels projectes que nosaltres havien 
deixat encetats, i que estàven en marxa i els han esborrat del mapa, això no estem, 
estàríem d’acord en dir-li que revisi que encara l’esperem, dir-li Parc Nadalenc, per 
exemple, etc. Per lo tant no estem d’acord en que vostès diuen que no han destruït quan 
si que han destruït. Vostès diuen que la bona negociació, la gestió de les partides 
pressupostaries, Jo el que li dic es que podria adoptar aquest compromís avui, senyora 
Elvira, vostè podria adoptar el compromís de que no farà modificacions de crèdit, 
modificacions pressupostaries de cap de les partides que estàn sota la seva, sota el seu 
paraigües. Si vostè, adquireix aquest compromís i el compleix, doncs jo al final de l’exercici 
reconeixerà que tenia raó i que una rebaixa de partides tan importants com Turisme, 
Comerç, esports, etc, doncs, escolti’m, els felicitaré si vostès ho aconsegueixen, ara, si 
vostè no adopta aquest acord o no es compromet amb això, jo i auguro que hi hauran 
modificacions de crèdit que desmuntaran tot l’argument que vostè ha donat ara. 
 
Diuen que estàn revisant els contractes, que han tincut rebaixa del consum de telefonia 
d’un 25%, bé, qualsevol ciutadà avui dia sap que amb una trucada de telèfon quan un 
consum sembla excessiu o no s’està d’acord amb ell, negociant, amb una companyia i no 
més amb una trucada ja et fan rebaixes inferiors a aquest percentatge. Per lo tant, vostè 
no m’ha dit res amb això, això ho fa qualsevol ciutadà i ja obté una rebaixa, un 
ajuntament hauria de ser molt més poderós per obtenir rebaixes més importants, i, si que 
li dic també senyora Elvira, que sóc capaç de felicitar-la si vostè no fa modificacions de 
crèdit a aquest exercici, si vostès canvien i sota aquestà pell hi ha un corder en comptes 
d’un llop, també els hi diré a final d’exercici, que l’apreciació que tenia ara, en aquests 
inicis, estàva equivocada. De totes formes, ja veurem qui haurà de donar la raó a qui. 
Gràcies. 
 
Sra. López: Bon dia a tothom, en relació, bé, primer de tot, comentar-vos que, a estàt un 
plaer escoltar al senyor Joan Carles, quan fa aquest anàlisi del pressupost i a més fa 
l’anàlisi, més que res perquè comparar pressupost inicial i definitiu d’un any amb un altra, 
doncs, està molt bé. El que passa es que hi ha una altra cosa que es diu i suposo que vostè 
ho coneix perquè va estàr 4 anys fent-ho i mirant-ho que es el pressupost executat, val. 
Per les persónes, que, que no treballen a la regidoria d’hisenda, s’ha de dir que el 
pressupost executat és, nosaltres podem tenir una partida amb X € i podem gastar-les o 
no, val. En aquest cas, doncs jo, encara que a vegades altres creguin que vivim del conte, i 
fan aquest tipus d’articles i que no treballem i aquestes coses, doncs jo sé que he fet la 
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meva feina al cap de setmana també, al marge dels dies que hi dedico no, a la feina i 
m’ha agafat el pressupost executat del 31 de desembre, tant del 2010 com del 2011 en 
aquest cas. I m’ha sobtat moltísim, llegint les, en aquest cas em centro amb les, el primer 
pas que faré es  centrar-me en les al·legacions que ha presentat el grup municipal del PSC, 
quan diuen que nosaltres hem deixat d’invertir o hem rebaixat les partides als programes 
de Turisme i Comerç; mentida. Senyor Joan Carles, ha dit una mentida i gran. Els que van 
rebaixar les partides de turisme i comerç van ser vostès. I a més a més, una cosa 
exagerada,  i no només les van baixar, si no que quan tenien més € a les partides, no les 
van executar. O sigui, van posar més € al pressupost, suposo perquè eren els socis de 
govern en aquell moment, interessava prestàr, obtenir cordialitat, però, la veritat es una 
altra. Nosaltres l’únic que hem fet, es: fer un anàlisi, i puc dir, que totes les partides 
destinades a promoció de turisme, promoció comercial, s’han incrementat en el moment 
en el que s’han fet l’anàlisi, en el que vostès es van gastar. O sigui, deixem els números i 
deixem el document públic que tenim i mirem realment el que són les dades internes, 
perquè parlar així a la babalà a vegades que vostè ho fa amb molta facilitat i a més a més 
per criticar, tothom o sabem fer, però jo hi porto els números i vostè a data d’avui m’ha 
portat o hem portarà un pressupost definitiu o un pressupost inicial que es va aprovar en 
el seu moment. Per tant, faci els deures també vostè, que jo els feia quan estàva a la 
oposició i vostè hem criticava. 
 
Destàcar, que nosaltres estem negociant i sobre tot des del departament de turisme i 
comerç, o sigui, tota l’àrea de ‘promoció económica’, hem fent una gran tasca, que vostès 
diuen que si deixem o no deixem de fer però el que s’estàn veient són els consums i els 
preus dels contractes que hi estàven, o sigui, que s’acabaven, i, en aquest cas hem pogut 
negociar amb les empreses, no més, un dels exemples que hi puc posar, es el cas del 
trenet turístic. Vostès, en aquest cas, hi havia una partida que era exagerada i quasi es va 
reduir a la meitat el mateix servei. 
 
Hi han altres temes que no toca ara, però que s’estàn estudiant i s’estàn mirant, però que 
segurament per fer el mateix servei els hem aconseguit reduir. O sigui, si vostè fa aquest 
anàlisi, al marge de que hem incrementat aquestes partides al fer la comparativa amb els 
que vostès van gastar, no pressupostar que es diferent, nosaltres a més a més 
segurament, i estic convençuda perquè s’està treballant de valent des dels departaments, 
farem més, amb menys, que això tothom ho coneix, que sap que i algun, en aquest cas 
del meu partit ho deia no, i es farà. 
 
Es ven cert, que s’han fet modificacions, clar, som un altra equip de govern, nosaltres 
tenim una altra forma de tractar i de parlar. A vegades hi han coses que no cal tants 
formalismes, perquè ens podem entendre no, i en aquest cas vull respondre al senyor 
Parera, que feia la comparativa del patronat, i aquestà sèrie de coses. Nosaltres, no cal, no 
cal segons quines seccions, o segons quins protocols, perquè amb la Olga si jo vaig i li dic 
‘Escolta’m Olga, no puc fer’ que es el cas que va passar al desembre, ‘no et puc fer segons 
quin tipus de transferències, perquè, a més a més no el podem executar,’ de seguida va 
dir, no hi ha cap problema Montse, o sigui, estem per treballar pel municipi, i per tirar 
endavant un projecte. En aquest cas el projecte que ens vam trobar i que ara hem fet el 
nostre, per tant, no intentem barrejar el que vostès han fet o han tincut durant 4 anys, 
que, hi havia baralles internes, bé, fins i tot van arribar a ser no se quants vots crits als 
partits i en aquest sentit per aquests problemes económics i a veure que destinàvem. 
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En relació, o sigui, podem fer una anàlisi, del tema d’aquestà primera al·legació, perquè a 
mi m’ha sobtat bastant, del tema de comerç no. Si que, si que hem rebaixat sobre tot en 
dietes, en despeses de funcionament, en quilometratges, tot això si que ho hem rebaixat i 
una bona rebaixa, que ja traurem els números també perquè com ara, sembla ser que 
hem de treure números per tot, doncs ja els hi faré arribar perquè també els tinc fets, o 
sigui, no no més vostè tenen dades, les tenim tots, els hi recordo que a l’informe de 
ciutadania que tenim a l’ajuntament jo també tinc accés, i també ho puc mirar tot el que 
ha passat durant aquest 4 anys. 
 
Una altra de les seves al·legacions, si que es ven cert el tema de la dotació de serveis i 
lavabos públics. A veure, a mi m’hauria agradat, trobar-me amb la mateixa situació que es 
van trobar vostès en el 2007, val? Sí! ho sigui ho dic així, m’hauria agradat per què? 
Perquè van tenir una cosa que va ser meravellosa, que és poder demanar crèdit. Vostès 
van demanar crèdit per tot, van demanar crèdit fins i tot per pagar les aportacions a 
l’OAM al castell, van demanar crèdit per pagar fins i tot el mobiliari, van demanar fins i tot 
crèdit entre d’altres coses per comprar uns locals que encara a data d’avui no sabem que 
fer amb ells, val? O sigui, amb tot el crèdit que vostès tenien, podien fins i tot haver 
comprat una concessió dels lavabos, per 10 anys. I a més, hi seriem, nosaltres ara no més 
podem garantir els serveis bàsics a aquestà ciutadania.  Perquè vostès, no van posar 
lavabos abans de les eleccions?  Que és el que van fer? Van posar 3? 
Ara ens demanen 5. Nosaltres, a les persónes que juguen a la petanca que és ven cert que 
ens han fet la reclamació, els hi hem donat una clau d’un lavabo públic! O sigui, aquestes 
persónes fan, com un us privat d’una cosa que és pública, això sí, qualsevol ciutadà que 
vagi caminant, pel passeig marítim, i tingui la necessitat d’anar al lavabo, doncs es poden 
apropar a la Oficina de Turisme, li poden demanar a la persóna que hi sigui la clau, li 
donarà i podran anar-hi. O sigui, jo no sé el tema de les distàncies, puc entendre moltes 
coses però jo també he de dir, que per arribar a la petanca, han de sortir de casa seva i 
potser, ja sé que les necessitats i les urgències i ho puc entendre, però home, fer política 
d’això, em sembla molt greu. 
Així mateix, vostès també han dit, que, aquestà es l’única veritat que han dit. Així és 
l’única veritat que han dit, que hem rebaixat de forma global les partides de serveis en les 
persónes, sí, cert, però insisteixo, hem tornat a, o sigui el cas s’ha fet, hem rebaixat el que 
es diu: ‘administració general’, novament, dietes, despeses de funcionament, 
quilometratges i coses vàries. Simplement s’han de mirar, que, nosaltres 
el temes dedicats, als serveis socials, s’han incrementat. I aprofito per enllaçar el tema de 
‘la llei de barris’. 
 
Vostès ens van deixar un llançol, allà, no hi ha més informació de ‘la llei de barris’, ningú 
sap res de ‘la llei de barris’ i resulta que teniem un llançol amb uns preus, sí, en aquest cas 
vostès a més a més no entenen els seus numeros perquè quan fan els numeros no els 
saben quadrar, i diuen que tenim 300.000 € que no els podem destinar, que no els 
destinem a ‘despeça corrent’, val? que això és el que vostè a dit senyor Joan Carles, i els 
destinem a altras coses. Sap el que pasa? Que alomillor vostè i el seu company, no li van 
explicar. A barris tenen unes partides destinades a serveis socials. Aquest any, nosaltres el 
que hem fet és, separar-ho. O sigui, i en aquest, en aquestà partida, tabmé tenim uns € 
destinats a la teleasistencia, a la dinamització, clar, això nosaltres és el que tenim, però no 
es el destinat, o sigui el que tenim és incrementar les nostres partides de serveis socials i a 
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més a més, les de ‘la llei de barris’. Per tant, en que quedem o destinem els € a les 
persónes? O vostè diu ara que no, que millor treiem els € a una altra cosa. Si és el que 
estem fent! Es el que estem fent. El que passa és que vostès ho tenen el seu concepte jo 
crec que estàn confossos. 
Així mateix, vostès arriven a dir que s’han rebaixat les partides de seguretat ciutadana, 
això, insisteixo, hem agafat el pressupost del 2012, perquè les partides de seguretat 
ciutadana són les que s’han incrementat, el tema, i parlem del tema dels interinatges, els 
horaris de taula, perquè vostès aquí han fet una xanbra d’unes histories que jo crec que, 
vostès durant 4 anys o com a mínim el ponent, el cap de les al·legacions, si que a estàt de 
vacances, perquè les dependencies de Segur platja, ai de Calafell, sobren de Dilluns a 
Divendres des del matí fins la tarde, fins a les 9 del vespre en aquest cas. En relació als 
interinatges, nosaltres tenim dotades les partides que toquen, les úniques partides que no 
s’han dotat són les que estàn en comissions de servei, per la vostra informació i les vacants 
de la Policia estàn dotades amb els € suficients. Sobre si convocarem o no, tothom sap en 
aquestà casa que estem en un procés de canvis també, en aquest cas sortira aviat el tema, 
bé, ja ha sortit la convocatoria es faran els examens el més aviat possible i suposo que 
suposarà un procés de canvi dins del cos de la Policia. Val? més que res perquè s’ha de fer 
la sel·lecció del cap de Policia, i aquestà persóna, doncs, aportarà les seves directrius o la 
seva forma de treballar. 
Una altra de les, que també han fet així, com una passada així rapida, el tema de bici i 
passos soterrats. A veure, de projecte, 0. Perquè, o si que es cert que vostès van penjar a 
la seva web, una cosa que posava: ‘junta de govern local. Any 2011.’, que era ‘projecte 
executiu’. Si, és l’únic que hi ha aquestà junta de govern local. S’han retrassat els registres 
d’entrada de la casa. S’ha posat, s’ha buscat per organisme aquest famós projecte, i a 
data d’avuí no tenim ni factura ni projecte.  
 
 O sigui, que està molt bé que diguin vostès, la guanyaria la ciutadania, no els enganyo 
dient aquestes barbaritats perquè no existeix. No hi ha un trist document, no més, una 
‘junta de govern local’. No hi ha registre, no hi han factures, no hi ha res, o sigui, que la 
empresa aquestà no sè que va fer, però no va fer res. 
 
Després altra de les al·legacions que vostès fan, és en relació amb les urbanitzacions. 
Urbanitzacions, No formen part dels municipis? Dic jo eee! no sè. O sigui, nosaltres, que li 
posem uns € de menys  a una partida, però que dins del departament d’urbanisme es 
destinin una sèrie d’€ a arreglar carrers, boreres, una sèrie de coses i, que vostès en el seu 
moment van creure oportú fer una regiduria d’urbanitzacions pel motiu que sigui em 
sembla molt bé, però no vol dir que les urbanitzacions no formin part del municipi i que 
tincuin dret com la restà de carrers, en aquest sentit, perquè si hem de fer partides per 
carrers imagini’s, el carrer tal, el carrer qual, el no se què, home, posem ceny a les coses. 
No siguem tant demagogs. 
 
I el tema, una altra cosa que també és curiosa, i es que clar, s’han de desestimar, revisió 
de contractes. Nosaltres d’aquest tema els hi vam informar, s’estàn revisant els contractes, 
s’està fent la tasca des de diferents departaments, des de Medi Ambient, des de Promoció 
económica, des de cada regiduria desde Esports, des de, qualsevol persóna persóna està 
negociant fins i tot el que són les factures, rebaixant factures, però, es curiós, que a mí, la 
persóna que m’ha de dir que he de negociar els contractes, va ser la persóna que l’any 
passat va signar tots els contractes. Senyor Joan Carles, que ja estàvam en crisi. O sigui, 
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que la crisi no ha arribat de cop des de que el nou equip de govern governa en aquest cas, 
des de 11 de Juny de 2011. Que a la crisi portem des de 2007, des de finals de 2007 i 
vostès van fer una negociació pésima de serveis, i ara vostès diuen que nosaltres hem de 
renunciar. Renunciar, es clar, que hi farem, i ho estem fent, el que passa es que nosaltres 
fem al revés que vostès, fins que no tenim les coses fetes, no les anunciem val? Això es la 
diferencia, entre una responsabilitat i no tenir responsabilitat, val? 
Sobre, al marge del tema dels passos soterrats, vostès ja estàn informats, de que, al final, 
encara que, vostès deien això de que eren infructuosses les negociacions i que no ens hem 
de demorar més en el temps. Mirin, hem tincut en aquest cas, la feina ben feta des del 
departament d’obres, des de l’alcalde que ha anat fins i tot a Madrit, el parlar, el negociar 
durant 7 messos, amb aquestes persónes responsables de l’if, hem aconseguit que els 
nostre municipi gaudexi o pugui gaudir en la brevetat posible de pas soterrat cosa que, 
insisteixo, amb les seves inversións no podrien haver fet no més d’1, si no 3 o 4, perquè 
no més amb els locals de la concepció del port podrien haver fet uns quants. Les 
subvencions també fan referencia a les subvencions d’entitats físiques, esportives… 
Nosaltres estem posant de forma comuna, el tema de les subvencions perquè aquí sembla 
que hi havia entitats que devien subvencions de diferents departaments de la casa, o sigui, 
de l’ajuntament es l’únic ajuntament, i les entitats han de rebre única i exclusivament una 
subbenció per part de l’ajuntament. Així mateix, normal que si nosaltres estem amb una 
crisi, estem revent partides de tot arreu, doncs que, un dels capitols que hem de reviure en 
aquest cas el capitol 4, que fa rel·lació a les subvencions, això sí, la reducció es mínima, o 
sigui perquè també hem intentat garantir l’activitat que fan aquestes associacions, 
d’entretenir menys,  sense ànim de lucre, en el nostre municipi, que li donin doncs, vida. 
 
A veure, i una sèrie de, el tema de la despeça de l’administració ja els hi he comentat, és 
més, si s’haguessin mirat també millor el tema del pressupost 2012, hi haurien vist que hi 
ha una reducció en el tema de l’enllumenat eléctric, hem tincut que posar una sèrie d’€ en 
el tema de telefonia, perquè no es questió de fer una trucada, senyor Robert, que es que a 
vegades en deixa una miqueta paradaa, s’ha de fer un plec de clàusul·les, que les coses no 
es fan amb una trucada, que pot ser que el seu sistema d’abans era aquest sense papers o 
el del vostre, el vostre govern, però nosaltres volem tot per escrit i amb documentació, no 
sigui que després ens passi coses com subvencións que es comprometen es donen i una 
sèrie de coses que nosaltres doncs, intentarem no caure en els mateixos errors que vostès, 
i hem apréss en aquest cas de vostès, val? 
Sobre la val·loració de llocs de treball estem treballant, s’estàn fent una sèrie de tasques 
que com he dit abans, sortiran a la llum quan hagin de sortir, no farem això de dir les 
coses i avançar-nos per si les coses surten malament, i l’al·legació que a mi més m’ha 
marcat a estàt la de ‘bases de pressupost d’execució’. Però, vostès es creuen que poden 
venir a nosaltres i dir-nos el que hem de fer? I que hem d’anar a junta de govern local? O 
sigui, per mi, això ja és el gran descrèdit per part de vostès. Nosaltres, tenim la plena 
confiança, o sigui, els hi estic dient que, per gestionar un pressupost al marge, per poder 
dur a terme el pressupost 2012, no no més hem tincut reunions a nivell polític si no a 
nivell técnic, hem cordat rebaixar impost, hem estàt d’acord per tenir que repartir-nos 3 o 
4.000 € o el que sigui, i, hem de fer una junta de govern local? Si nosaltres no tenim cap 
problema, es on fa falta, on hi hagi falta d’€ es posaran, però això, no s’ha de parlar amb 
ningú, al despatx trucar a la gent i dir: ‘escolta, hem fa falta aquests €’, i ja està, i s’intenta 
arreglar, però no cal tant formalisme, per repartir uns € que sabem aniran destinats a les 
partides més necessitades que és el que estem fent des de primer moment. A veure, amb 
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això podria estendre més en el temps però no caure en el parany de allargar-me massa en 
el temps, és ben cert que s’han presentat al·legacions, en aquest cas s’ha presentat, bé, es 
poden redüir en les al·legacions del grup municipal del PSC, en les al·legacions dels 
treballadors, en aquest cas per la part de motivació que ha quedat motivada, i, des 
d’informes tècnics de la casa, fins i tot amb una paritària on es va informar perquè són els 
tràmits que es tenien que seguir i estàn, així mateix, si que és ben cert que hi ha un 
col·lectiu, en aquest cas de la Policia que els estem escoltant, que no estàn d’acord, amb 
continuar les negociacions i en fer les seves rehivindicacions, no obstant, si que he de dir, 
que el persónal laboral, el persónal funcionari administratiu i el persónal tècnic de la casa, 
ens han fet arribar un document conforme que estàn per lavor, i d’acord manifesten el 
seu objectiu de continuar amb les negociacions, amb aquest consistori, per garantir la 
estàbilitat laboral i es contemplats de diversió o parents de direcció.   I aquest és el 
document, és el que ens han fet arribar, és ben cert, ens van demanar 48 hores abans per 
mes, per poder cel·lebrar una assamblea general, s’els va autoritzar, van complir amb els 
serveis mínims, ens van signar un correu, en aquest cas, el departament de recurssos 
humans, conforme es garantien els serveis mínims en tots els departaments de la casa, i 
nosaltres continuarem amb les negociacions amb aquest col·lectiu. Es ben cert que 
nosaltres mai tanquem les portes, estem oberts a la negociació amb l’altra sector que és el 
de la Policia, es més, fins i tot demà ja tenim una primera reunió sectorial que hem 
convocat nosaltres mateixos, i continuarem treballant tant per l’estàbil·litat com dels llocs 
de treball d’aquest ajuntament o d’aquest consistori. Això sí, sempre partint d’unes bases 
de la coherència, i sense el perjudici de la nostre ciutadania, això és molt important perquè 
el que no volem fer és mimbar els drets dels ciutadans i els seus serveis. En aquest cas, jo 
dono per, bé es podria allargar en el temps el tema aquest de l’incentivació, treure 
informes, treure actes de sindicats, però no és el cas, ja es fara, en documents públics, ja 
en aquest cas es poden mirar i el que volgui té accés, i l’altra al·legació dins d’un bloc és la 
dels passos soterrats, en aquest cas és desestima, si que es ben cert que a nivell económic 
l’ajuntament, per tot el que hem comentat, no ho podra assumir, perquè entre 800.000 i 
1.000.000 €, treure’ls del pressupost hauria estàt imposible, quan hem tincut que mirar el 
centim i fins i tot s’han fet diverses reunions tècniques, o sigui, jo aquí si que he de donar 
la cara a la ciutadania, si nosaltres aquest any tenint en compte que no podem demanar 
crèdit perquè totes les inversions dels crèdits es van demanar a l’anterior mandat, o sigui, 
un total de 23.000.000 d’€, i nosaltres no podiem fer front. Això sí, s’ha estàt treballant, 
com he dit abans, des de  fa 7 messos, s’ha anat a Madrid, s’ha treballat, s’han fet les 
gestions, Divendres vam tenir la primera visita, o sigui, després de les negociacions que 
s’han tramitat a Madrid i trucades de teléfon, intercanvi d’informació, aquest Divendres si 
de cas l’alcalde o el tinent d’alcalde ho podra informar millor que jo, van venir 2 persónes, 
els responsables d’ADIF infraestructures, i ens van confirmar què serà una realitat el pas 
soterrat, per tant, nosaltres aquestàal·legació la hem de desestimar perquè serà una 
realitat i el tindrem. 
Des del meu punt de vista crec que he respós a totes les al·legacions, ho he pogut 
demostrar i ho demostrare amb números, al marge del que es digui, i sincerament, hem 
sap molt de greu que tincuem un col·lectiu tant descontent, però que la nostra intenció es 
no més hem de cedir l’ajuntament, si no que aquí tothom ha de treballar i ens hem de 
seure, i parlar tranquil·lament perquè hi han coses que no es poden permetre i sobre tot 
per devant de tot està la seguretat ciutadana, a més a més es una carrera profesional 
vocacional, i, estem al servei. Per tant, això que quedi molt clar, qué, la Policia local es una 
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carrera vocacional i estem estàn en aquest cas (jo no sóc policia local) al servei de la 
ciutadania, i del bé, i seguretat del nostre municipi. Gràcies. 
 

Sr Parera: gràcies senyor alcalde. Cada vegada, cada vegada ho veig més complicat,  i no 
s’ha dit pas tota la veritat.  
 
No s’ha dit pas tota la veritat. Com a les persónes les val·loren més per les seves paraules 
que per les seves idees, o per la seva presència que tenen més, més per alló que són, 
malament anem. Quasi bé, quasi bé, ee! No ho confirm-ho, no ho confirm-ho del tot, 
però fa pensar que no són creïbles. Dit això, perquè, ja ho he dit abans, la expereincia és 
una riquessa. Senyors de l’equip de govern, senyors de l’equip de govern, si estem al punt 
2, si estem al punt 2, per què parlem de ‘La llei de barris’ que és el punt 4? Per què parlem 
de ‘La llei de barris’ que és el punt 4? Aviam, en aquí, en el punt 2, el punt 2, té 38 
pàgines, i en aquest punt  hi ha 70 al·legacions que tampoc que li digui hem pogut 
manifestàr, però no més d’una d’elles, unes pincellades, i si que ja no més parlare del punt 
2, senyora ponent, no del punt 4 amb ‘Llei de barris’! senyora ponent, no. 
 
Per què parla de que el subterrani, si és una bona noticia pel municipi, presumiblement, és 
una cosa que no toca al punt 2? si us plau! 
 
Sr. Olivella :Senyor Parera, perdoni, però hi havia dugues al·legacions, dels passos 
soterranis, que la Montse, que la persóna que és responsable, a explicat aquests punts, 
per què s’han desestimat? Igual que altras coses? més que res li dic, perquè el que està 
dient, no si ha entés prou el que s’ha fet, m’entèn? 
 

Sr. Parera: Bé, senyor alcalde, gràcies! Gràcies per rectificar-me! Pensaré si ho accepto o 
no ho accepto! Però aviam! Si parlem del patronat de Turisme, que afortunadament, tant 
afortunadament, la regidora primer de tinent d’alcalde. Del funcionament del patronat de 
Turisme, que ho preguntin als regidors? Per exemple, les juntes en representació de tots 
els sectors. Teniem les juntes en representació de tots els sectors empresarials! Puc parlar? 
Que teniem les juntes de tots els sectors empresarials! Cosa que ara no es fa! Cosa que 
ara no es fa! Les juntes dels sectors empresarials! Parlem si us plau del punt numero 2! Per 
que parlem si us plau de la Policia! Quan fa 14 anys que tenen el mateix conveni! Vostès 
ho trobeu normal! o trobeu normal!? Que uns anys amb el mateix conveni que s’els hi va 
posar al dia. Si us plau, reforçem Turisme! Reforçem Turisme si us plau! Parlem si us plau 
de les empreses petites, dels autónoms del municipi, que no hi ha partida ni disparats? No 
em parlem si us plau, que ja en parlarem después, de ‘La llei de barris’, mireu, no ho diré. 
Bé ja et podia dir llavors, ja t’ho dic ara, llei de barris, hi hauria molt a discutir senyora 
ponent, hi ha un nucli de Segur de Calafell que fa 70 anys que no s’ha canviat una línea 
eléctrica, ni s’ha canviat una tuberia d’aigua, hi ha una llei de barris com va, si s’ha de 
repartir o s’ha de departir. 
 
Bé mireu, l’OAM, hos ho dic de veritat, l’OAM estem molt desconcertats. Estem 
decepcionats. Si senyors! Estem emprenyats. Desenganyats per la quantitat de mentides 
que alguns regidors estàn propagant. Tant en els plens com a les juntes informatives. Aquí 
en el ple i a fora del ple.   Agilitzeu, si us plau, vosaltres mateixos, no em feu comprometre 
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a mi, no em feu comprometre a mi, quan hi han departaments que fan aigües, que fan 
aigües per tot arreu.  
 
Els funcionaris, com li donem una paga als funcionaris! quan tenim un forat de 
162.000.000 en pesetes si us plau!?  L’excusa d’aquest govern si us plau, excussem a 
l’anterior, I de l’anterior també… Ja fa anys que corre això ee? Ja fa anys que corre. Per lo 
tant, ja pogueu pensar, imagineu-vos si us plau, imagineu-vos si us plau, com sera la 
votació d’OAM, com sera la votació d’OAM si us plau. Senyora ponent, li comprenc. Falta 
d’experiència, ho entenc. La disculpo. La disculpo. Gràcies. 
  
Sra. Elvira: Sí, bé em fa gracia però em fa pena també a vegades, perquè, precisament 
vostè senyor Parera sap molts anys, molts anys, en aquestà casa, i ha tincut moltes i 
moltes i moltes oportunitats de fer coses en époques molt bones parlant económicament. 
Així que, em fa una mica de pena, pero bé. Dit això, i seguint amb vostè. El tema del 
patronat.  
 
Jo no vull tocar en un inici aquest patronat de Turisme funcionés, perquè suposo que així 
va estàr. La idea es pot ser una mica lligant al que deia abans, a vegades s’ha de mirar 
enrere en el temps per aprendre dels errors, jo crec que l’error si es que va funcionar com 
vostè diu perquè vostè ja i era en aquest ajuntament llavors, jo crec que pot ser algo es va 
fer malament quan van deixar de funcionar com a patronat. Llavors, torno a dir, el 
patronat tornara a funcionar, el farem funcionar com a tal, com el que hauria de ser un 
patronat. En principi torno a dir, jo, l’equip de govern que represento en aquest moment i 
del grup municipal del Partir Popular, el que volem és que el sector privat es senti 
representat, que aquests autónoms que vostè diu i aquests petits comerciants tincuin 
representació amb el dia a dia del municipi, jo crec que es importantísim escoltar-los, 
nosaltres el que fem o intentem fer mensualment es reunir-nos amb ells i escoltar les seves 
inquietuts i les seves iniciatives i intentar recolçar-los al màxim, però jo crec que a nivell 
oficial, o sigui tot i que a nivell persónal es pugui fer, a nivell polític jo crec que a nivell 
oficial, es mereixen estàr representat. 
 
Una miqueta, per tornar, i bé, per la valentia que en principi, jo crec que sempre hem 
demostrat, jo crec que vostè volgui, senyor Robert, adquireixi un compromís com el que 
vostè ha dit, bé, jo amb aquest aspecte no es que l’adquireixi, pero li puc dir una cosa: jo 
intentaré fer tots els possibles, perquè això sigui així. Compromís públic, ara per ara, per lo 
que ha dit abans també la meva companya, les regidories avuí estàn intercomunicades 
totalment, intentarem ajudar-nos el màxim entre nosaltres, i intentarem, bé, que tot 
funcioni lo millor possible. Ara sí, li demano, que, si us plau, que si veritablement aquest, 
aquest, si el fet de no fer les modificacions al final d’any es du a terme, tot i que jo no he 
adquirit aquest compromís avuí, li demano si us plau que sigui també coherent amb el que 
vostè està dient i tincui a bé fel·licitar a aquest equip de govern si es que això, sobre tot 
parlo pel patronat de Turisme per les partides de Turisme que vostè a les que vostè a fet 
menció, si us plau que també sigui capaç vostè de fel·licitar als companys que té en 
aquestà legisl·latura. 
 
Ja per acabar, al senyor Parera, dir-li que la experiencia es una riquessa i té tota la raó, 
som un equip de gent jove, la majoria de gent , som un equip de gent molt jove, que pot 
ser les experiencies que vostè tè, nosaltres no les tenim, però li puc dir, que a vegades les 
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coses, bé, com qualsevol, algú, quan surt de l’universitat, pot estudiar una carrera i no 
exercir-la mai, però pot ser un gran advocat, un gran psicóleg, però a vegades a la vida 
has de fer les coses que et donen la experiencia, les experienci es s’aprenen dia a dia, però 
no per ser una persóna jove, no us puc dir que no sigui una persóna que tincui la 
capacitat, d’arribar a gestionar pel bé del municipi. Moltes gràcies. 
 

Sr. Robert: Gràcies Senyor alcalde.  Bé, pel que fa als comentaris de la regidora del partit 
Popular, no més dir-li que, miri senyora Elvira a mí no em costa res reconèixer les coses, jo 
no sóc com vostès que no volen reconèixer res, ni acceptar res del que nosaltres els hi 
propossem, si això es compleix, a mi no em costara res, al darrer ple de l’any, de 
reconèixer que vostès ho han fet bé, espero que vostès ho fassin bé, la ciutadania espera 
que vostès ho fassin bé, i ja es veura durant aquest exercici la martxa del pressupost. Pel 
que fa a l’intervenció de la representant de Convergència i Unió i a l’hora regidora d’A 
ixenda, miri, jo per començar senyora López, li dire que, vostè m’està parlant com si fós 
una funcionaria, i aquí es una taula política, si això tincués que ser un debat de 
funcionaris, en comptes de polítics estàrien sentats els funcionaris! Vostè no més em parla 
de temes administratius, de temes numèrics, i, la questió es que no accepten les nostres 
propostes, jo li dic, que un pressupost es una eina técnica, però es una eina técnica que 
serveix per tirar en devant projectes polítics, que es pel qué nosaltres estem aquí, no per 
dir si 2 més 2 fan 4 o 3 més 1 fan 1, nosaltres hem de tirar en devant projectes polítics! Li 
dic això de funcionaria perquè sembla que el pressupost l’hagi fet jo?! Perquè vostè l’únic 
qué està fent es criticar-me’n mí, vostè no defensa el seu pressupost, no més critíca el que 
nosaltres li hem dit, vostès el que han de fer es defensar el pressupost, o no defensar-lo, 
però criticar-me’n mi és com si jo hagués fet el pressupost, i això sap senyora López el 
pressupost, amb aquest pressupost jo no tinc res a veure. 
 
Vostès, com sempre, estàn continuant amb la crítica, estàn instal·lats en la crítica, diuen, 
que vostè, vostès, s’han trobat que si la execució del pressupost…. Escolti’m, es vostè que 
ha de mirar, que és lo que diu el seu alcalde, el seu alcalde, en diverssos plens, que deu 
constar a les actes, ha dit que quan van entrar es van trovar el presupos t practicament 
executat en més d’un 85%. Dir-me vostès ara, dir-me què, s’han trovat el pressupost amb 
poca execució escolti’m, ja em dira vostè qui es qui diu mentides, o les diu l’alcalde, quan 
diu que es va trovar el pressupost executat, o les diu vostè quan diu que el pressupost 
gaire bé no estàva executat! Tampoc parla vostè, de que desdoncs d’un exercici, quan 
acava l’exercici, i es fa la liquidació del mateix, alla es veu com ha anat l’execució del 
pressupost i com es pensen distribuír els possibles remanents, vostè no ha dit en cap cas, 
que nosaltres sempre vam respectar els diferents remanents, tant del patronat de Turisme 
com de l’organització autónoma (Fundació del Castell  quan revertiem sempre aquests 
possibles remanents! Nosaltres si que hem demostrat que, creiem en el turisme, creiem en 
la cultura, i altras temes que són, com hem dit, com el comerç, els futurs motors, el que 
haurien de ser els futurs motors del nostre municipi. 
 
Mirin, diuen que han incrementat les partides de Turisme i que hem dit mentides, i, i això 
es fals. No més fa falta mirar, l’aportació que l’ajuntament de Calafell fa al Patronat de 
Turisme, comparin els 2 exercicis. Si a vostè li agrada parlar tant de técniques, números i 
temes tècnics, doncs miri-ho, si ara vostè quan intervingui diu, l’ogra demostrar que 
l’aportació pel Patronat de Turisme pel 2012, es superior que la del 2011, jo reconeixere 
que he dit una mentida, però si, l’aportació pel Patronat de Turisme es inferior que la de 
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2011, vostè haura de reconèixer que de mentides aquí no s’en ha dit cap, Es més, la 
senyora Elvira diu que han ajuntat la promoció esportiva a la de turisme, tot i afegint això, 
no superen, tot i afegint això no superen la dotació pressupostaria que hi havia al 2011 en 
questions de promoció de la ciutadania. 
 
Mirin, quan vostès diuen que troven millors ofertes, perquè vostès gestionen bé, això si 
que és una mentida i li dirè per què. Tothom, que està vivint la realitat, cosa que vostès no 
fan, saben, que, la cojuntura económica, afavoreix, la reducció dels costos i la reducció de 
les ofertes que fan els proveïdors als seus clients. Per lo tant, vostès no troven per la seva 
gestió una reducció d’un possible contracte o servei, vostès troven reduccions perquè la  
Situació económica en la que ens trovam, própiament, per ella sola ya afavoreix aquestes 
reduccions. 
 
Vostès diuen, que a les partides de Comerç rebaixen els temes administratius però, no han 
entés res de les al·legacions perquè no se les han mirat, ja els hi he dit abans, vostès ni se 
les han mirat, vostès les han desestimat i punto. Nosaltres el que els hi deiem, és què, si hi 
ha una reducció en partides administratives, no desdoteixen Comerç, si no què, l’estàlvi 
que vostès són capassos de conseguir en partides administratives, les redistribuèixin en 
partides de Comerç, que no desdotin les partides de comerç. Si vostès són capassos 
d’estàlviar en temes administratiusm, aquest estàlvi el destinin als recurssos, a les própies 
partides dels projectes de Comerç. No han entés res del que els hi volem dir. 
Vostès han reconegut ara que voldrien demanar crèdit i que nosaltres vam tenir la sort de 
poder demanar crèdit. Bé, pensi que henm sigut un dels ajuntaments que els bancs en 
tenien les portes obertes, fins i tot, vostè abans d’aquell exercici, va optar i va obtenir un 
crèdit ICO per poder tirar en devant el pagament a proveïdors, i això es per, per què a 
l’ajuntament de Calafell encara mantenia el crèdit. El que no se, és si el mantindra de aquí 
en devant. 
 
Els lavavos diu que ja els tindriem que haver tincut nosaltres a les platjes, però escolti’m 
nosaltres no vam poder acabar l’exercici 2011, no vam poder iniciar l’estiu 2011, i vostè 
mai sabra si nosaltres haguessim col·locat els lavavos a la platja o no, lo que si que poden 
dir a la ciutadania és que vosaltres no els han col·locat aquest estiu. I dubto molt, pel que 
he vist al pressupost, que els col·loquin durant l’ivern per l’exercici que bé. 
Si baixen també les partides d’administració pel que fa als Serveis Socials, és lo mateix que 
abans de Comerç, redistribueixin els recursos amb les partides dels projectes. Lo que no 
pot ser es que baixin els serveis socials en el seu global! Vostè diu: ‘es que no més baixem 
les partides administratives’ però es que escolti’m, aquest estàlvi, si es cert, el dotin de més 
a les partides dels projectes que van directament als nostres ciutadans, no desdotin les 
partides de Serveis Socials. 
 
Parlant de la ‘llei de barris’, i de que no ens veiem els papers. Escolti’m, nosaltres en una 
junta de govern ja vam deixar adjudicat el contracte, inclos ha parlat a la junta de 
portaveus, en que, el projecte del pont per sota la via de Segur, ja estàva, el pas soterrat ja 
estàva adjudicat.  
 
Bé, pel que fa a la ‘Llei de barris’, miri, tots els temes de Ben estàr Social estàn inclossos als 
programes, i estàn planificats, nosaltres lo que ens queixem és de la partida extraordinaria 
de despeça, que vostès han incorporat al pressupost, i que aquestà partida vostès la volen 
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destinar segurament a despeces que ja veurem, quina destinació tenen. Ja els hi he dit, i 
he fet referencia a una empresa que vostès si no la han contractat, la contractaran, per 
tirar en devant no sé quins, quin tema de de projectes. La questió, és afavorir a alguna de 
les empreses de la seva orbita, això ja els hi he dit abans, el que passa es que no escolten. 
 

En quant a la plantilla de la Policia, bé, ja ha parlat suficient el representant d’OAM. 
Nosaltres l’únic que deiem és que els serveis que nosaltres donaven, extraordinaris, mentre 
no es cobreixen, les places de forma definitiva, es cobreixin de forma interina per poder 
incrementar el servei de seguretat al nostre municipi. 
 
Revisió de contractes. Ja els hi he dit que em dirien: ‘que ho estàn fent’, però al pressupost 
no es veu cap intenció de rebaixa en les partides. Em parlen del tema del consum al llum, i 
es perquè vostès han dit que ho treuran a concurs en aquest exercici (doncs ho veurem), ja 
veurem com acava aquest tinclado. El que no m’han parlat es de, la proposta que 
nosaltres els hi vam fer, per trovar alternatives per exemple, i concretament, pel consum 
del llum. S’apiguen que actualment hi han molts ajuntaments que estàn instal·lant 
optiques en forma de leds, o altras solucions del que vostès ni s’han dignat a parlar amb 
nosaltres. Jo si vol, després quan acavam, li donare una proposta de qualsevol empresa 
per redüir el cost del llum a un ajuntament a prop d’un 85%, però vostès no han donat 
cap informació ni han documentat en cap cas al pressupost, a l’expedient, la intenció de 
rebaixa de cap dels consums de la corporació. 
 
Escolti’m la seva intervenció no més es basa en fer referéncia a la meva persóna, i vostè, i 
vostè i vostè, i vostè, miri, nosaltres, entre el pressupost de 2010 i 2011, vam fer una 
rebaixa del 10%. Això si que es, una acció decidida per rebaixar la despeça de 
l’ajuntament. No la que fan vostès, d’una rebaixa que no arriba ni tan sols a l’1%. 
Nosaltres vam demostrar que sabiem que estàvam en época de crisi, i nosaltres vam 
rebaixar més d’un 10% el pressupost. No com vostès ara, que el rebaixen un 1%. Ja li he 
dit, que vostès lo que han fet es agafar el pressupost de 2011 i copiar-ho, i fer una 
millora, o no, perquè s’ha vist qué, lo que ha fet, lo que han fet en comptes de millores és 
empitjorar algunes de les partides de serveis dels ciutadans. 
Subvencions. Escolti’m, em diu: ‘es que vostès donaven alguna subbenció extraordinaria a 
alguna entitat? Vale? Si vostès….’ 
I escolti’m una cosa, si durant un exercici si surt la possibilitat de donar una subbenció 
extraordinaria a una entitat per qué, a assolit o ha fet alguna acció extraordinaria, doncs 
per qué no donar-li? Jo em queixo, i nosaltres ens queixem de la dotació que vostès han 
fet, la dotació propiament dita, la que està prevista, sense tenir en compte les 
extraordinaries, si ve una extraordinaria, i la entitat s’ho mereix, nosaltres el recolçarem, 
no diguin que, o o, vostès troven malament que donar una subbenció extraordinaria sigui 
una cosa bona? Si ho troven, digui-ho: ‘escolti’m, nosaltres no donarem subvencions 
extraordinaries a cap entitat’, reconèxin, si no passa res. 
 
En quant a elaboració de llocs de treball, bé, dir-me ara, que vostès ja estàn sobre el tema 
després de sentir tot lo que estic sentint aquest matí, a l’escala de l’ajuntament, home, 
clar, algo han de dir vostès, però quan nosaltres vam fer l’al·legació, dir, cap comentari de 
res! Ja veurem com acabara això, ja veurem. Vostès intenció de tocar l’evaluació de llocs 
de treball, de mirar-se’la i de tirar-la en devant, ‘ni hablar del peluquín’. 
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Les propostes de les bases, eren orientades a reducció de costos i control de la despeça. 
Vostès no ho volen fer ni ho volen mirar, doncs, vostès vagin en devant, pensin una cosa. 
Això està documentat a l’ajuntament, demani-ho als técnics municipals, i veura com 
sortira amb un treball dels que a vostè li agrada, que es tècnic, i això és una recomanació 
més aviat técnica que política, però políticament sembla que valia la pena recollir-la. 
I ara diuen també, que volen l’estàbil·litat laboral, que han rebut documents, etc. Bé, 
miri… Lo del pas soterrat per sota de la via del tren, resulta, que ho arreglen o diuen que 
ho han arreglat el Divendres. O sigui, un dia abans del ple. I lo del tema laboral, resulta 
que ho arreglaran dema, amb una reunió, hombre! Jo lo que hem dona la sensació es que 
vostès em volen prendre el pel! Perquè si vostès ho tenen tot solucionat però es clar, ‘al 
salto de mata’, planificació cap, ‘al salto de mata’ tot. Escolti’m, això, no, no, que no 
veuen que no pot continuar? Vostès ara a l’únic que es dedicaran a la seva intervenció, es 
a criticar la nostra intervenc ió, no a defensar el seu, el seu pressupost, es indefensable el 
seu pressupost, perquè desdoncs de l’increment de les taxes que vostès els hi han fet als 
ciutadans, ara retallen tots els serveis bàsics que han de rebre els mateixos. Això es 
indefensable, i com que vostès no ho poden defensar, l’únic que fan es atacar al principal 
grup de la opossició i això es trist, deixi’m que els hi digui, i a més es basa en temes 
administratius i en temes técnics. ‘Manda no se qué’, això el que s’hauria de fer es 
contrarrestàr-ne a alguns polítics però principalment, defensar el seu pressupost i això és 
lo que haurien de fer. Defensi aquest pressupost i deixi de criticar a la opossició que la 
opossició no els critica a vostès, l’únic que fa és proposar-els’hi coses que creiem que 
poden ser bones tant pel municipi com pels nostres. 
 
Sra. López: A veure, no sé que dir-li en aquest cas, si que es veritat que a vegades sembla 
que tincuem una conversa privada vostè i jo, però a vegades hem deixa super-parada. 
O sigui, el que no pot fer es criticar-me perquè sigui una professional, no pot criticar-me 
perquè tincui conèixements! no pot criticar-me perquè vostè pot ser no els tincui! Que sóc 
política sí, però la ciutadania el que vol són polítics formals! polítics que sapiguen prendre 
decisions! Polítics que no portin les coses no sé on! Però bé, si a vostè això no li agrada 
doncs ho sento. Informació? sí! de l’àmbit públic? sí! funcionaria? també! he travallat a 
l’administració pública? Sempre! Clar si això és un delicte i vostè creu que és motiu per 
criticar-me, doncs bé, ho sento. Pot ser que més d’una persóna ho agraeix, de tenir una 
representant política que pugui respondre i pugui donar un pressupost, i pugui fer-lo, i 
pugui, no ho se ee, jo simplement això és una questió que li comento a vostè encara que 
ens escolti tothom, però li vull comentar a vosté perquè ho sapiga. 
 
A veure, en rel·lació, jo no tinc cap problema ni amb vostè ni amb cap persóna de la 
opossició, ja sigui del grup municipal del PSC, ja sigui del grup municipal d’OAM, val? Li 
parlo a vostè perquè és el que parla, és el portaveu en aquest cas del PSC, però bé, si vol 
parlo del grup municipal del PSC i així ningú es dona per com si estigués pressionant 
alguna cosa. Aquest pressupost, s’ha fet com bé ha dit vostè, es un pressupost, es un 
projecte, es un projecte que està parlat a nivell polític i a nivell técnic que es el que toca, 
hem treballat de valent, estem orgullossos de com s’han involucrat en aquest cas tant els 
polítics com els técnics de la casa, i encara que vosté no li veu cap tipus de futur i no se 
qué, doncs espero que vostè, l’any que ve, hagi de rectificar, i vingui i hem fel·liciti perquè 
espero que hem fel·liciti o que en aquest cas el grup municipal del PSC que sembla qué es 
el que està menys d’acord amb el meu pressupost parlo del meu perquè també com hi ha 
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aquest sensació de que tot es nostre i no se qué, i hem diguin que està tot correcte i que 
estigui molt ben fet i això. 
 
Joan Carles, en aquest cas si que hem dirigeixo a vostè, perquè con no té temps de parlar 
amb els seus companys perquè estem al plenari, entenc que es vosté el que ha tret 
aquestes deduccions. No se si es qué, jo tinc un problema a l’hora d’explicar-me o vostè té 
una problema a l’hora d’entrendre’m, que es possible, o sigui, que estem en un ‘fifty-
fifty’, un 50 i 50. 
 
En cap moment he dit res del que vosté ha dit. No entrare dins dee la dinamica de repetir  
tot el que vostè ha dit. Insisteix-ho, nosaltres hem aconsseguit incrementar totes les 
partides en època de crisi, cosa que vostès no van fer que les van redüir. Hem aconseguit 
incrementar les partides i les executarem. Sí, a nivell técnic sí, executor, gastar els € en 
aquestes partides que creiem que la gent necessita. Tant en Serveis Socials, com en 
Educació, con en Esports, com en temes de Promoció económica. Nosaltres treballarem 
per redüir la despeça i fer més amb menys. Que quedi clar. 
 
El tema dels contractes. Com jo he dit abans, nosaltres el que no farem és el que vostès 
feien, no, que es això de que: ‘haremos haremos, farem farem’ no. Nosaltres quan estigui 
fet, el publicitarem. Pel seu interés, que sembla que està molt interessat 
comentar-li que les proves ja s’estàn fent. Pot ser no tenia aquestà informació però 
insisteixo, nosaltres fins que no prenem una decisió i hagi un acord, no vendrem en aquest 
cas, si fós a nivell comercial, ni vendrem fum ni vendrem el producte abans de que això 
pugui tenir una consequencia no desitjada perquè si per si no surt. Les proves dels leds, 
s’estàn fent. 
 
Amb el tema, es posiciona, no sé per qué, perquè a la fi vostè també va tenir alguns 
problemes en aquest cas amb el tema de la Policia. Jo nni em posso a favor ni en contra. 
Jo estic aquí per treballar, per donar una solució, i, per negociar en aquest cas el conveni 
que vostè va ser incapaç de negociar, perquè per això es va prorrogar, en el temps. O 
sigui, estem per això, i si segurament si vostè hagués negociat aquest conveni, doncs no 
tindriem segurament, una sèrie de persónes, cridant a la porta, que el que volen és un 
conveni, val? 
 
El tema del ‘Pla de barris’, vostè no li doni tantes voltes, si a més a més si jo crec que vostè 
no té cap tipus de conèixement del ‘Pla de barris’, com he dit abans, com la restà de 
persónes que formen part d’aquest consistori. Pot ser alguna persóna tenia coneixement 
de la petita part que li tocava, a nivell dinamització o promoció, però la restà no en savien 
res. Ens hem trovat alló que això, és un, caos, i si que és cert, que tenim una empresa que 
contractem, una empresa dedicada, unica i exclusivament a portar lleis de barris i a fer una 
bona gestió. Ja sé que això a vostès no els hi agrada, que sera motiu de critica, pero bé, 
nosaltres les acceptem, cosa que vosaltres mai han fet, acceptar les critiques. 
En el tema de les negociacions, vostès diguin el que creguin, des del primer moment, 
nosaltres hem parlat obertament amb les persónes que han volgut, o en aquest cas jo, 
com a responsable del departament de ‘Recursos humans’ com a regidora, la meva porta 
ha estàt oberta. He pogut donar solucions a les coses, que tenia a les meves mans. 
D’altras no són tan ràpides, perquè porten 4 anys sobre la taula, com a minim, i el que no 
pot ser és que jo arrivi i doni solució a tots els problemes que hi havia. Un departament 
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que no funciona, un departament que s’ha d’arreglar. Val? E instancies sense respondre, 
instancies que es respondran. Però coses que no s’han fet en 4 anys, nosaltres no les 
farem en 6 messos, i és el que s’està fent. Val? 
 
També convé comentar-li, que no m’agrada, i, no acceptare per part de la oposició, segon 
quin tipus de postures ni critiques, perquè vostès creguin que són els unics que fan les 
coses bé i les han fet bé han estàt vostès; i els hi parlo de vostè en aquest cas. 
 
Seria una mica humild per la part vostre, que ens deixin treballar, que no bombardeixin 
continuament tot el que diem i tot el que fem, perquè si no tenim la oportunitat i 
continuament el que fan es posar-nos pals a les rodes, pot ser, que, bé, que tindrem un 
gran, o sigui, la seva responsabilitat és, qué, diem: ‘no ho faran, no ho faran’, i nosaltres el 
que farem en el temps és demostrar que ho fem. O sigui, donin, ens han de donar el 
temps, nosaltres li vam donar 4 anys! Per fer-ho! Si vostès van estàr guarnant i tenim el 
que van fer! Això si si! Endeutar-se: 23.000.000. 
 
A veure, amb el tema de que nosaltres haguessin tincut o no la possibilitat. O sigui, vostès 
van aprofitar la possibilitat de demanar crèdits, i fer un mal us d’aquest credits. O sigui, 
nosaltres no tenim la possibilitat de fer us d’aquest credits, per tant, nosaltres ens hem 
d’acollir al que són els ingressos d’aquestà casa, d’aquest ajuntament, ja sigui per 
transferències, ja sigui dels impostos, taxes i altras que revam, ja sigui subvencions, dels 
dels altras, dels organismes i de les entitats, val? Per tant, no juguin amb aquestes coses, 
vostè no jugui amb el tema aquest, que si vol, li puc desglossar en tot el que vostès s’han 
gastat 23.000.000 €! Que es vergonyós! Que a la fi no més han fet l’unica cosa que pot 
ser valgui la pena, és el centre de Segur. 
 
 Així mateix, si vol li repasso? 300.000 € d’aportació al castell, el just i preu, ampliacions, 
la redacció del ‘Pla general’, adequació a les seus, aportació OAM al castell, les 
modificacions del contracte de la piscina, el terreny que van pagar a preu mil·lionari del 
cap de Segur…. O sigui, hem d’anar mirant, però si vostès han pagat tot amb crèdit! I que 
han fet amb el que reviem de la ciutadania? En que han gastat aquest euros? I per qué? 
Ni es reflexa en el tema d’atenció ciutadana! Ni es reflexa en els Serveis Socials! Ni es va 
reflectit en d’altras departaments de serveis a les persónes, perquè a més a més, no els 
van executar, tenim partides de 160.000 € que no més van gastar 30.000 €! A veure, 
diguim vostès que han fet en aquest sentit! Perquè es molt facil seure i dir sense numeros! 
Insisteixo, els que volguin els numeros, jo els hi dono! Perquè es vergonyós que un senyor 
que a estàt devant d’un departament, d’una regiduria tan important com la de serveis 
interns i al darrera d’haisenda, digui les vajanades avuí que ha dit vostè, aquí devant, i això 
si que li dic, i li dic perquè no és normal! Que vostè faci aquestes coses. O sigui, primer 
miri’s les coses! Vostè que es va portar tota l’informació a casa seva, agafi’s els papers! I 
ho mira! I després en parlem! I si ho vol fer en una comissió! Però no entrem en aquestà 
dinàmica perquè estem entrant dintre d’una dinàmica que al final es cremara. Es cremara! 
Es cremara amb vostès! O sigui, nem fent, posem ceny a les coses, obrim el diàleg i 
parlem entre nosaltres però no fem demagogia amb uns numeros que si vostès sembla 
que els hi ha tallat. Com diu, maquíllar es poc. O sigui, dir del Patronat de Turisme, dir una 
sèrie de coses que si us plau, miri’s, agafi! té els llibrets, té l’execució del pressupost, que 
si, que sóc molt técnica, sí! Però el que queda, queda aquí, i el que volgui, ho mira, i no 
vingui dient que s’han rebaixat segon quines coses, perquè vostès li recordo, que aquell 
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mil·lió i pico (el 10% que va rebaixar del pressupost de l’any anterior!) li recordo que que 
aquest nosaltres hem tincut que treure el 1.500.000 que vostè va ser incapaç de pagar, 
segon vostè per una devallada d’ingressos. Segon nosaltres, que tenim les dades 
novament, per una mala gestió. I això és el que queda patent,  no la devallada d’ingressos. 
Gràcies. 
 
Sr. Olivella: Bé. Perdó? Sí, pero es que el tencament el que passa es que les al·legacions no 
són seves no més. Són d’un munt de gent. M’entèn? Han fet de ponent però tampoc 
havien de fer de ponent perquè es un tema diferent. De tota manera, si ha de ser molt 
breu, seguirem la linia, però això és, vull dir, no té cap sentit que vostès agafin, que les 
al·legacions no són seves totes, entèn? N’hi ha una, i allavors, haurien de donar paraula a 
totes les ponencies! Per tant, en aquest cas, miri, perquè no vull més envolics avuí, pero si 
es breu si, però també, com equip de govern hem de dir la nostra, sap? 
 
Sr. Robert: Bé, tencare com a ponent perquè som l’unic grup polític representat a la taula 
que, ha fet al·legacions.  
 
Miri, després de sentir aquestà maravellosa contestà perquè l’unic que ja els hi he dit es 
que no em contesten. No aporten! Vostès són més aviats reaccionaris. En comptes de 
passar a l’acció pasen a la reacció!  Decisions. Vostès encara, jo no he vist cap de decisió 
seva, sí! Tirar en devant aquest pressupost que ja estem veient a on ens portara. Quines 
decisions han pres? Les retallades com estic veient a altras doncstos. Vostès ens diuen que 
esperem, no més ens demanen que esperem, esperem i esperem. Això, si hem d’esperar 
vol dir que ja ho tenen clar! Si no, ho dirien d’una forma més convincent i més 
convençuda. Han parlat de fum! No vull parlar del fum del que vostès són especialistes! 
Del mirem, ja veurem, etc. Imagina’t, imagina’t! Això era el seu ‘slogan’ antic. I tan que 
ens hem d’imaginar. Jo m’he d’imaginar com estàrem al mes de Desembre d’enguany. 
El ‘Pla de barris’. Han reconegut que tenen l’empresa contractada, quan surti a llum el 
nom de la empresa ja veurem quina empresa és! Espero que no tincui vincul·lació con 
hem dit aquí amb alguna de les orvites a les que vostès estàn vincul·lats. 
El conveni dels treballadors! N’hi ha un, que està signat en 2 anys! No se si es bó o dolent 
però està signat, per 2 anys. Vostès en l’exposició que fan? Tornen a Parlar de nosaltres! 
Llastima, no més parlen de nosaltres! Poca defensa del pressupost! Vostès ens parlen de 
que des del primer dia els hi estem fent una oposició agressiva! Vostès van estàr 4 anys a 
la oposició! I es van dedicar a fer la oposició pasiva. Vostès van estàr 4 anys aquí, l’unic 
que feien de tant en tant es dir que les coses no anaven bé, però, la oposició pasiva. 
Nosaltres hem parlat a la oposició activa, no agresiva, activa. Des del primer dia, com ens 
manan els ‘canons’ i és el nostre deure, fer una oposició activa i constructiva. 
Parlen dels préstecs! de la mala utilització dels préstecs. Bé, això ho dira vostè, perquè els 
préstecs, van amb una direcció, es concerten per una sèrie d’inversions i això es on estàn 
destinats els diners, prova és que vostès estàn tirant en devant projectes gràcies a aquests 
préstecs. Per lo tant, si nosaltres hem fet mal us dels préstecs, vostès els estàn continuant. 
Si vostès estàn fent aquests projectes es perquè estàven ben encarats. 
 

Miri senyor alcalde, per acabar, que li he dit que seria breu, Ordenances fiscals del 2011, o 
sigui, pressió fiscal en el ben, pels nostres ciutadans. Reversió de serveis, en decrement i 
disminució a traves d’aquests pressuposts. No tenen en compte els principals motors que 
podrien portar-nos amb la nostra promoció económica, en devant en aquest municipi. No 
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tenen en compte, la cohessió social que formen les nostres associacions i entitats  cíviques. 
No tenen en compte la seguretat ciutadana per enlloc, i no mostren sensibilitat vers els 
ciutadans. No més ens aporten aquí, temes técnics, temes de numeros (que s’en va endur 
els papers a casa) jo no havia sentit mai això en una taula com aquestà, però poden venir 
a casa, estàn les portes obertes i vostès veuran si hi ha coses o no hi ha coses. 
Escolti’m, poca defensa d’aquest pressupost i no més critiquen a la oposició, quan vostès 
tenen una oposició que certament es activa pero també es constructiva. No pasiva, com 
vostès van demostrar durant els 4 anys que van estàr a la oposició. 
Gràcies. 
 
Sr. Olivella: Bé, per acabar, voldria dir, fer una petita reflexió amb tot el que crec, que  avuí 
estem parlant i sobre aquest punt, i com alcalde. 
 
Miri, m’agradaria doncs, que aquestà reflexió, que anés en el sentit de que avuí, el que 
feiem era, resoldre una sèrie d’al·legacions que havien fet ciutadans, ciutadanes, partits 
polítics. A les hores, el que veniem a fer avuí aquí, no era defensar de nou el nostre 
presupos, perquè el nostre pressupost el vam defensar el dia 22, per això vam treballar 
com a grup i com a equip, perquè això fós possible i així ho vaig dir el dia que vam 
aprovar aquests pressupostos que va ser, una cosa molt positiva per nosaltres, perquè 
abans de Nadal podiem aprovar els pressupostos i havia hagut, i la Montse ho ha dit com 
a regidora responsable, però com alcalde ho vaig dir aquell dia, perquè crec que va ser 
importantísim el fet de que hi hagués aquest bona sintonia entre els 2 grups polítics que 
estem a l’equip de govern, i ho torno a dir avuí, els i agradara o no, però hi ha molt bona 
sintonia. ANem a treballar per tirar en devant aquest municipi. Aquest va ser el nostre 
objectiu. I a més a més, va ser un objectiu d’estirar la ma. O sigui, vull dir, això ho deia 
més que res, perquè es comentava que si nosaltres no defensavam…. Ho vam defensar el 
dia 22, i ven bé que ho vam defensar. I vam agrair a tota la gent que ens va ajudar, a tots 
els técnics de la casa, perquè un pressupost és difícil, i vostès sempre havien dit que era 
dificil. 
 
Avuí diu que, l’hem estàt criticant! Vostè ha volgut fer de ponent de tots, hja li hem 
insistit al final que era un, de molts, però un ponent que explica tot un seguit de coses, cal 
que algu li contesti i no li diran que tot era molt bonic! A veure, la nostra representant, la 
persóna que ha fet de portaveu, el que ha fet es contestàr i, vendre, fermament, i dic 
fermament, el que l’equip de govern pensa i creu, i que definitivament busca per tirar en 
devant aquest projecte de 4 anys i estic convençut de que sortira bé, però molt i molt bé. 
Per altra banda, per altra banda, li deia que l’equip de govern anirem junts fins a l’últim, I 
es va extendre la ma molts dies! A vostès; però es impossible treballar amb vostès. I ho dic 
publicament i més igual i no m’amago! Es dificil, treballar d’aquestà manera. Com volen 
que confiem un seguit de coses, si al moment ja surt  al blog i de la manera que els hi 
dona la gana a vostès. Això es treballar? Amb sinceritat, doncs no. I miri, a sobre, els hi 
faig publicitat del blog perquè la gent encara ho miri més. Tot el que estàn fent allà dintre, 
es espatllar les possibles negociacions que hi puguin haver. Jo crec, que entre els grups 
polítics, en els moments, que estem, que es dificultós, penso extendre la ma, buscar un 
diàleg, és el que s’ha de fer. L’unica cosa que saben fer és dir, que si som corders amb pell 
de llob, que si som no se què, que si som molt dolents, que si resulta que som molt bones 
persónes, molt bones paraules però després et claven la punyalada… Miri’, jo com alcalde, 
sóc i sere com he sigut sempre, possiblement amb més mal de caps i amb més dificultats, I 
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ho estic dient a la gent, però, la proximitat de l’equip de govern des del primer a l’últim, i 
sera al llarg de 4 anys. La forma de parlar i d’atendre a tothom i sera durant 4 anys. No 
tallarem cap tipus de cosa que pugui arribar al públic. Que faci la gent el que cregui que 
ha de fer dintre d’un ordre. Allavorens, jo no més els hi demano, que si tanta col·laboració 
volien donar, que nosaltres estem aquí encara per escoltar-la. Ara bé, les coses es 
demostren amb fets, no no més amb paraules. He intentat diferents vegades, informar i 
parlar amb algú d’algunes coses en concret, i la veritat, per l’unica cosa que ha servit es 
per esbombar-ho abans d’hora. Sí, ho he provat un munt de vegades. A les hores, això no 
es treballar en equip, no es treballar. Nosaltres, en equip, el dia que vam dir que els passos 
es podien fer, per exemple, doncs va ser quan ho teniem tot ven lligat. Hi podia haver fet 
publicitat fa 2 messos i mig. Que ens diuen que vostès hi han posat la pedreta, doncs molt 
bé! Escolti, si anem a treballar pel municipi tots. Si el senyor Parera no se qué, doncs bé 
escolta’m, si estem per treballar aquí no es, no més, l’alcalde i l’equip de govern! Som 
tots. Evidentment, els que governen, posen més la galta, doncs bé. D’acord? Deixar clar 
això, una cosa. 
Una segona cosa, es tot lo que estàn dient dels treballadors. Miri, tot lo que estàn sentint 
dels treballadors avuí, doncs persónalment em dol moltísim, però es que no és tota la part 
dels treballadors, i allavors això també s’ha de dir, perquè aquí hi ha un grup de gent, que 
ha presentat avuí aquí un paper, i ha anat parlant aquests dies, i intentaran dialogar, 
negociar. La Policia, que es la gran majoria de treballadors de la casa! I els policies, doncs 
també hi ha un sector de la Policia que tampoc, doncs possiblement avuí, ho veu bé o no 
ho veu bé. De tota manera, el problema de tot i el vull analitzar, el dic amb tot el respecte, 
però a l’hora més a més amb tot el respecte el dic amb tota claretat i tota transparencia. El 
problema de avuí aquí, són diners. No és res més que això. A les hores, em dol, 
persónalment, molt persónalment i a nivell d’equip de govern, que amb la situació que 
estem vivint, a tot Catalunya, a tota Espanya a tot el món, que resulta que tots els 
treballadors tene dificultats, molts d’ells per treballar, que aquí hi ha molta gent que té un 
bon sou, que cobrava les 14 pagues extres normals, i a més a més tenia una paga 
d’incentivació. L’unica cosa que s’ha fet, dintre d’aquest pressupost, treure aquestà paga 
d’incentivació. O sigui, que legalment, els treballadors i treballadores cobraran i cobren, 
cada mes puntualment, i per Nadal, tothom va cobrar la paga extra, a l’hora i al moment. I 
la propera paga extra s’intentara i es fara els possibles perquè això sigui. I això es va dir a 
tots els representants municipals, primer als representants dels sindicats i després un dia 
que van venir, i volien parlar directament, els vam atendre i els hi vam comentar. O sigui, 
la situació es aquestà i estic convençut de que un tant percent de persónal que treballa a 
l’ajuntament, això o ha entés. Avuí, pot ser hi ha persónes, pot ser, que estàn aquí abaix, 
que resulta, que aquests senyors a més a més del sou, tenien un mun d’hores extres. Fins 
a l’extrem que s’havien pagat 3.000 € d’hores extres no fa gaire messos no més, a a una 
sola persóna. I ho puc demostrar quan calgui! I més igual el que pugui passar aquí després 
de tot això! Però això és una vergonya! El que està passant en aquest poble. Que no més 
s’hagi de viure com a policia local, a canvi de que hi ha un quadrant amb hores extres. I 
això no és soportable avuí en dia això. Com a ajuntament. Per tant, responsabilitat senyors 
policies, i em sap greu dir això, perquè no es tot el col·lectiu que pensa el mateix, però 
això passa a Calafell i ha passat i passara mentres no es posi solució. I per tant, dolent-me 
molt, a partir d’ara obro les mans i la porta a qui calgui, per parlar-ne. Però les hores 
extres, no són possibles. S’ha de negociar d’una altra manera. El que no es pot pagar es 
que una persóna que tincui 2.000 i pico € de sou en el temps que corri, s’hagi de pagar 
1.500 € al mes amb alguns, d’hores extres. I si això ha de ser així, plantej-em’sho perquè 
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això no funciona. I això és una vergonya i una falta, i ho dic clarament con alcalde i torno 
a repetir, i dono la cara, pel que calgui, avuí en dia, amb les dificultats que patim a aquest 
municipi, que hi ha més de 2.000 persónes aturades… No hi ha dret. No hi ha, dret! I això 
si voleu es públic, podem ensenyar a qui calgui. No s’ho inventa l’alcalde. I això 
possiblement, entre d’altras coses, és perquè avuí s’està cridant aquí. I això crec que no es 
just, crec que es podria parlar d’una altra manera, s’havia d’haver fet d’una altra manera. 
Però si aquestà és la manera de fer-ho, també ho aplaudeixo perquè estem a un pais 
lliure, però això no vol dir, que com alcalde i com equip de govern això ho trovam bé. I si 
això és, espatllar-ho encara més, em sap molt de greu però ho espatllo més. Però les coses 
són així, les coses són així. I les coses s’han de fer ben fetes i amb responsabilitat; i en 
moments dificils, s’ha d’anar amb més responsabilitat que cap altra cosa, i més un cos 
policial, que com ha dit la regidora, és un cos vocacional, al servei del ciutada i que per 
cert doncs, té dret a queixar-se i a protestàr com qualsevol altra cos però que també ha de 
pensar una mica, en tothom, no en ell mateix. 
Gràcies. 
 
 
El Ple de la corporació amb 11 vots a favor, 8 dels membres de CIU i 3 dels membres del 
PPC I 10 vots en contra, 3 dels membres del PPC i 7 dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Desestimar les al·legacions presentades, segons informes tècnics adjunts. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar definitivament el Pressupost General de l'any 2012, integrat pels 
Pressupostos del propi Ajuntament, dels organismes municipals OAM Fundació Castell de 
Calafell i Patronat de Turisme i de la societat municipal CEMSSA, i per les Bases 
d'Execució, segons el següent detall: 
 
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT  
 
ESTÀT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 23.468.475,20 
II Impostos indirectes 350.000,00 
III Taxes i altres ingressos (sense Art.35) 6.102.035,13 
IV Transferències corrents 5.950.457,53 
V Ingressos patrimonials 492.184,27 

Total ingressos corrents 36.363.152,13 
Art.35 Contribucions especials 0,00 

VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 443.947,92 

Total ingressos de capital 443.947,92 
VIII Variació actius financers 24,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 24,00 
TOTAL INGRESSOS  36.807.124,05 

 
ESTÀT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 
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GRUPS     

0 Deute Públic 5.876.795,68 

1 Serveis públics bàsics  11.008.533,81 

2 Actuacions de Protecció i Promoció Social 501.281,34 

3 Producció de Béns Públics de caràcter preferent 2.559.839,80 

4 Actuacions de caràcter económic 1.675.286,22 

9 Actuacions de caràcter general 15.185.387,20 

TOTAL ESTÀT DE DESPESES 36.807.124,05 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
DESPESES 

I Despeses de persónal 12.242.745,16 
II Compra de béns corrents i serveis 16.297.242,50 
III Interessos 1.264.454,94 
IV Transferències corrents 1.270.978,29 

Total despeses corrents 31.075.420,89 
VI Inversions reals 1.108.550,26 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 1.108.550,26 
VIII Variació actius financers 24,00 
IX Variació passius financers 4.623.128,90 

Total despeses financers 4.623.152,90 
TOTAL DESPESES  36.807.124,05 

 
PRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  
 
ESTÀT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 0,00 
II Impostos indirectes 0,00 
III Taxes i altres ingressos 82.000,00 
IV Transferències corrents 225.000,00 
V Ingressos patrimonials 0,00 

Total ingressos corrents 307.000,00 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total ingressos de capital 0,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 0,00 
TOTAL INGRESSOS  307.000,00 

 
ESTÀT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
DESPESES 

I Despeses de persónal 249.737,79 
II Compra de béns corrents i serveis 55.220,21 
III Interessos 12,00 
IV Transferències corrents 2.000,00 
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Total despeses corrents 306.970,00 
VI Inversions reals 30,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 30,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total despeses financers 0,00 
TOTAL DESPESES  307.000,00 

 
PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME 
 
ESTÀT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 0,00 
II Impostos indirectes 0,00 
III Taxes i altres ingressos 14.700,00 
IV Transferències corrents 386.810,00 
V Ingressos patrimonials 6,00 

Total ingressos corrents 401.516,00 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total ingressos de capital 0,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 0,00 
TOTAL INGRESSOS  401.516,00 

 
ESTÀT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
DESPESES 

I Despeses de persónal 0,00 
II Compra de béns corrents i serveis 394.910,00 
III Interessos 6,00 
IV Transferències corrents 600,00 

Total despeses corrents 395.516,00 
VI Inversions reals 6.000,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 6.000,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total despeses financers 0,00 
TOTAL DESPESES  401.516,00 

 
PRESSUPOST CEMSSA 
 
ESTÀT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 0,00 
II Impostos indirectes 0,00 
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III Taxes i altres ingressos 416.000,00 
IV Transferències corrents 20.000,00 
V Ingressos patrimonials 14.000,00 

Total ingressos corrents 450.000,00 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total ingressos de capital 0,00 
VIII Variació actius financers 38.175,50 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 38.175,50 
TOTAL INGRESSOS  488.175,50 

 
ESTÀT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
DESPESES 

I Despeses de persónal 228.836,52 
II Compra de béns corrents i serveis 220.960,72 
III Interessos 10.326,69 
IV Transferències corrents 0,00 

Total despeses corrents 460.123,93 
VI Inversions reals 15.000,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 15.000,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 13.051,57 

Total despeses financers 13.051,57 
TOTAL DESPESES  488.175,50 

 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER---- S'aprova l'Estàt de Consolidació del Pressupost de l'any 2012 de l'Ajuntament 
amb els seus Organismes Autónoms i la Societat Municipal, per un import a ingressos i 
despeses de trenta-set milions tres-cents vuitanta-dos mil cinc euros amb cinquanta-cinc 
cèntims (37.382.005,55 €) segons el següent detall per capítols : 
 
ESTÀT DE CONSOLIDACIÓ 
 
ESTÀT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 23.468.475,20 
II Impostos indirectes 350.000,00 
III Taxes i altres ingressos 6.614.735,13 
IV Transferències corrents 5.960.457,53 
V Ingressos patrimonials 506.190,27 

Total ingressos corrents 36.899.858.13 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 443.947,92 
Total ingressos de capital 443.947.92 
VIII Variació actius financers 38.199,50 
IX Variació passius financers 0,00 
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Total ingressos financers 38.199,50 
TOTAL INGRESSOS  37.382.005,55 

 
ESTÀT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
DESPESES 

I Despeses de persónal 12.721.319,47 
II Compra de béns corrents i serveis 16.968.333,43 
III Interessos 1.274.799,63 
IV Transferències corrents 651.768,29 

Total despeses corrents 31.616.220,82 
VI Inversions reals 1.129.580,26 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 1.129.580,26 
VIII Variació actius financers 24,00 
IX Variació passius financers 4.636.180,47 

Total despeses financers 4.636.204,47 
TOTAL DESPESES  37.382.005,55 

 
QUARTQUARTQUARTQUART- Facultar la Interventora Municipal per adequar els registres pressupostaris de 
l'exercici. 
 
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ----    Aprovar definitivament la plantilla i la relació de llocs de treball, que consten 
com annex a aquestà proposta. 
 
SISÈSISÈSISÈSISÈ---- S'acorda, als efectes previstos a l'article núm. 169.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i l'article núm. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el 
Pressupost General definitivament aprovat, i s'exposarà al públic resumit per capítols de 
cadascun dels pressupostos que l’integren, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
SETÈSETÈSETÈSETÈ---- Facultar la Tinent Alcalde de l’Àrea de Serveis Interns, la Sra.Montserrat López 
Ureña, o qui legalment la substitueixi per a poder fer aquelles gestions i signar la 
documentació necessària per poder dur a terme els acords anteriors. 
 
Contra l’aprovació del pressupost, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 

 
    

ANNEXANNEXANNEXANNEX    
    
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DEL PERTREBALL DEL PERTREBALL DEL PERTREBALL DEL PERSÓNSÓNSÓNSÓNAL AL SERVEI D'AQUAL AL SERVEI D'AQUAL AL SERVEI D'AQUAL AL SERVEI D'AQUESTÀESTÀESTÀESTÀ    CORPORACIÓ I DE L'OAMCORPORACIÓ I DE L'OAMCORPORACIÓ I DE L'OAMCORPORACIÓ I DE L'OAM----
FUNDACFUNDACFUNDACFUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2012.IÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2012.IÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2012.IÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2012.    
 
Atés que, de conformitat amb el que disposen els arts. 90 de la Llei 7/85 i art. 126 del R.D. 
Legislatiu 781/86, concordant amb l'art. 291 de la Llei 8/87, i l'art. 26 del Reglament del 
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Persónal de les Corporacions Locals , que fixen que cada Corporació aprovarà, anualment, 
a través del pressupost, la plantilla de persónal, a la mateixa sessió en que s’aprovi el 
pressupost així com, que un exemplar de la plantilla, amb les retribucions del persónal que 
d’ella es dedueixin i de la relació de llocs, serà un dels documents que integrin el 
pressupost.  
 
Vista la plantilla de persónal de la Corporació, per a l’any 2011, que està inclosa a 
l'expedient del Projecte de Pressupost Municipal corresponent a l'exercici de 2011, amb la 
seva modificació (creació i modificació de places) i classificació de llocs de treball reservats 
a funcionaris, persónal laboral i persónal eventual, elaborada en compliment del que 
disposa l'art. 291,1 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
i la relació de llocs de treball del persónal al servei d’aquestà Corporació, per a l’any 2011, 
aprovada definitivament en sessió plenària de data 7 de març de 2011, i publicada en el 
BOPT núm. 59 de data 12 de març de 2011, i, en el  DOGC núm. 5856 de data 11 d’abril 
de 2011 
 
Atés que, en el cas concret d'aquestà Corporació, el Pressupost General integra l'OAM-
Fundació Castell de Calafell, i per tant, també la seva plantilla de persónal i relació de llocs 
de treball. 
 
Vist que la classificació de llocs de treball reservats a persónal funcionari, persónal laboral i 
persónal eventual, s’ha elaborat en compliment del que disposa l'art. 283,1, del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vist l’acord plenari de data 23 de juny de 2010, en el que s’acordava aplicar a tot el 
persónal de l’Ajuntament, persónal funcionari, persónal laboral, persónal dels organismes 
autónoms, les reduccions de les retribucions previstes al RD-Llei 8/2010, de 20 de maig, 
pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i les seves 
rectificacions, amb previsió de reducció quan al complement específic del 5% 
 
Considerant què d’acord amb l’art. 23 apartat Dos de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l'Estàt per a l'any 2011, durant l'any 2011 no es procedirà a 
la contractació de persónal temporal, ni al nomenament de persónal estàtutari temporal o 
de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i 
inajornables. En qualsevol cas, les places corresponents als nomenaments al fet que es 
refereixen els articles 10.1.a) de la Llei 7/2007, i 9.2 de la Llei 55/2003, de 16 de 
desembre, de l'Estàtut Marco del persónal dels Serveis de Salut i contractacions de 
persónal interí per vacant computaran a l'efecte de complir el límit màxim de la taxa de 
reposició d'efectius en l'oferta d'ocupació pública corresponent al mateix any en què es 
produeixi el nomenament o la contractació i, si no fos possible, en la següent oferta 
d'ocupació pública, tret que es decideixi la seva amortització. 
    
Vist l’acord plenari, de data 27 d’octubre de 2011,  acordant  modificar la plantilla i 
relació de llocs de treball de l’any 2011, adaptant-la a la legislació vigent, en el sentit 
de què: “Els sistemes de provisió dels llocs de treball dels grups A1 i A2 s’estàbleix, 
amb caràcter general, el concurs, ordinari o específic. Per al cas de llocs singularitzats, 
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la forma de provisió serà la lliure designació. Per als grups C1, C2 i E, el sistema de 
provisió serà el concurs ordinari. 
 
La provisió dels llocs de treballs dels grups A1 i A2 podrà estàr oberta a funcionaris de 
carrera d’altres administracions públiques locals segons s’indiqui a la convocatória i a les 
bases que regulin cada cas.” 
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal, de data 29 de desembre de 2010, 
mitjançant el qual es va aprovar el contincut dels Pactes Socio-económics del persónal 
funcionari, i, el contincut del conveni col·lectiu del persónal laboral, per als anys 2010-
2012, amb el compromís de l’Ajuntament de que l’increment retributiu pels funcionaris i 
persónal laboral s’atendrà als criteris fixats per la Llei de Pressupostos de cada any. 
 
Vista la proposta de la Tinent d’Alcalde amb delegació genèrica en matèria de Serveis 
Interns, de data 2 de desembre de 2011, que diu:  
 
“Com a conseqüència de les circumstàncies económiques actuals, i la necessitat de dur a 
terme mesures de reducció de les despeses municipals corrents, i vist que existeixen fets 
que determinen la necessitat de procedir a una reestructuració organitzativa, i en 
conseqüència, modificar la plantilla i relació de llocs de treball de tot el persónal al servei 
d’aquest Ajuntament, aprovada per a l’any 2011, amb la supressió de places de persónal 
que romanen vacants, amb les conseqüències derivades en relació a la plantilla i relació de 
llocs de treball, així com del propi pressupost municipal, s'ha analitzat acuradament cada 
una d’elles , amb la finalitat d’adoptar les mesures més adequades. 
 
Concretament, en el que fa referència a places i llocs de treball d’auxiliars administratius, 
recentment s’ha fet un procés selectiu per a la provisió en torn restringit, per promoció 
interna, de places d’administratiu/va d’administració general, grup C1, que, el persónal 
que ha assolit les esmentades places, ha deixat vacant les que ocupava a llocs de treballs 
d’auxiliar adscrits a les següents àrees:    
1.-Al Departament d’Intervenció. 
2.-Al Departament de Secretaria. 
 
Al Departament de Medi Ambient, s’ha produït la renúncia d’una auxiliar administrativa, 
que ocupava interinament l’esmentat lloc de treball, per haver assolit una plaça de carrera, 
a una altra Administració Pública, per la qual cosa, aquest lloc de treball igualment roman 
vacant . 
 
Tanmateix, al departament de Recursos Humans, disposa d’una plaça vacant de Tècnic de 
Prevenció de Riscos Laborals a ½ jornada, lloc de treball que es troba vacant, i, tenint en 
compte que aquest Ajuntament té contractats  els serveis d’un servei de Prevenció de riscos 
aliè que elabora els Plans d’actuació Preventiva, que també pot assumir el seguiment diari 
del compliment de les mesures preventives, de la investigació dels accidents laborals i de la 
correcta execució de les mesures correctores a aplicar, per la qual cosa, també cal 
amortitzar-la. 
 



40 
 

Així mateix s’han observat una sèrie de fets que han determinat la necessitat de modificar 
o variar la condició d’algunes places i llocs de treball adequant-les a la realitat i per tal 
d’aconseguir una millora en el funcionament dels diferents departaments. 
 
En el que fa referència al Departament d’Esports, vist l’informe del Coordinador de l’àrea 
de Promoció Económica, amb el vist i plau de la Tinent d’Alcalde de Promoció Económica i 
del Regidor d’Esports i Promoció Esportiva, de data 18 de novambre de 2011, en el que 
amb motiu d’una sèrie de próxims esdeveniments esportius municipals amb la posta en 
marxa del complex esportiu del Vilarench Aqua, i seguiment a nivell de manteniment, la 
própia designació de Calafell com a subseu dels Jocs de la Mediterrània, entre altres molts 
esdeveniments esportius previstos, ha quedat palés la urgent necessitat  d’un cap de 
manteniment d’instal·lacions esportives amb un màxim de disponibilitat en la jornada 
laboral. 
 
Per altra banda, tenint en compte les abans esmentades mesures de reducció de les 
despeses municipals, motiu pel què s’han reduït les contractacions de l’Ajuntament, i en 
evitació de la creació de noves places,  i que les tasques de via publica es presten des 
d’altres àmbits, es posa de manifest què, al Departament de Via Pública: Brigada i 
Transports, existeix una plaça vacant d’Oficial 1a, règim laboral, Grup C2; Complement de 
destí 14, amb jornada de dedicació especial, amb igual denominació a la relació de llocs de 
treball, la qual podria variar-se la seva condició per tal de reconvertir-la en la proposada de 
Cap de manteniment d’instal·lacions. 
 
Tanmateix, el regidor delegat de Seguretat i Protecció Civil, en proposta 
d’organització de la Regidoria de Seguretat i Via Pública, per tal de cobrir les 
necessitats de recursos de l’estructuració organitzativa de l’esmentada regidoria, va 
comportar que, per Decret núm.3475/2011, de 18 d’agost,  s’atribuïssin  al Tècnic 
de Protecció, les funcions d’Administració de la Policia consistents en: Gestió 
administrativa de la policia; Gestió interna de la Policia i Seguiment de serveis, 
citacions i prevencions, així com, fent referència a l’àrea de Seguretat i Protecció 
Civil va proposar el canvi de denominació del lloc de treball, que igualment cal 
adequar aquestà vacació a la plaça i lloc de treball. 
 
Pel que fa al departament de Recursos Humans, i vist l’informe emés per la 
Secretaria General, a petició de l’Alcaldia, que consta a l’expedient, es proposa la 
reconversió de l’actual lloc de treball de “Director de Recursos Humans i Prevenció 
de riscos laborals”, adscrit a una plaça de tècnic d’administració general, a un lloc 
de treball adscrit a una plaça de tècnic d’administració especial, amb l’objectiu 
d’especialitzar les funcions concretes del lloc a un perfil basat en coneixement i 
formació en gestió de persónal i relacions laborals, tenint en compte les exigències 
derivades d’un lloc on llurs funcions constitueixin l’objecte peculiar d’una carrera 
especialitzada.  
 
Igualment, vista la proposta d'aprovació del projecte de Pressupost i de la plantilla 
i relació de llocs de treball al servei de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, per al 
2012, adoptada pel Consell Rector en data 15 de novambre de 2011.     
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Vist informe de la Directora del Departament de Recursos humans,  
núm.01572/2011-EC, de data 14 de desembre,  que s’uneix a l’expedient. 
 
Vista l’acta de data 15 de desembre de 2011 aixecada amb motiu de la reunió 
mantincuda entre la representació unitària dels treballadors i sindicats amb la 
Corporació per tal de tractar de la negociació de la modificació de l’actual relació 
de llocs de treball i plantilla de persónal per a l’any 2012. 
 
Vistos els informes núm. 27, 30 i 31/2012, emesos per l’Interventora Municipal de 
l’Ajuntament de Calafell, de data 23 de gener de 2012, en relació a les 
al·legacions i reclamacions presentades pel que respecta a l’aprovació inicial del 
Pressupost General per l’exercici 2012. 
 
Vist informe núm. 0094/2012–AS emés per la Secretaria, de data 24 de gener de 
2012, en relació a les al·legacions prestàdes a l’aprovació inicial del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Calafell, dels seus organismes autónoms i de la 
societat municipal, així com de la plantilla i la relació de llocs de treball de la 
Corporació i de l’OAM Fundació Castell de Calafell per l’any 2012. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns, amb el vot a favor dels membres de CIU i 
PPC, el vot en contra dels membres del PSC-PM, i les abstencions dels membres 
d’UAM, proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Amortitzar a la plantilla i a la relació de llocs de treball del persónal al servei 
d’aquest Ajuntament, per a l’any 2012, les següents places i llocs: 
 
Àrea de Serveis Interns: Departament de Secretaria 

DENOMINACIÓ PLAÇA 
PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 

AUXILIAR  1  C2 Adm. General auxiliar 

 
DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL LLOCS GRUP NIVELL DESTÍ  

AUXILIAR ADMINISTRATIU 1  C2 13 

 
Àrea de Serveis Interns: Departament d’Intervenció 

DENOMINACIÓ PLAÇA PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 

AUXILIAR  1  C2 Adm. General auxiliar 

 
DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL LLOCS GRUP NIVELL DESTÍ  

AUXILIAR ADMINISTRATIU 1  C2 13 

 
Àrea de Serveis Interns: Departament de Recursos Humans 
DENOMINACIÓ PLAÇA PLACE GRUP ESCALA SUBESCALA 
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S 

TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ 
GENERAL 

1 A1 Adm. General tècnica 

 
Departament de Medi Ambient 

DENOMINACIÓ PLAÇA PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 

AUXILIAR  1  C2 Adm. General auxiliar 

 
DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL LLOCS GRUP NIVELL DESTÍ  

SUPÓRT MEDI AMBIENT 1 C2 13 

 

1.-B.- PERSÓNAL LABORAL 

DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

PLACE
S/LLOC
S 

GRUP TITULACIÓ EXIGIDA 

PROFESSORS 5 E mestratge 

 
SEGON.- Crear a la plantilla del persónal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 
2012, les següents places: 

1.-A.- PERSÓNAL FUNCIONARI 

Àrea de Serveis Interns: Departament de Recursos Humans 

DENOMINACIÓ PLAÇA PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL 

1 A2 
Administració 
especial 

Tècnica  Mitja 

 
TERCER.- Modificar les condicions de les places i llocs de treball següents: 
 
2.-A.-CANVI DE DENOMINACIÓ, DE GRUP, CD, O CANVI DE  
DEPARTAMENT: 
R= Règim 
G=Grup 
CD=Complement destí 

PLANTILLA/RLLT ANY 2011PLANTILLA/RLLT ANY 2011PLANTILLA/RLLT ANY 2011PLANTILLA/RLLT ANY 2011    PLANTILLA/RLLT  ANY 2012 

DENOMINACIÓ PLAÇA DEPART. R G CD DENOMINACIÓ 
PLAÇA DEPART. R G CD 

TÈCNIC DE VIA 
PÚBLICA, SEGURETAT I 
PROTECCIÓ CIVIL 

Seguretat 
Ciutadana: 
Protecció Civil 

F C1 22 
TÈCNIC DE PROTECCIÓ 
CIVIL 

Seguretat 
Ciutadana: 
Protecció Civil 

F C1 22 

DENOMINACIÓ 
RELACIÓ LLOC 
TREBALL 

    
DENOMINACIÓ 
RELACIÓ LLOC 
TREBALL  

    

DENOMINACIÓ 
PLACE
S/LLOC
S 

GRUP TITULACIÓ EXIGIDA 

TÈCNIC PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS  (1/2 JORNADA) 

1 A2 
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, FPII o 
equivalent, amb certificació oficial curs tècnic 
prevenció de riscos laborals, nivell mitjà 
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TÈCNIC DE VIA 
PÚBLICA, SEGURETAT I 
PROTECCIÓ CIVIL 

Seguretat 
Ciutadana: 
Protecció Civil 

F C1 22 
TÈCNIC DE PROTECCIÓ 
CIVIL 

Seguretat 
Ciutadana: 
Protecció Civil 

F C1 22 

 
PLANTILLA/RLLT ANY 2011PLANTILLA/RLLT ANY 2011PLANTILLA/RLLT ANY 2011PLANTILLA/RLLT ANY 2011    PLANTILLA/RLLT  ANY 2012 

DENOMINACIÓ PLAÇA DEPART. R G CD DENOMINACIÓ 
PLAÇA DEPART. R G CD 

OFICIAL 1ª 
Via Pública: 
Brigada i 
Transports 

L C2 14 
Cap de manteniment 
d’instal·lacions 

Esports L C2 16 

DENOMINACIÓ 
RELACIÓ LLOC 
TREBALL 

    
DENOMINACIÓ 
RELACIÓ LLOC 
TREBALL  

    

OFICIAL 1ª  
Via Pública: 
Brigada i 
Transports 

L C2 14 
Cap de manteniment 
d’instal·lacions 

Esports L C2 16 

 
Àrea de Serveis Interns: Departament de Recursos Humans 

RLLT ANY 2011 DOT GRUP RÈGI
M CD AG/AE JO/JE Titulació 

DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANS I PREVENCIÓ RISCOS 
LABORALS 

1 A1/A2 F 27 Ad.General JO Bàsiques Grup 

RLLT ANY 2012        
DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANS 

1 A2 F 26 Ad.Especial JO Bàsiques Grup 

 
QUART.QUART.QUART.QUART.----Aprovar definitivament la plantilla de persónal de l’Ajuntament la qual, amb 
l’amortització i modificació de places, quedarà confeccionada amb efectes 1 de gener de 
2012, de la següent manera: 
 

PLANTILLA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE CALAFELL - ANY 2012  

A.-FUNCIONARIS DE CARRERA     

A.1-ESCALA:PERSÓNAL FUNCIONARI D'HABILITACIÓ NACIONAL 

 
PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

SECRETARI GENERAL (vacant) 1 A1 FHCN SECRETARI SUPERIOR 

INTERVENTOR    (vacant) 1 A1 FHCN 
INTERVENTOR 
/ TRESORER 

SUPERIOR 

TRESORER   (vacant) 1 A1 FHCN INTERVENTOR / TRESORER 

A.2-ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL. SUBESCALA TÈCNICA 

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 

TAG 6 A1 ADM.GENERAL TÈCNICA 

A.3-ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL  SUBESCALA ADMINISTRATIVA 

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 

ADMINISTRATIUS 16 C1 
ADM. 

GENERAL 
ADMINISTRATIVA 



44 
 

A.4-ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL SUBESCALA: AUXILIAR  

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 

AUXILIAR ADMINISTRATIU 58 C2 ADM.GENERAL AUXILIAR 

A.5-ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL.  SUBESCALA: SUBALTERNA  

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 

AGUTZILS 4 E ADM.GENERAL SUBALTERNA 

AGENT NOTIFICADOR 1 E ADM.GENERAL SUBALTERNA 

A.6- ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. SUBESCALA: TÈCNICA. CLAS SE: TÈCNICA 
SUPERIOR 

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

LLETRAT 1 A1 ADM.ESPECIAL TÈCNICA SUPERIOR 

ARQUITECTE 3 A1 ADM.ESPECIAL TÈCNICA SUPERIOR 

Enginyer superior informàtic 1 A1 Adm. Especial Tècnica Superior 

Arxiver 1 A1 Adm. Especial Tècnica Superior 

A.7- ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. SUBESCALA: TÈCNICA. CLAS SE: TÈCNICA GRAU 
MITJÀ 

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

RESPONSABLE BIBLIOTECA 1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TECNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC  MITJÀ ADMINISTRACIÓ 
ESP. 

1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC DE JOVENTUT 1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC INFORMÀTIC 2 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

ENGINYER TÈCNIC 1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

ARQUITECTE TÈCNIC 1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC TURISME 1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC DE COMEÇ 1 C1 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

DELINEANT 1 C1 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC DE PROTECCIÓ CIVIL 1 C1 
ADM.  

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC 1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G. MITJÀ 

A.8-ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS .  CLASSE: 
AUXILIAR. 

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

OPERADOR INFORMÀTIC 1 C2 ADM.ESPECIAL TÈCNICA AUXILIAR 

AUXILIAR DELINEACIÓ 2 C2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA AUXILIAR 

INSPECTOR VIA PÚBLICA 1 C2 ADM.ESPECIAL TÈCNICA AUXILIAR 

A.9-ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS .  CLASSE: POLICIA 
LOCAL. 

 PLACE GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 
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S 

INSPECTOR  1 A2 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
POLICIA 
LOCAL 

SOTSINSPECTOR 1 C1 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
POLICIA 
LOCAL 

SERGENT 4 C1 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
POLICIA 
LOCAL 

CAPORAL 11 C2 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
POLICIA 
LOCAL 

AGENTS 65 C2 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
POLICIA 
LOCAL 

AGENT RURAL 2 A2 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
POLICIA 
LOCAL 

A.10.-ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. SUBESCALA: SERVEIS ESP ECIALS.  CLASSE: 
PERSÓNAL D'OFICIS. 

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

ENCARREGAT MERCAT 1 C2 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
P.OFICIS 

CONSERGE 5 E ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
P.OFICIS 

OPERARI MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

1 E ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
P.OFICIS 

 

B.-PERSÓNAL LABORAL FIX:      

B.1.1.-COMPLEMENT DE DESTÍ ASSIMILABLE  

DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

PLACE
S GRUP TITULACIÓ EXIGIDA 

ARQUEÓLEG 1 A1 LICENCIAT EN HISTÓRIA O ARQUEOLOGIA 
ENGINYER SUPERIOR (Medi 
Ambient) 

1 A1 ENGINYER SUPERIOR MEDI AMBIENT 

TÈCNIC DE SANITAT 1 A1 LLICENCIAT 

PROFESSORS 3 A2 DIPLOMATURA, MESTRATGE 

TÈCNIC D'ESPORTS 1 A2 DIPLOMATURA, MESTRATGE 

ASSISTENT SOCIAL 5 A2 
DIPLOMATURA TREBALL SOCIAL/ASSISTENT 
SOCIAL 

COORDINADOR BENESTÀR 
SOCIAL 

1 A2 
DIPLOMATURA TREBALL SOCIAL O 
EDUCADOR SOCIAL 

TÈCNIC DE TURISME 1 A2 
TÈCNIC D'EMPRESES I ACTIVITATS 
TURÍSTIQUES 

EDUCADOR SOCIAL 3 A2 
DIPLOMATURA TREBALL SOCIAL O 
EDUCADOR SOCIAL 

TÈCNIC D’IMMIGRACIÓ 1 A2 
DIPLOMATURA TREBALL SOCIAL O 
EDUCADOR SOCIAL 

TÈCNIC DE TREBALL 2 A2 
DIPLOMATURA CIENCIES SOCIALS, 
EDUCADOR SOCIAL O TREBALLADOR SOCIAL 

TÈCNIC EN BORSA DE TREBALL 1 C1 BUP, FPII O EQUIVALENT 

AUXILIAR DE RÀDIO 4 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

AUXILIAR ADMINISTRATIU 18 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

AUXILIAR DE TURISME 3 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 
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AUXILIAR DE PLANIMETRIA 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

AGENT PROTECCIÓ CIVIL 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

COORDINADOR DINAMITZACIÓ 
ESPORTIVA SOCIAL 

1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

MONITOR SERVEIS PERSÓNALS 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

MONITOR PROMOCIÓ DE L'ESPORT 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

DINAMITZADOR DE JOVENTUT 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

OFICIAL SERVEIS SOCIO-
CULTURALS 

1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

GESTORCOMERCIAL PUBLICITARI 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

INSPECTOR 3 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

CAP BRIGADA 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

CAP DE COLLA 4 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 
CAP DE MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

OFICIAL 1ª 13 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

ENCARREGAT MANTENIMENT 
EQUIPAMENTS 

1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

CONSERGE 4 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

OPERARI MANTENIMENT I 
CONTROL BIBLIOTECA 

1 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

BIDELL CULTURA 1 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

CONSERGE CAL BOLAVÀ 1 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 
OPERARI MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

6 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

OFICIAL 2ª 2 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

PEÓ 15 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

PEÓ 1 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

B.1.2.-COMPLEMENT DE DESTÍ NO ASSIMILABLE  

DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

PLACE
S GRUP TITULACIÓ EXIGIDA 

PROFESSORS 1 E MESTRATGE 

B.2.-PERSÓNAL LABORAL DE DURADA DETERMINADA  

DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

PLACE
S GRUP TITULACIÓ EXIGIDA 

INFORMADORS TURISTICS 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT/TURISME 

C.-PERSÓNAL EVENTUAL  

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL TITULACIÓ EXIGIDA 

SECRETARIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I COMERÇ GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

COORDINADOR LLICENCIAT/DA DRET 

 

TOTAL PERSÓNAL AL SERVEI CORPORACIÓ  

 LAB.FIX LAB. DURAC. DET.  Nº PLACES 
PERSÓNAL FUNCIONARI   201 
PERSÓNAL LABORAL 111 1 112 
PERSÓNAL EVENTUAL       2 
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TOTAL   315 

 
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.- Aprovar definitivament la relació de llocs de treball d’aquestà 
Corporació, la qual, amb l’amortització i modificació de places, quedarà 
confeccionada amb efectes 1 de gener de 2012, de la següent manera: 
 
DOT: Dotació 
CD: Nivell de Complement Destí 
CE: Import Complement Específic 
Esc.: Escala 
JO: Jornada Ordinària 
JE: Jornada Especial 
F: Funcionariat 
L: Laboral 
E: Persónal Eventual 
    

DEPARTAMENT. DENOMINACIÓ DOT GRUP RÈG CD 
C 

ESPECÍFI
C 

AG/
AE 

JO/ 
JE 

REQUITITS 
TITULACIÓ 

OBSE
RVA. 

ALCALDIA  
 
 
 
 
 

ALCALDIA: 
D.RELACIONS 
CIUTADANES I 
COMUNICACIÓ 

COORDINADOR 1 A1 E  27 42.180,78 ,  JE  Llicenciat   

AUX ADM SECRETARIA 
ALCALDE 

 1 C2 F 13 8.630,56 AG JE  Bàsiques Grup   

SUPORT ADMINISTRATIU 1  C1 F 16 8.367,02 AG JE  Bàsiques Grup   

AUXILIAR DE RÀDIO 
  
4 

C2 L 14 6.154,58   JE Bàsiques Grup  

GESTOR COMERCIAL 
PUBLICITARI 

1 C2 L 13 6.154,58 AG JE Bàsiques Grup  

ALCALDIA: DEP. 
DE SEGURETAT 
CIUTADANA I 

PROTECCIÓ CIVIL: 
POLICIA LOCAL 

INSPECTOR  1 A2 F 24 29.726 AE JE 
Titulació Llei 
16/91 

Quadra
nt 
Espec. 

SOSTINSPECTOR  1 C1 F 22 24.234,06 AE JE 
Titulació Llei 
16/91 

Quadra
nt 
Espec. 

SERGENT 4  C1 F 20 24.234,06 AE JE 
Titulació Llei 
16/91 

Quadra
nt 
Espec. 

CAPORAL 11  C2 F 18 13.770,33 AE JE 
Titulació Llei 
16/91 

Quadra
nt 
Espec. 

AGENT  3 C2 F 18 10.989,34 AE JE 
Titulació Llei 
16/91 

Quadra
nt 
Espec. 

AGENT  62 C2 F 16 10.989,34 AE JE 
Titulació Llei 
16/91 

Quadra
nt 
Espec. 

AGENT RURAL 2  E F 11 4.197,18 AE JE  Bàsiques grup  
 Quadra
nt 
Espec. 

AUXILIAR ADMINISTRATIU 1  C2 L 13 6.154,58 AG JE  Bàsiques grup   

ALCALDIA: DEP. 
DE SEGURETAT 
CIUTADANA I 

PROTECCIÓ CIVIL: 

TÈCNIC DE PROTECCIÓ CIVIL  1 C1 F 22 24.234,06 AE JE Bàsiques Grup 
Quadra
nt 
Espec. 

AGENT DE PROTECCIÓ CIVIL  1 C2 L 14 6.721,16   JE Bàsiques Grup 
Quadra
nt 
Espec. 

SERVEIS INTERNS: 
DEP. DE SERVEIS 

DIRECTOR SERVEIS JURIDICS  1 A1 F 30 57.785,90 AG JO 
 Llicenciat en 
dret 
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JURÍDICS ASSESSOR JURÍDIC  1 A1 F 24 18.778,68 AE JO 
 Llicenciat en 
dret 

  

SERVEIS INTERNS: 
SECRETARIA 

GENERAL: 
DEPARTAMENT DE 

SECRETARIA 

SECRETARI GENERAL  1 A1 F 27 31.528,06 FHE JE FHCN   

TAG SECRETARIA GENERAL  1 A1 F 26 25.197,12 AG JO 
Llicenciat en 
Dret 

  

UNITAT ADMINISTRATIVA 
PRINCIPAL 

 1 C1 F 16 8.244,10 AG JO Bàsiques Grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU 3 C2 F/L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques Grup   

AGUTZIL  4 E F 12 4.916,50 AG JO  Bàsiques Grup   

AGENT NOTIFICADOR 1 E F 12 4.916,50 AG JO  Bàsiques Grup  

CONSERGE   1 E L 11 4.916,50   JO  Bàsiques Grup   

BIDELL CULTURA 1  E L 11 4.916,50   JE  Bàsiques Grup   

CONSERGE 1  E L 12 4.916,50   JE  Bàsiques Grup   
SERVEIS INTERNS: 

DEPARTAMENT 
RECURSOS 
HUMANS 

 
 
 
 

DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANS 

 1 A2 F 26 32.252,28 AE JO  Bàsiques Grup  

CAP NEGOCIAT RECURSOS 
HUMANS 

 1 C1 F 20 22.027,66 AG JO  Bàsiques Grup   

ADMINISTRATIU DE RH  1 C1 F 16 8.367,02 AG JO  Bàsiques Grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU   3 C2 F 13 7.244,58 AG JO  Bàsiques Grup   

SERVEIS INTERNS: 
DEPARTAMENT DE 
CONTRACTACIÓ I 
COMPRES 

CAP NEGOCIAT 
CONTRACTACIO I COMPRES 

1  C1 F 16 8.367,02 AG JO  Bàsiques Grup   

GESTOR DE COMPRES  1 C1 F 16 6.274,58 AG JO  Bàsiques Grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU 2  C2 F 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques Grup   

SERVEIS INTERNS: 
SERVEI D'ATENCIÓ 

AL CIUTADÀ 

RESPONSABLE DEPARTAMENT 
OFICINA ATENCIÓ AL 

CIUTADÀ 
1 C1 F 16 10.585,74   JE  Bàsiques Grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU 
 

15  C2 F 13 9.119,58 AG JE  Bàsiques Grup   

SERVEIS INTERNS: 
ESTÀDÍSTICA 

AUXILIAR ADM. 1 C2 F/L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques Grup  
AUXILIAR ADM. 1  C2 F/L 13 8.814,58 AG JO  Bàsiques Grup   

SERVEIS INTERNS: 
DEP. DE SERVEIS 

ECONÓMICS: 
DIRECCIÓ DE 

SERVEI 

DIRECTOR SERVEIS 
ECONOMICS 

 1 A1 F 27 35.087,14 AG JO 
 Llicenciat 
Económiques 

  

AUXILIAR ADMINISTRATIU  1 C2 F 13 6.154,58 AG JO Bàsiques Grup    

SERVEIS INTERNS: 
DEPARTAMENT 

D’INFORMÀTICA 

ENGINYER  INFORMÀTIC  1 A1 F 26 25.476,28 AE JE 
 Enginyer 
Superior 
informàtic 

  

TECNIC INFORMATIC  1 A2 F 20 21.523,66 AE JE 
 Diplomat 
informàtic 

  

TÈCNIC INFORMÀTIC  1 A2 F 20 9.827,88 AE JE 
 Diplomat 
Informàtic 

  

OPERADOR INFORMÀTIC 1  C2 F 16 10.629,34 AE JE  Bàsiques Grup   

SERVEIS INTERNS: 
DEPARTAMENT 
D’INTERVENCIÓ 

INTERVENTOR 1  A1 F 27 31.528,06 FHE JO  FHCN   

TAG SERVEIS ECONOMICS 1  A1 F 26 25.197,12 AG JO 
 LLICENCIA 
ECONÓMIQUE
S 

  

ADMINISTRATIU 2  C1 F 16 8.367,02 AG JO Bàsiques grup   
AUXILIAR ADMINISTRATIU 5 C2 F 13 6.154,58   JO  Bàsiques grup   

SERVEIS INTERNS: 
DEPARTAMENT DE 

TRESORERIA 

TRESORER 1  A1 F 27 28.141,88 FHE JO  FHCN   

TAG SERVEIS ECONOMICS-
TRESORERIA 

1  A1 F 26 25.197,12 AG JO  Bàsiques grup   

RESPONSABLE TRESORERIA  1 C2 F 13 10.067,66 AG JO  Bàsiques grup   
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AUXILIAR ADMINISTRATIU 2  C2 F/L 13 6.154,58   JO  Bàsiques grup   
SERVEIS INTERNS: 

GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA: 
CADASTRE I 

RENDES 

TECNIC GESTIO TRIBUTARIA  1 C1 F 16 8.367,02 AG JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU  1 C2 F 13 8.462,56 AG JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU  7 C2 F/L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques grup   
AUXILIAR PLANIMETRIA  1 C2 L 13 8.457,02   JO  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT DE 
TREBALL 

TÈCNIC EN TREBALL  2 A2 L 19 10.285,74   JO 
 Treballador 
Social O 
Educador Social 

  

TÈCNIC EN BORSA DE 
TREBALL 

 1 C1 L 16 11.487,76   JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU 2  C2 F 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT DE 
COMERÇ I NOVES 

TECNOLOGIES  

SECRETARIA DE PROMOCIÓ 
ECONÓMICA I COMERÇ  

 1 C2 E 16 14.722,40   JE Bàsiques Grup    

TÈCNIC COMERÇ 1  C1 F 16 8.367,02 AE JE  Bàsiques grup.   

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIU MERCAT 

1  C2 F 16 6.856,54 AG JE  Bàsiques grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU 1  C2 L 14 6.154,58 AG  JE  Bàsiques grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU 1  C2 F 13 6.154,58 AG  JE  Bàsiques grup  

ENCARREGAT MERCAT 1 C2 F 14 6.721,16 AE JE Bàsiques Grup  

PEO MERCAT . 1 E L 11 4.916,50 AE JE  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT DE 
TURISME 

TÈCNIC DE TURISME 2  A2 F/L 19 10.429,74 AE JE 
 Diplomatura 
Turisme 

  

AUXILIAR ADMINISTRATIU   3 C2 F/L 14 6.154,58 AG JE  Bàsiques grup   

AUXILIAR DE TURISME  3 C2 L 14 6.154,58   JE  Bàsiques grup   

INFORMADORS TURISTICS 1 C2 L 13 6.154,58   JE  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT  
D’URBANISME 

DIRECTOR DE SERVEIS 
D'URBANISME I HABITATGE 

1  A1 F 30 25.476,28 AG JO 

 Llicenciat 
Arquitectura, 
Dret o 
Económiques 

  

DEPARTAMENT  
D’URBANISME: 

ADMINISTRACIÓ 

RESPONSABLE OFICINA 
ADMINISTRATIVA 

 1 C1 F 16 8.367,02 AG JO  Bàsiques Grup   

UNITAT ADMINISTRATIVA 
PRINCIPAL 

 1 C1 F 16 8.367,02 AG JO  Bàsiques Grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU 4 C2 F/L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques Grup   

DEPARTAMENT  
D’URBANISME: 

URBANISME 

ARQUITECTE D'URBANISME I 
HABITATGE 

 1 A1 F 27 25.476,42 AE JO 
 Llicenciat 
Arquitectura 

  

TECNIC PLANEJAMENT 
URBANISTIC 

1  A1 F 26 25.476,42 AE JO 
 Llicenciat 
arquitectura 

 Direcci
ó 
d’obres 

TÈCNIC LLICÈNCIES  1 A2 F 19 13.366,66 AE JO 
Diplomatura 
Enginyeria 
Tècnica 

Direcci
ó 
d'obres 

DELINIANT  1 C1 F 16 8.577,02 AE JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU 1  C2 F 14 6.154,58 AG JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR DELINEACIÓ  2 C2 F 13 5.946,82 AE JO  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT  
D’URBANISME: 

LLICÈNCIES 

CAP UNITAT LLICÈNCIES  1 A1 F 22 18.653,94 AE JO 
 Llicenciat 
Arquitectura 

  

TÈCNIC DISCIPLINA 
URBANISTICA 

1  A2 F 19 13.366,66 AE JO 
Diplomatura 
Arquitecte 
Tècnic 

Direcci
ó 
d'obres 

INSPECTOR 1  C2 L 14 5.943,60   JO  Bàsiques grup   
DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT , 
SERVEIS I SERVEIS 
CONTRACTATS 

TECNIC MEDI AMBIENT  1 A1 L 22 18.653,94   JO  llicenciat   

INSPECTOR 2  C2 L 14 5.943,60  JO  Bàsiques grup  
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DEPARTAMENT DE 
VIA PÚBLICA 

CAP NEGOCIAT 1  C1 F 20 22.027,66 AG JO  Bàsiques grup   

UNITAT ADMINISTRATIVA 
PRINCIPAL 

 1 C1 F 16 8.244,10 AG JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU 5 C2 F/L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR ADMINISTRATIU 
(Reserva) 

 1 C2 L 13 6.154,58   JO  Bàsiques grup   

INSPECTOR VIA PÚBLICA  1 C2 F 14 4.639,50 AE JE  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT DE 
VIA PUBLICA, 
SEGURETAT 

CIUTADANA I 
BRIGADA I 

TRANSPORTS 

CAP BRIGADA MUNICIPAL  1 C2 L 18 18.551,94   JE  Bàsiques grup    

OFICIAL 1ª 13 C2 L 14 6.235,16   JE  Bàsiques grup   
CAP DE COLLA 4 C2 L 16 6.801,18   JE  Bàsiques grup   

PEO 
 

15 
 

E L 11 4.916,50   JE  Bàsiques grup  

OFICIAL 2ª 1 C2 L 14 6.235,16   JE  Bàsiques grup  
OFICIAL 2ª 1 C2 L 12 6.235,16   JE  Bàsiques grup   

OPERARI MANTENIMENT 
INSTLACIONS ESPORTIVES 

 6 E F/L 11 4.916,50 AE JE  Bàsiques grup   

OPERARI MANTENIMENT INST. 
ESPORTIVES PAVELLÓ SEGUR 

1  E 
L VIA 
PUBLI

CA 
11 4.916,50   JE  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT DE 
CULTURA I 

ENSENYAMENT 
 

CAP NEGOCIAT CULTURA I 
EDUCACIÓ 

1  C1 F 16 8.367,02 AG JE  Bàsiques grup   

RESPONSABLE GESTIO 
ADMINISTRATIVA 

 1 C2 F 13 6.154,58 AG JE  Bàsiques grup   

RESPONSABLE PATRIMONI 
HISTORIC I CULTURAL 

1  A1 L 20 6.741,48   JE 
 Llicenciat 
História/Arqueol
ogia 

  

UNITAT ADMINISTRATIVA 
PRINCIPAL 

 1 C1 F 16 8.367,02 AG JE  Bàsiques grup   

COORDINADOR CULTURA 1  A2 F 21 9.827,88 AE JE 
 Diplomatura/M
estratge 

  

AUXILIAR CULTURA 3  C2 F/L 13 6.154,58 AG JE  Bàsiques grup   

RESPONSABLE BIBLIOTECA  1 A2 F 22 6.991,20 AE JO 
 Diplomatura/ 
Mestratge 

  

ARXIVER  1 A1 F 19 7.111,36 AE JO  llicenciat   
AUXILIAR BIBLIOTECA 3  C2 F/L 13 6.154,58 AG JE  Bàsiques grup   

OP. MANTENIMENT I CONTROL 
BIBLIOTECA 

 1 E L 11 4.916,50   JE  Bàsiques grup   

AUXILIAR ADM.   1 C2 L 13 6.154,58   JO  Bàsiques grup   
ENCARREGAT EQUIPAMENTS 1  C2 L 18 6.235,30   JE  Bàsiques grup   

CONSERGE  7 E F/L 11 4.916,50   JE     

TÈCNIC D’EDUCACIÓ  3 A2 L 19 7.089,48   JE 
 Diplomatura/ 
Bàsiques grup 
Mestratge 

  

OFICIAL SERVEIS 
SOCIOCULTURALS 

 1 C2 L 13 6.235,16   JE  Bàsiques grup   

PROFESSOR IDIOMES CAL 
BOLAVA 

1 E L      JE  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT 
D’ESPORTS 

TÈCNIC ESPORTS  1 A2 L 19 9.830,12   JE 
 Diplomatura/me
stratge 

  

CAP DE MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES 
1 C2 L 16 6.801,18  JE 

Bàsiques del 
grup 

 

AUXLIAR ADMINISTRATIU  1 C2 F 13 6.154,58 AG JE  Bàsiques grup   
MONITOR PR. ESPORT A 1/2 

JORNADA 
 1 C2 L 12 2.413,06   

JE 
(55) 

 Bàsiques grup 
 ½ 
jornada 

DEPARTAMENT DE 
BENESTÀR I 

FAMÍLIA I GENT 
GRAN I IGUALTAT 

ASSISTENT SOCIAL 5  A2 L 19 9.827,88   JE 

 Diplomat 
Treball 
Social/Assistent 
Social 

  

AUXILIAR ADMINISTRATIU  1 C2 F 14 6.154,58 AG JO Bàsiques grup    
AUXILIAR ADMINISTRATIU  1 C2 L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques grup   

COORDINADOR BENESTÀR  
SOCIAL 

 1 A2 L 19 9.827,88   JE 
 Diplomat 
Treball 
Social/Treballad. 
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Social 

EDUCADOR SOCIAL  3 A2 L 19 9.827,88   JE 

 Diplomat 
Treball 
Social/Treballad. 
Social 

  

TÈCNIC D’IMMIGRACIÓ 1 A2 L 19 9.827,88   JE 

 Diplomat 
Treball 
Social/Treballad. 
Social 

 

COORDINADORA 
DINAMITZACIO ESPORTIVA 

SOCIAL 
 1 C2 L 12 10.547,56   JE  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT DE 
SANITAT 

TECNIC DE SANITAT 1  A1 L 22 18.653,94   JE  Llicenciat   
AUXILIAR ADMINISTRATIU 

 
1 
 

C2 L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques grup  

AUXILIAR ADMINISTRATIU 
 

1 
 

C2 F 13 8.630,56 AG JO  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT DE 
JOVENTUT 

TECNIC EN JOVENTUT  1 A2 F 19 9.822,70 AE JE 
 Diplomatura/M
estratge 

  

AUXILIAR JOVENTUT  1 C2 F 13 6.154,58 AG JE  Bàsiques Grup   
DINAMITZADOR DE JOVENTUT 1 C2 L 13 6.154,58 AE JE Bàsiques Grup  
MONITOR SERVEIS PERSÓNALS 

1/2 JORNADA 
1  C2 L 12 2.143,06   

JE 
(55) 

 Bàsiques grup 
 ½ 
jornada 

 
SISÈSISÈSISÈSISÈ....----    Aprovar definitivament la plantilla de persónal de l’OAM-Patronat Fundació Castell de 
Calafell, la qual, amb la variació de les condicions de les places, quedarà confeccionada amb 
efectes 1 de gener de 2012 de la següent manera: 
 
PLANTILLA OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL - ANY 2012  

A.A.A.A.----PERPERPERPERSÓNSÓNSÓNSÓNAL LABORAL AL LABORAL AL LABORAL AL LABORAL     
 
A.1.A.1.A.1.A.1.----COMPLEMENT DE DESTÍ ASSIMILABLECOMPLEMENT DE DESTÍ ASSIMILABLECOMPLEMENT DE DESTÍ ASSIMILABLECOMPLEMENT DE DESTÍ ASSIMILABLE    

DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

PLACE
S 

GRUP TITULACIÓ EXIGIDA 

GERENT  OAM 1 A2 DIPLOMATURA, MESTRATGE 

CAP SERVEIS EDUCATIUS 1 C1 BUP, FPIIO EQUIVALENT 
TÈCNIC CONSERVACIÓ D’ESPAIS 
PATRIMONIALS 1 C1 BUP, FP II O EQUIVALENT 

AUXILIAR ADMINISTRATIU 1 C2 GRADUAT ESCOLAR, FPI O EQUIVALENT 

INFORMADOR DE PATRIMONI  4 C2 GRADUAT ESCOLAR, FPI O EQUIVALENT 
 
SETÈSETÈSETÈSETÈ....---- Aprovar definitivament la relació de llocs de treball de l’OAM-Patronat Fundació Castell de 
Calafell, la qual, amb la variació dels llocs de treball, quedarà confeccionada amb efectes 1 de gener 
de 2012,  de la següent manera: 
 

DENOMINACIÓ LLOC 
DE TREBALL 

PLACES GRUP CD RÈGIM 
C. 

ESPECIFI
C 

ESCAL
A 

JORNADA REQUISITS 
TITULACIÓ 

GERENT  OAM 1 A2 19 L 8.894,77 AG JE 
DIPLOMATURA, 
MESTRATGE 

CAP SERVEIS 
EDUCATIUS 

1 C1 16 L 7.166,97 AG JE 
BUP, FPIIO 
EQUIVALENT 

TÈCNIC CONSERVACIÓ 
D’ESPAIS 
PATRIMONIALS 

1 C1 16 L 7.166,97 AG JE 
BUP, FP II O 
EQUIVALENT 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

1 C2 13 L 5.074,63 AG JE 
GRADUAT 
ESCOLAR, FPI O 
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EQUIVALENT 

INFORMADORS 
PATRIMONI 

4 C2 13 L 5.074,63 AG JE 
GRADUAT 
ESCOLAR, FPI O 
EQUIVALENT 

 
VUITÈ.VUITÈ.VUITÈ.VUITÈ.---- Els sistemes de provisió dels llocs de treball dels grups A1 i A2 s’estàbleix, amb 
caràcter general, el concurs, ordinari o específic. Per al cas de llocs singularitzats, la 
forma de provisió serà la lliure designació. Per als grups C1, C2 i E, el sistema de 
provisió serà el concurs ordinari. 
 
La provisió dels llocs de treballs dels grups A1 i A2 podrà estàr oberta a funcionaris de 
carrera d’altres administracions públiques locals segons s’indiqui a la convocatória i a 
les bases que regulin cada cas. 
 
 
NOVNOVNOVNOVÈÈÈÈ....----    Trametre una cópia certificada de la plantilla a l'Administració de l'Estàt i a 
l’órgan competent de la Comunitat Autónoma. 
 
DESÈ.DESÈ.DESÈ.DESÈ.---- Donar compte d'aquest acord als departaments d’ Intervenció i Tresoreria 
Municipals, a la Junta de Persónal, al Comitè d’empresa, a les seccions sindicals 
d’aquest Ajuntament,  així com, a la Gestoria que porta els assumptes de persónal, pel 
seu coneixement i als efectes escaients. 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta: 11 vots a favor, 8 dels membres de CIU i 3 
dels membres del PP, i 10 vots en contra, 7  dels membres del PSC-PM i 3 dels membres 
d’UAM, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Amortitzar a la plantilla i a la relació de llocs de treball del persónal al servei 
d’aquest Ajuntament, per a l’any 2012, les següents places i llocs: 
 
Àrea de Serveis Interns: Departament de Secretaria 

DENOMINACIÓ PLAÇA PLACE
S 

GRUP ESCALA SUBESCALA 

AUXILIAR  1  C2 Adm. General auxiliar 

 
DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL LLOCS GRUP NIVELL DESTÍ  

AUXILIAR ADMINISTRATIU 1  C2 13 

 
Àrea de Serveis Interns: Departament d’Intervenció 

DENOMINACIÓ PLAÇA PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 

AUXILIAR  1  C2 Adm. General auxiliar 

 
DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

LLOCS GRUP NIVELL DESTÍ  

AUXILIAR ADMINISTRATIU 1  C2 13 
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Àrea de Serveis Interns: Departament de Recursos Humans 

DENOMINACIÓ PLAÇA PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 

TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ 
GENERAL 

1 A1 Adm. General tècnica 

 
Departament de Medi Ambient 

DENOMINACIÓ PLAÇA PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 

AUXILIAR  1  C2 Adm. General auxiliar 

 
DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

LLOCS GRUP NIVELL DESTÍ  

SUPÓRT MEDI AMBIENT 1 C2 13 

 

1.-B.- PERSÓNAL LABORAL 

DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

PLACE
S/LLOC
S 

GRUP TITULACIÓ EXIGIDA 

PROFESSORS 5 E mestratge 

 
SEGON.- Crear a la plantilla del persónal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 
2012, les següents places: 

1.-A.- PERSÓNAL FUNCIONARI 

Àrea de Serveis Interns: Departament de Recursos Humans 

DENOMINACIÓ PLAÇA PLACE
S 

GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL 

1 A2 
Administració 
especial 

Tècnica  Mitja 

 
TERCER.- Modificar les condicions de les places i llocs de treball següents: 
 
2.-A.-CANVI DE DENOMINACIÓ, DE GRUP, CD, O CANVI DE  
DEPARTAMENT: 
R= Règim 
G=Grup 
CD=Complement destí 

PLANTILLA/RLLT ANY 2011PLANTILLA/RLLT ANY 2011PLANTILLA/RLLT ANY 2011PLANTILLA/RLLT ANY 2011    PLANTILLA/RLLT  ANY 2012 

DENOMINACIÓ PLAÇA DEPART. R G CD DENOMINACIÓ 
PLAÇA DEPART. R G CD 

TÈCNIC DE VIA 
PÚBLICA, SEGURETAT I 
PROTECCIÓ CIVIL 

Seguretat 
Ciutadana: 
Protecció Civil 

F C1 22 
TÈCNIC DE PROTECCIÓ 
CIVIL 

Seguretat 
Ciutadana: 
Protecció Civil 

F C1 22 

DENOMINACIÓ 
PLACE
S/LLOC
S 

GRUP TITULACIÓ EXIGIDA 

TÈCNIC PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS  (1/2 JORNADA) 

1 A2 
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, FPII o 
equivalent, amb certificació oficial curs tècnic 
prevenció de riscos laborals, nivell mitjà 
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DENOMINACIÓ 
RELACIÓ LLOC 
TREBALL 

    
DENOMINACIÓ 
RELACIÓ LLOC 
TREBALL  

    

TÈCNIC DE VIA 
PÚBLICA, SEGURETAT I 
PROTECCIÓ CIVIL 

Seguretat 
Ciutadana: 
Protecció Civil 

F C1 22 
TÈCNIC DE PROTECCIÓ 
CIVIL 

Seguretat 
Ciutadana: 
Protecció Civil 

F C1 22 

 
PLANTILLA/RLLT ANY 2011PLANTILLA/RLLT ANY 2011PLANTILLA/RLLT ANY 2011PLANTILLA/RLLT ANY 2011    PLANTILLA/RLLT  ANY 2012 

DENOMINACIÓ PLAÇA DEPART. R G CD DENOMINACIÓ 
PLAÇA DEPART. R G CD 

OFICIAL 1ª 
Via Pública: 
Brigada i 
Transports 

L C2 14 
Cap de manteniment 
d’instal·lacions 

Esports L C2 16 

DENOMINACIÓ 
RELACIÓ LLOC 
TREBALL 

    
DENOMINACIÓ 
RELACIÓ LLOC 
TREBALL  

    

OFICIAL 1ª  
Via Pública: 
Brigada i 
Transports 

L C2 14 
Cap de manteniment 
d’instal·lacions 

Esports L C2 16 

 
Àrea de Serveis Interns: Departament de Recursos Humans 

RLLT ANY 2011 DOT GRUP 
RÈGI
M CD AG/AE JO/JE Titulació 

DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANS I PREVENCIÓ RISCOS 
LABORALS 

1 A1/A2 F 27 Ad.General JO Bàsiques Grup 

RLLT ANY 2012        
DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANS 

1 A2 F 26 Ad.Especial JO Bàsiques Grup 

 
QUART.QUART.QUART.QUART.----Aprovar definitivament la plantilla de persónal de l’Ajuntament la qual, amb 
l’amortització i modificació de places, quedarà confeccionada amb efectes 1 de gener de 
2012, de la següent manera: 
 

PLANTILLA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE CALAFELL - ANY 2012  

A.-FUNCIONARIS DE CARRERA     

A.1-ESCALA:PERSÓNAL FUNCIONARI D'HABILITACIÓ NACIONAL 

 PLACE
S 

GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

SECRETARI GENERAL (vacant) 1 A1 FHCN SECRETARI SUPERIOR 

INTERVENTOR    (vacant) 1 A1 FHCN 
INTERVENTOR 
/ TRESORER 

SUPERIOR 

TRESORER   (vacant) 1 A1 FHCN INTERVENTOR / TRESORER 

A.2-ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL. SUBESCALA TÈCNICA 

 
PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 

TAG 6 A1 ADM.GENERAL TÈCNICA 

A.3-ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL  SUBESCALA ADMINISTRATIVA 

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 
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ADMINISTRATIUS 16 C1 
ADM. 

GENERAL 
ADMINISTRATIVA 

A.4-ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL SUBESCALA: AUXILIAR  

 PLACE
S 

GRUP ESCALA SUBESCALA 

AUXILIAR ADMINISTRATIU 58 C2 ADM.GENERAL AUXILIAR 

A.5-ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL.  SUBESCALA: SUBALTERNA  

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA 

AGUTZILS 4 E ADM.GENERAL SUBALTERNA 

AGENT NOTIFICADOR 1 E ADM.GENERAL SUBALTERNA 

A.6- ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. SUBESCALA: TÈCNICA. CLAS SE: TÈCNICA 
SUPERIOR 

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

LLETRAT 1 A1 ADM.ESPECIAL TÈCNICA SUPERIOR 

ARQUITECTE 3 A1 ADM.ESPECIAL TÈCNICA SUPERIOR 

Enginyer superior informàtic 1 A1 Adm. Especial Tècnica Superior 

Arxiver 1 A1 Adm. Especial Tècnica Superior 

A.7- ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. SUBESCALA: TÈCNICA. CLAS SE: TÈCNICA GRAU 
MITJÀ 

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

RESPONSABLE BIBLIOTECA 1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TECNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC  MITJÀ ADMINISTRACIÓ 
ESP. 

1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC DE JOVENTUT 1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC INFORMÀTIC 2 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

ENGINYER TÈCNIC 1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

ARQUITECTE TÈCNIC 1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC TURISME 1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC DE COMEÇ 1 C1 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

DELINEANT 1 C1 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC DE PROTECCIÓ CIVIL 1 C1 
ADM.  

ESPECIAL 
TÈCNICA G.MITJÀ 

TÈCNIC 1 A2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA G. MITJÀ 

A.8-ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS .  CLASSE: 
AUXILIAR. 

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

OPERADOR INFORMÀTIC 1 C2 ADM.ESPECIAL TÈCNICA AUXILIAR 

AUXILIAR DELINEACIÓ 2 C2 
ADM. 

ESPECIAL 
TÈCNICA AUXILIAR 

INSPECTOR VIA PÚBLICA 1 C2 ADM.ESPECIAL TÈCNICA AUXILIAR 
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A.9-ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS .  CLASSE: POLICIA 
LOCAL. 

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

INSPECTOR  1 A2 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
POLICIA 
LOCAL 

SOTSINSPECTOR 1 C1 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
POLICIA 
LOCAL 

SERGENT 4 C1 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
POLICIA 
LOCAL 

CAPORAL 11 C2 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
POLICIA 
LOCAL 

AGENTS 65 C2 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
POLICIA 
LOCAL 

AGENT RURAL 2 A2 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
POLICIA 
LOCAL 

A.10.-ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. SUBESCALA: SERVEIS ESP ECIALS.  CLASSE: 
PERSÓNAL D'OFICIS. 

 PLACE
S GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE 

ENCARREGAT MERCAT 1 C2 ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
P.OFICIS 

CONSERGE 5 E ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
P.OFICIS 

OPERARI MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

1 E ADM.ESPECIAL 
SERV.ESPECIA

L. 
P.OFICIS 

 

B.-PERSÓNAL LABORAL FIX:      

B.1.1.-COMPLEMENT DE DESTÍ ASSIMILABLE  

DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

PLACE
S GRUP TITULACIÓ EXIGIDA 

ARQUEÓLEG 1 A1 LICENCIAT EN HISTÓRIA O ARQUEOLOGIA 
ENGINYER SUPERIOR (Medi 
Ambient) 

1 A1 ENGINYER SUPERIOR MEDI AMBIENT 

TÈCNIC DE SANITAT 1 A1 LLICENCIAT 

PROFESSORS 3 A2 DIPLOMATURA, MESTRATGE 

TÈCNIC D'ESPORTS 1 A2 DIPLOMATURA, MESTRATGE 

ASSISTENT SOCIAL 5 A2 
DIPLOMATURA TREBALL SOCIAL/ASSISTENT 
SOCIAL 

COORDINADOR BENESTÀR 
SOCIAL 

1 A2 
DIPLOMATURA TREBALL SOCIAL O 
EDUCADOR SOCIAL 

TÈCNIC DE TURISME 1 A2 
TÈCNIC D'EMPRESES I ACTIVITATS 
TURÍSTIQUES 

EDUCADOR SOCIAL 3 A2 
DIPLOMATURA TREBALL SOCIAL O 
EDUCADOR SOCIAL 

TÈCNIC D’IMMIGRACIÓ 1 A2 
DIPLOMATURA TREBALL SOCIAL O 
EDUCADOR SOCIAL 

TÈCNIC DE TREBALL 2 A2 
DIPLOMATURA CIENCIES SOCIALS, 
EDUCADOR SOCIAL O TREBALLADOR SOCIAL 

TÈCNIC EN BORSA DE TREBALL 1 C1 BUP, FPII O EQUIVALENT 

AUXILIAR DE RÀDIO 4 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

AUXILIAR ADMINISTRATIU 18 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 
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AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

AUXILIAR DE TURISME 3 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

AUXILIAR DE PLANIMETRIA 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

AGENT PROTECCIÓ CIVIL 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

COORDINADOR DINAMITZACIÓ 
ESPORTIVA SOCIAL 

1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

MONITOR SERVEIS PERSÓNALS 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

MONITOR PROMOCIÓ DE L'ESPORT 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

DINAMITZADOR DE JOVENTUT 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

OFICIAL SERVEIS SOCIO-
CULTURALS 

1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

GESTORCOMERCIAL PUBLICITARI 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

INSPECTOR 3 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

CAP BRIGADA 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

CAP DE COLLA 4 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 
CAP DE MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

OFICIAL 1ª 13 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

ENCARREGAT MANTENIMENT 
EQUIPAMENTS 

1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

CONSERGE 4 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

OPERARI MANTENIMENT I 
CONTROL BIBLIOTECA 

1 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

BIDELL CULTURA 1 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

CONSERGE CAL BOLAVÀ 1 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 
OPERARI MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

6 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

OFICIAL 2ª 2 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

PEÓ 15 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

PEÓ 1 E CERTIFICAT ESTUDIS PRIMARIS 

B.1.2.-COMPLEMENT DE DESTÍ NO ASSIMILABLE  

DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

PLACE
S GRUP TITULACIÓ EXIGIDA 

PROFESSORS 1 E MESTRATGE 

B.2.-PERSÓNAL LABORAL DE DURADA DETERMINADA  

DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

PLACE
S 

GRUP TITULACIÓ EXIGIDA 

INFORMADORS TURISTICS 1 C2 GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT/TURISME 

C.-PERSÓNAL EVENTUAL  

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL TITULACIÓ EXIGIDA 

SECRETARIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I COMERÇ GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

COORDINADOR LLICENCIAT/DA DRET 

 

TOTAL PERSÓNAL AL SERVEI CORPORACIÓ  

 LAB.FIX LAB. DURAC. DET.  Nº PLACES 
PERSÓNAL FUNCIONARI   201 
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PERSÓNAL LABORAL 111 1 112 
PERSÓNAL EVENTUAL       2 

TOTAL   315 

 
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.- Aprovar definitivament la relació de llocs de treball d’aquestà 
Corporació, la qual, amb l’amortització i modificació de places, quedarà 
confeccionada amb efectes 1 de gener de 2012, de la següent manera: 
 
DOT: Dotació 
CD: Nivell de Complement Destí 
CE: Import Complement Específic 
Esc.: Escala 
JO: Jornada Ordinària 
JE: Jornada Especial 
F: Funcionariat 
L: Laboral 
E: Persónal Eventual 
    

DEPARTAMENT. DENOMINACIÓ DOT GRUP RÈG CD C 
ESPECÍFIC 

AG/A
E 

JO/ 
JE 

REQUITITS 
TITULACIÓ 

OBSERV
A. 

ALCALDIA  
 
 
 
 
 
ALCALDIA: 
D.RELACIONS 
CIUTADANES I 
COMUNICACIÓ 

COORDINADOR 1 A1 E  27 42.180,78 ,  JE  Llicenciat   

AUX ADM SECRETARIA 
ALCALDE 

 1 C2 F 13 8.630,56 AG JE  Bàsiques Grup   

SUPORT 
ADMINISTRATIU 

1  C1 F 16 8.367,02 AG JE  Bàsiques Grup   

AUXILIAR DE RÀDIO 
  
4 

C2 L 14 6.154,58   JE Bàsiques Grup  

GESTOR COMERCIAL 
PUBLICITARI 

1 C2 L 13 6.154,58 AG JE Bàsiques Grup  

ALCALDIA: DEP. 
DE SEGURETAT 
CIUTADANA I 
PROTECCIÓ 
CIVIL: POLICIA 
LOCAL 

INSPECTOR  1 A2 F 24 29.726 AE JE 
Titulació Llei 
16/91 

Quadrant 
Espec. 

SOSTINSPECTOR  1 C1 F 22 24.234,06 AE JE 
Titulació Llei 
16/91 

Quadrant 
Espec. 

SERGENT 4  C1 F 20 24.234,06 AE JE 
Titulació Llei 
16/91 

Quadrant 
Espec. 

CAPORAL 11  C2 F 18 13.770,33 AE JE 
Titulació Llei 
16/91 

Quadrant 
Espec. 

AGENT  3 C2 F 18 10.989,34 AE JE 
Titulació Llei 
16/91 

Quadrant 
Espec. 

AGENT  62 C2 F 16 10.989,34 AE JE 
Titulació Llei 
16/91 

Quadrant 
Espec. 

AGENT RURAL 2  E F 11 4.197,18 AE JE  Bàsiques grup  
 Quadrant 
Espec. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

1  C2 L 13 6.154,58 AG JE  Bàsiques grup   

ALCALDIA: DEP. 
DE SEGURETAT 
CIUTADANA I 
PROTECCIÓ 
CIVIL: 

TÈCNIC DE PROTECCIÓ 
CIVIL 

 1 C1 F 22 24.234,06 AE JE Bàsiques Grup 
Quadrant 
Espec. 

AGENT DE PROTECCIÓ 
CIVIL 

 1 C2 L 14 6.721,16   JE Bàsiques Grup 
Quadrant 
Espec. 

SERVEIS 
INTERNS: DEP. 
DE SERVEIS 
JURÍDICS 

DIRECTOR SERVEIS 
JURIDICS 

 1 A1 F 30 57.785,90 AG JO 
 Llicenciat en 
dret 

  

ASSESSOR JURÍDIC  1 A1 F 24 18.778,68 AE JO 
 Llicenciat en 
dret 

  

SERVEIS SECRETARI GENERAL  1 A1 F 27 31.528,06 FHE JE FHCN   
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INTERNS: 
SECRETARIA 
GENERAL: 
DEPARTAMENT 
DE SECRETARIA 

TAG SECRETARIA 
GENERAL 

 1 A1 F 26 25.197,12 AG JO 
Llicenciat en 
Dret 

  

UNITAT 
ADMINISTRATIVA 
PRINCIPAL 

 1 C1 F 16 8.244,10 AG JO Bàsiques Grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

3 C2 F/L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques Grup   

AGUTZIL  4 E F 12 4.916,50 AG JO  Bàsiques Grup   

AGENT NOTIFICADOR 1 E F 12 4.916,50 AG JO  Bàsiques Grup  

CONSERGE   1 E L 11 4.916,50   JO  Bàsiques Grup   

BIDELL CULTURA 1  E L 11 4.916,50   JE  Bàsiques Grup   

CONSERGE 1  E L 12 4.916,50   JE  Bàsiques Grup   
SERVEIS 
INTERNS: 
DEPARTAMENT 
RECURSOS 
HUMANS 
 
 
 
 

DIRECTOR DE 
RECURSOS HUMANS 

 1 A2 F 26 32.252,28 AE JO  Bàsiques Grup  

CAP NEGOCIAT 
RECURSOS HUMANS 

 1 C1 F 20 22.027,66 AG JO  Bàsiques Grup   

ADMINISTRATIU DE RH  1 C1 F 16 8.367,02 AG JO  Bàsiques Grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU  

 3 C2 F 13 7.244,58 AG JO  Bàsiques Grup   

SERVEIS 
INTERNS: 
DEPARTAMENT 
DE 
CONTRACTACIÓ 
I COMPRES 

CAP NEGOCIAT 
CONTRACTACIO I 
COMPRES 

1  C1 F 16 8.367,02 AG JO  Bàsiques Grup   

GESTOR DE COMPRES  1 C1 F 16 6.274,58 AG JO  Bàsiques Grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

2  C2 F 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques Grup   

SERVEIS 
INTERNS: SERVEI 
D'ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ 

RESPONSABLE 
DEPARTAMENT 
OFICINA ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ 

1 C1 F 16 10.585,74   JE  Bàsiques Grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 
 

15  C2 F 13 9.119,58 AG JE  Bàsiques Grup   

SERVEIS 
INTERNS: 
ESTÀDÍSTICA 

AUXILIAR ADM. 1 C2 F/L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques Grup  

AUXILIAR ADM. 1  C2 F/L 13 8.814,58 AG JO  Bàsiques Grup   

SERVEIS 
INTERNS: DEP. 
DE SERVEIS 
ECONÓMICS: 
DIRECCIÓ DE 
SERVEI 

DIRECTOR SERVEIS 
ECONOMICS 

 1 A1 F 27 35.087,14 AG JO 
 Llicenciat 
Económiques 

  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

 1 C2 F 13 6.154,58 AG JO Bàsiques Grup    

SERVEIS 
INTERNS: 
DEPARTAMENT 
D’INFORMÀTICA 

ENGINYER  
INFORMÀTIC 

 1 A1 F 26 25.476,28 AE JE 
 Enginyer 
Superior 
informàtic 

  

TECNIC INFORMATIC  1 A2 F 20 21.523,66 AE JE 
 Diplomat 
informàtic 

  

TÈCNIC INFORMÀTIC  1 A2 F 20 9.827,88 AE JE 
 Diplomat 
Informàtic 

  

OPERADOR 
INFORMÀTIC 

1  C2 F 16 10.629,34 AE JE  Bàsiques Grup   

SERVEIS 
INTERNS: 
DEPARTAMENT 
D’INTERVENCIÓ 

INTERVENTOR 1  A1 F 27 31.528,06 FHE JO  FHCN   

TAG SERVEIS 
ECONOMICS 

1  A1 F 26 25.197,12 AG JO 
 LLICENCIA 
ECONÓMIQUE
S 

  

ADMINISTRATIU 2  C1 F 16 8.367,02 AG JO Bàsiques grup   
AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

5 C2 F 13 6.154,58   JO  Bàsiques grup   

SERVEIS TRESORER 1  A1 F 27 28.141,88 FHE JO  FHCN   
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INTERNS: 
DEPARTAMENT 
DE TRESORERIA 

TAG SERVEIS 
ECONOMICS-
TRESORERIA 

1  A1 F 26 25.197,12 AG JO  Bàsiques grup   

RESPONSABLE 
TRESORERIA 

 1 C2 F 13 10.067,66 AG JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

2  C2 F/L 13 6.154,58   JO  Bàsiques grup   

SERVEIS 
INTERNS: GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA: 
CADASTRE I 
RENDES 

TECNIC GESTIO 
TRIBUTARIA 

 1 C1 F 16 8.367,02 AG JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

 1 C2 F 13 8.462,56 AG JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

 7 C2 F/L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR 
PLANIMETRIA 

 1 C2 L 13 8.457,02   JO  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT 
DE TREBALL 

TÈCNIC EN TREBALL  2 A2 L 19 10.285,74   JO 
 Treballador 
Social O 
Educador Social 

  

TÈCNIC EN BORSA DE 
TREBALL 

 1 C1 L 16 11.487,76   JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

2  C2 F 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT 
DE COMERÇ I 
NOVES 
TECNOLOGIES  

SECRETARIA DE 
PROMOCIÓ 
ECONÓMICA I COMERÇ  

 1 C2 E 16 14.722,40   JE Bàsiques Grup    

TÈCNIC COMERÇ 1  C1 F 16 8.367,02 AE JE  Bàsiques grup.   

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIU 
MERCAT 

1  C2 F 16 6.856,54 AG JE  Bàsiques grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

1  C2 L 14 6.154,58 AG  JE  Bàsiques grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

1  C2 F 13 6.154,58 AG  JE  Bàsiques grup  

ENCARREGAT MERCAT 1 C2 F 14 6.721,16 AE JE Bàsiques Grup  

PEO MERCAT . 1 E L 11 4.916,50 AE JE  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT 
DE TURISME 

TÈCNIC DE TURISME 2  A2 F/L 19 10.429,74 AE JE 
 Diplomatura 
Turisme 

  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU  

 3 C2 F/L 14 6.154,58 AG JE  Bàsiques grup   

AUXILIAR DE TURISME  3 C2 L 14 6.154,58   JE  Bàsiques grup   

INFORMADORS 
TURISTICS 

1 C2 L 13 6.154,58   JE  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT  
D’URBANISME 

DIRECTOR DE SERVEIS 
D'URBANISME I 
HABITATGE 

1  A1 F 30 25.476,28 AG JO 

 Llicenciat 
Arquitectura, 
Dret o 
Económiques 

  

DEPARTAMENT  
D’URBANISME: 
ADMINISTRACIÓ 

RESPONSABLE OFICINA 
ADMINISTRATIVA 

 1 C1 F 16 8.367,02 AG JO  Bàsiques Grup   

UNITAT 
ADMINISTRATIVA 
PRINCIPAL 

 1 C1 F 16 8.367,02 AG JO  Bàsiques Grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

4 C2 F/L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques Grup   

DEPARTAMENT  
D’URBANISME: 
URBANISME 

ARQUITECTE 
D'URBANISME I 
HABITATGE 

 1 A1 F 27 25.476,42 AE JO 
 Llicenciat 
Arquitectura 

  

TECNIC PLANEJAMENT 
URBANISTIC 

1  A1 F 26 25.476,42 AE JO 
 Llicenciat 
arquitectura 

 Direcció 
d’obres 

TÈCNIC LLICÈNCIES  1 A2 F 19 13.366,66 AE JO 
Diplomatura 
Enginyeria 
Tècnica 

Direcció 
d'obres 
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DELINIANT  1 C1 F 16 8.577,02 AE JO  Bàsiques grup   
AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

1  C2 F 14 6.154,58 AG JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR DELINEACIÓ  2 C2 F 13 5.946,82 AE JO  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT  
D’URBANISME: 
LLICÈNCIES 

CAP UNITAT 
LLICÈNCIES 

 1 A1 F 22 18.653,94 AE JO 
 Llicenciat 
Arquitectura 

  

TÈCNIC DISCIPLINA 
URBANISTICA 

1  A2 F 19 13.366,66 AE JO 
Diplomatura 
Arquitecte 
Tècnic 

Direcció 
d'obres 

INSPECTOR 1  C2 L 14 5.943,60   JO  Bàsiques grup   
DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT , 
SERVEIS I 
SERVEIS 
CONTRACTATS 

TECNIC MEDI AMBIENT  1 A1 L 22 18.653,94   JO  llicenciat   

INSPECTOR 2  C2 L 14 5.943,60  JO  Bàsiques grup  

DEPARTAMENT 
DE VIA PÚBLICA 

CAP NEGOCIAT 1  C1 F 20 22.027,66 AG JO  Bàsiques grup   

UNITAT 
ADMINISTRATIVA 
PRINCIPAL 

 1 C1 F 16 8.244,10 AG JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

5 C2 F/L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques grup   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 
(Reserva) 

 1 C2 L 13 6.154,58   JO  Bàsiques grup   

INSPECTOR VIA 
PÚBLICA 

 1 C2 F 14 4.639,50 AE JE  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT 
DE VIA PUBLICA, 
SEGURETAT 
CIUTADANA I 
BRIGADA I 
TRANSPORTS 

CAP BRIGADA 
MUNICIPAL 

 1 C2 L 18 18.551,94   JE  Bàsiques grup    

OFICIAL 1ª 13 C2 L 14 6.235,16   JE  Bàsiques grup   
CAP DE COLLA 4 C2 L 16 6.801,18   JE  Bàsiques grup   
PEO 
 

15 
 

E L 11 4.916,50   JE  Bàsiques grup  

OFICIAL 2ª 1 C2 L 14 6.235,16   JE  Bàsiques grup  
OFICIAL 2ª 1 C2 L 12 6.235,16   JE  Bàsiques grup   
OPERARI 
MANTENIMENT 
INSTLACIONS 
ESPORTIVES 

 6 E F/L 11 4.916,50 AE JE  Bàsiques grup   

OPERARI 
MANTENIMENT INST. 
ESPORTIVES PAVELLÓ 
SEGUR 

1  E 
L VIA 

PUBLIC
A 

11 4.916,50   JE  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
ENSENYAMENT 
 

CAP NEGOCIAT 
CULTURA I EDUCACIÓ 

1  C1 F 16 8.367,02 AG JE  Bàsiques grup   

RESPONSABLE GESTIO 
ADMINISTRATIVA 

 1 C2 F 13 6.154,58 AG JE  Bàsiques grup   

RESPONSABLE 
PATRIMONI HISTORIC I 
CULTURAL 

1  A1 L 20 6.741,48   JE 
 Llicenciat 
História/Arqueol
ogia 

  

UNITAT 
ADMINISTRATIVA 
PRINCIPAL 

 1 C1 F 16 8.367,02 AG JE  Bàsiques grup   

COORDINADOR 
CULTURA 

1  A2 F 21 9.827,88 AE JE 
 Diplomatura/Me
stratge 

  

AUXILIAR CULTURA 3  C2 F/L 13 6.154,58 AG JE  Bàsiques grup   
RESPONSABLE 
BIBLIOTECA 

 1 A2 F 22 6.991,20 AE JO 
 Diplomatura/ 
Mestratge 

  

ARXIVER  1 A1 F 19 7.111,36 AE JO  llicenciat   
AUXILIAR BIBLIOTECA 3  C2 F/L 13 6.154,58 AG JE  Bàsiques grup   
OP. MANTENIMENT I 
CONTROL BIBLIOTECA 

 1 E L 11 4.916,50   JE  Bàsiques grup   

AUXILIAR ADM.   1 C2 L 13 6.154,58   JO  Bàsiques grup   
ENCARREGAT 
EQUIPAMENTS 

1  C2 L 18 6.235,30   JE  Bàsiques grup   

CONSERGE  7 E F/L 11 4.916,50   JE     
TÈCNIC D’EDUCACIÓ  3 A2 L 19 7.089,48   JE  Diplomatura/   
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Bàsiques grup 
Mestratge 

OFICIAL SERVEIS 
SOCIOCULTURALS 

 1 C2 L 13 6.235,16   JE  Bàsiques grup   

PROFESSOR IDIOMES 
CAL BOLAVA 

1 E L      JE  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT 
D’ESPORTS 

TÈCNIC ESPORTS  1 A2 L 19 9.830,12   JE 
 Diplomatura/me
stratge 

  

CAP DE MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 

1 C2 L 16 6.801,18  JE 
Bàsiques del 
grup 

 

AUXLIAR 
ADMINISTRATIU 

 1 C2 F 13 6.154,58 AG JE  Bàsiques grup   

MONITOR PR. ESPORT A 
1/2 JORNADA 

 1 C2 L 12 2.413,06   JE (55)  Bàsiques grup  ½ jornada 

DEPARTAMENT 
DE BENESTÀR I 
FAMÍLIA I GENT 
GRAN I 
IGUALTAT 

ASSISTENT SOCIAL 5  A2 L 19 9.827,88   JE 

 Diplomat 
Treball 
Social/Assistent 
Social 

  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

 1 C2 F 14 6.154,58 AG JO Bàsiques grup    

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

 1 C2 L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques grup   

COORDINADOR 
BENESTÀR  SOCIAL 

 1 A2 L 19 9.827,88   JE 

 Diplomat 
Treball 
Social/Treballad. 
Social 

  

EDUCADOR SOCIAL  3 A2 L 19 9.827,88   JE 

 Diplomat 
Treball 
Social/Treballad. 
Social 

  

TÈCNIC D’IMMIGRACIÓ 1 A2 L 19 9.827,88   JE 

 Diplomat 
Treball 
Social/Treballad. 
Social 

 

COORDINADORA 
DINAMITZACIO 
ESPORTIVA SOCIAL 

 1 C2 L 12 10.547,56   JE  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT 
DE SANITAT 

TECNIC DE SANITAT 1  A1 L 22 18.653,94   JE  Llicenciat   
AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 
 

1 
 

C2 L 13 6.154,58 AG JO  Bàsiques grup  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 
 

1 
 

C2 F 13 8.630,56 AG JO  Bàsiques grup   

DEPARTAMENT 
DE JOVENTUT 

TECNIC EN JOVENTUT  1 A2 F 19 9.822,70 AE JE 
 Diplomatura/Me
stratge 

  

AUXILIAR JOVENTUT  1 C2 F 13 6.154,58 AG JE  Bàsiques Grup   
DINAMITZADOR DE 
JOVENTUT 

1 C2 L 13 6.154,58 AE JE Bàsiques Grup  

MONITOR SERVEIS 
PERSÓNALS 1/2 
JORNADA 

1  C2 L 12 2.143,06   JE (55)  Bàsiques grup  ½ jornada 

 
SISÈSISÈSISÈSISÈ....----    Aprovar definitivament la plantilla de persónal de l’OAM-Patronat Fundació Castell de 
Calafell, la qual, amb la variació de les condicions de les places, quedarà confeccionada amb 
efectes 1 de gener de 2012 de la següent manera: 
 
PLANTILLA OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL - ANY 2012  
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A.A.A.A.----PERPERPERPERSÓNSÓNSÓNSÓNAL LABORAL AL LABORAL AL LABORAL AL LABORAL     
 
A.1.A.1.A.1.A.1.----COMPLEMENT DE DESTÍ ASSIMILABLECOMPLEMENT DE DESTÍ ASSIMILABLECOMPLEMENT DE DESTÍ ASSIMILABLECOMPLEMENT DE DESTÍ ASSIMILABLE    

DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

PLACE
S 

GRUP TITULACIÓ EXIGIDA 

GERENT  OAM 1 A2 DIPLOMATURA, MESTRATGE 

CAP SERVEIS EDUCATIUS 1 C1 BUP, FPIIO EQUIVALENT 
TÈCNIC CONSERVACIÓ D’ESPAIS 
PATRIMONIALS 1 C1 BUP, FP II O EQUIVALENT 

AUXILIAR ADMINISTRATIU 1 C2 GRADUAT ESCOLAR, FPI O EQUIVALENT 

INFORMADOR DE PATRIMONI  4 C2 GRADUAT ESCOLAR, FPI O EQUIVALENT 
 
SETÈSETÈSETÈSETÈ....---- Aprovar definitivament la relació de llocs de treball de l’OAM-Patronat Fundació Castell de 
Calafell, la qual, amb la variació dels llocs de treball, quedarà confeccionada amb efectes 1 de gener 
de 2012,  de la següent manera: 
 

DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL PLACES GRUP CD RÈGI

M 

C. 
ESPECIFI

C 

ESCAL
A JORNADA REQUISITS 

TITULACIÓ 

GERENT  OAM 1 A2 19 L 8.894,77 AG JE 
DIPLOMATURA, 
MESTRATGE 

CAP SERVEIS EDUCATIUS 1 C1 16 L 7.166,97 AG JE 
BUP, FPIIO 
EQUIVALENT 

TÈCNIC CONSERVACIÓ 
D’ESPAIS PATRIMONIALS 

1 C1 16 L 7.166,97 AG JE 
BUP, FP II O 
EQUIVALENT 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

1 C2 13 L 5.074,63 AG JE 
GRADUAT 
ESCOLAR, FPI O 
EQUIVALENT 

INFORMADORS 
PATRIMONI 

4 C2 13 L 5.074,63 AG JE 
GRADUAT 
ESCOLAR, FPI O 
EQUIVALENT 

 
VUITÈ.VUITÈ.VUITÈ.VUITÈ.---- Els sistemes de provisió dels llocs de treball dels grups A1 i A2 s’estàbleix, amb 
caràcter general, el concurs, ordinari o específic. Per al cas de llocs singularitzats, la 
forma de provisió serà la lliure designació. Per als grups C1, C2 i E, el sistema de 
provisió serà el concurs ordinari. 
 
La provisió dels llocs de treballs dels grups A1 i A2 podrà estàr oberta a funcionaris de 
carrera d’altres administracions públiques locals segons s’indiqui a la convocatória i a 
les bases que regulin cada cas. 
 
 
NOVNOVNOVNOVÈÈÈÈ....----    Trametre una cópia certificada de la plantilla a l'Administració de l'Estàt i a 
l’órgan competent de la Comunitat Autónoma. 
 
DESÈ.DESÈ.DESÈ.DESÈ.---- Donar compte d'aquest acord als departaments d’ Intervenció i Tresoreria 
Municipals, a la Junta de Persónal, al Comitè d’empresa, a les seccions sindicals 
d’aquest Ajuntament,  així com, a la Gestoria que porta els assumptes de persónal, pel 
seu coneixement i als efectes escaients. 
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APROVAR I INCORPORAR DINS EL CONVENI REGULADOR DE DELEGACIAPROVAR I INCORPORAR DINS EL CONVENI REGULADOR DE DELEGACIAPROVAR I INCORPORAR DINS EL CONVENI REGULADOR DE DELEGACIAPROVAR I INCORPORAR DINS EL CONVENI REGULADOR DE DELEGACIÓÓÓÓ    DE LES DE LES DE LES DE LES 
FACULTATS DE GESTIFACULTATS DE GESTIFACULTATS DE GESTIFACULTATS DE GESTIÓÓÓÓ, , , , LIQUIDACILIQUIDACILIQUIDACILIQUIDACIÓÓÓÓ, INSPECCI, INSPECCI, INSPECCI, INSPECCIÓÓÓÓ    I RECAPTACII RECAPTACII RECAPTACII RECAPTACIÓÓÓÓ    D’INGRESSOS DE D’INGRESSOS DE D’INGRESSOS DE D’INGRESSOS DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACIL’AJUNTAMENT DE CALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACIL’AJUNTAMENT DE CALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACIL’AJUNTAMENT DE CALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓÓÓÓ    DE TARRAGONA, LA DE TARRAGONA, LA DE TARRAGONA, LA DE TARRAGONA, LA 
RECAPTACIRECAPTACIRECAPTACIRECAPTACIÓÓÓÓ    DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIESDE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIESDE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIESDE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES    

 
Vist la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant 
LRBRL), en el seu article 36.1.b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i 
cooperació jurídica, económica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) 
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, de 26 de novambre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estàbleix 
que les Administracions Públiques prestàran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència 
actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves 
competències. 
 
Vist que en matèria de tributs de les entitats locals i restànts ingressos de Dret públic que 
els hi correspongui, l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta 
aquestà assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats 
locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i dels restànts ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi 
atribueix. 
 
Atés la complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, 
la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de 
la gestió económica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de 
delegació previstos en la legislació. 
 
Vist que en data 22 de gener de 2001 es va signar el conveni regulador de la delegació de 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de 
Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord de delegació. 
 
Examinada la proposta i, després del corresponent debat, amb la majoria exigida a l’article 
47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 57/2003, la Tinent d’Alcalde de l’Àrea 
de Serveis Interns proposa a la Comissió Informativa, perquè s’elevi posteriorment al Ple de 
la l’Ajuntament per la seva aprovació, l’adopció dels següents acords, 
    
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les 
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord la titularitat de les quals pertany a 
aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a 
través dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i 
condicions que s’estàbleixen al present acord, de conformitat amb l’estàblert pels articles 
36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL. 
 

----    DelegaciDelegaciDelegaciDelegacióóóó    de la recaptacide la recaptacide la recaptacide la recaptacióóóó    en peren peren peren perííííode voluntari de la ode voluntari de la ode voluntari de la ode voluntari de la Taxa de recollida Taxa de recollida Taxa de recollida Taxa de recollida 
d’escombraries.d’escombraries.d’escombraries.d’escombraries.    

    
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar, i incorporar al present acord, com annex, l’annex 1 del conveni 
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
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d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions 
conferides. 
    
TERCERTERCERTERCERTERCER----    La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estàbleix en els mateixos 
termes indicats al Conveni regulador de facultats de gestió i recaptació d’ingressos, de 
data 22 de gener de 2001, signat entre l’Ajuntament de Calafell i la Diputació de 
Tarragona. 
    
QUARTQUARTQUARTQUART---- La prestàció dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present 
acord, comportarà una compensació económica que consistirà en el pagament dels 
imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la 
prestàció de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos. 
 
CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ---- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna 
dictada per aquestà, en virtut de les seves própies facultats d’autoorganització, per a la 
gestió dels serveis atribuïts. 
 
SISSISSISSISÈÈÈÈ---- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Calafell per la formalització d’aquells 
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord. 
 
SETSETSETSETÈÈÈÈ---- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva 
part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, i 
les abstencions d’UAM i PSC-PM proposa al Ple: 
 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les 
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord la titularitat de les quals pertany a 
aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a 
través dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i 
condicions que s’estàbleixen al present acord, de conformitat amb l’estàblert pels articles 
36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL. 
 

----    DelegaciDelegaciDelegaciDelegacióóóó    de la recaptacide la recaptacide la recaptacide la recaptacióóóó    en peren peren peren perííííode voluntari de la Taxa de recollida ode voluntari de la Taxa de recollida ode voluntari de la Taxa de recollida ode voluntari de la Taxa de recollida 
d’escombraries.d’escombraries.d’escombraries.d’escombraries.    

    
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar, i incorporar al present acord, com annex, l’annex 1 del conveni 
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions 
conferides. 
    
TERCERTERCERTERCERTERCER----    La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estàbleix en els mateixos 
termes indicats al Conveni regulador de facultats de gestió i recaptació d’ingressos, de 
data 22 de gener de 2001, signat entre l’Ajuntament de Calafell i la Diputació de 
Tarragona. 
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QUARTQUARTQUARTQUART---- La prestàció dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present 
acord, comportarà una compensació económica que consistirà en el pagament dels 
imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la 
prestàció de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos. 
 
CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ---- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna 
dictada per aquestà, en virtut de les seves própies facultats d’autoorganització, per a la 
gestió dels serveis atribuïts. 
 
SISSISSISSISÈÈÈÈ---- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Calafell per la formalització d’aquells 
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord. 
 
SETSETSETSETÈÈÈÈ---- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva 
part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
Sra. López: En el cas d’aquest punt, el que s’ha de tenir, bé, nosaltres, com és, bé, la 
mahjoria de persónes ho saben perquè paguen impostos en aquest municipi. Nosaltres 
tenim delegada la majoria de la gestió dels impostos i les taxes, a un organisme que es diu 
BASE, que forma part de la diputació de Tarragona. Nosaltres el que volem fer és, dintre 
de la feina que fan i de la seva tasca, on fan una gestió impoluta, i a més a més 
s’aconsegueix, dintre de la gestió hi ha una tramitació tant involuntària com executiva, i 
creiem oportú que s’ha de dur a terme, seguint els terminis i portant la gestió a la màxima 
eficiència, nosaltres hem cregut convenient, del·legar la taxa de recollida d’escombreries 
en aquest organisme. Per aquest motiu nosalttres, doncs passem aquest conveni, fem un 
anex al conveni regulador, amb la diputació de Tarragona en aquest cas, perquè ens 
gestioni la brossa. S’ha de dir que nosaltres, a veure, el tema de que SOREA portés la 
recollida d’escombreries, es una cosa puntual en aquest municipi, no ho feien abans, 
simplement es va arribar (fa temps inmemorials quasi quasi) que s’encarregués de fer-se 
càrreg del cobrament, però no més, la seva actuació era recaptatoria. O sigui, si ho 
cobrava bé, i si no, no. O sigui, no hi havia més. Per aquest motiu nosaltres creiem doncs 
que, al igual que hi ha tot un procediment per altras impostos i altras taxes, doncs, s’ha de 
seguir el mateix procediment en aquest cas, i simplement, hem arribat a un acord amb la 
diputació de Tarragona, i passem aquest conveni, és un tràmit més que, igual que els 
anteriors… O sigui, es pot dir que l’ajuntament de Calafell té pràcticament, tot, del·legat a 
la diputació de Tarragona i no més hem afegit, la taxa d’escombreries. 
Gràcies. 

Sr. Parera: Si, bé, no més, molt poques coses. Lógicament que deiem que la brossa s’ha 
desgregat de SOREA. Reconeixem que ha de ser així i per això està correcte. Lúnica cosa, 
es que com a persóna, ara ho sento més. Però com a sentiments, em sap molt greu, 
perquè aquests 2.000 parats, que vostè, senyor alcalde acava de dir, el dia que no puguin 
pagar la brossa, lógicament, s’els hi envargara la llibreta, s’els hi envargara el comte, i alló 
que diem, sense poder pagar hauran de passar pel tubu. Em sap molt greu. Lógicament 
ha de ser així, i no hi ha altra solució, que pel codi ha de ser així. Em sap greu, perquè 
2.000 parats, que sortiran perjudicats. Res més, senyor alcalde. 
 
Sr. Olivella: Senyor Parera, ho pagaran igual que fins ara es pagava, però en comptes de 
en un rebut amb l’aigua inclós, ara es fara un rebut a part. O sigui, sabran el que paguen 
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de brossa, i ho que paguen d’aigua i, de manteniment de clevagueram. O sigui, sera 
exactament el mateix. El que passa, es que no era massa llógic, tampoc, que la brossa 
anés amb una empresa que, es empresa d’aigua. M’entèn? I allavorens doncs, el que hem 
intentat és, desglossar-ho, donar les facilitats que calguin…. Pensi que quan no es pagava 
l’aigua, ai, no es pagava la brossa a vegades doncs es podia tallar també l’aigua, perquè 
anava també al mateix rebut. O sigui, jo crec que el que hem d’intentar, és donar 
facilitats. Que la gent pagui el que toca pels serveis, i, en devant. 
 
Sr. Parera: Estic, senyor alcalde perdoni,  té tota la raó, estic amb vostè, pero llógicament 
hem de reconèixer que la Diputació té més poder que Sorea, per enbargar els comtes. 
 
Sr. Olivella: Bé. 
 
Sr. Parera:Hem de reconèixer això. 
 
Sr. Olivella: D’acord. 
 
Sr. Parera: Això és el que em sap greu, però que ha de ser així. 
 
Sr. Olivella: Home! Això no, perquè a veure, si envargan un comte és perquè vostè no ha 
pagat, 
 
Sr. Parera: Si bé. 
 
Sr. Olivella: Si una persóna paga a l’hora no tenen, no li fara mal ningú.  
  
Sr. Parera:Però, no més és alló, senyor alcalde, avuí no et puc pagar ja et pagare el mes 
que ve! 
Sr. Olivella: No, miri, pensi que això no es veritat. Base, actualment, està atenent a traves 
de la regidora responsable (la Montse) quantitat de gent, i li dic això perquè es que s’està 
fent, i a llavors aquestà tasca també s’ha de tenir en compte, i si vostè no la conèixia li faig 
saber també. Llógic, que quan qualsevol persóna té una dificultat també, per pagar 
qualsevol embargament del que pugui ser, s’els dona facilitat perquè es pugui pagar a 
llarg termini i sense interessos. Per tant, escolti, que sabem que els temps són dificils, i 
amb aquest tema, doncs també, i encara que sigui a través de Base que es molt seriosa 
com vostè ha dit, i cosa que li reafirmo, doncs però que també s’ha posat a l’abast perquè 
es pugui facilitar tot. 
 

Sr. Parera: Senyor alcalde, estem d’acord, i ha de ser així.  
 
Sr. Olivella: D’acord doncs. 
 
Sr. Parera: Estem d’acord i ha de ser així, eh? 
 
Sr. Olivella: Molt bé, gràcies. 
Sra. Elvira: Res. No més dir, que entenem que això es una manera de posar ordre a les 
coses i, recolcem totalment aquest posicionament. 
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Sr. Robert: Bé, senyor alcalde, dir que, encara que vagi la brossa juntament amb el rebut 
de l’aigua, que si un no paga la brossa li tallen l’aigua. Escolti’m, crec que això no es 
adient dir-ho, perquè els conceptes són diferents, la brossa és la brossa i l’aigua és l’aigua, 
i si un no paga l’aigua que li tallin l’aigua ho entenc, però, si un no paga la brossa li tallin 
l’aigua, això, no sembla que sigui del tot cert. 
 
Però bé, jo no més volia fer una intervenció corta i en el sentit següent. 
A veure, fa molts anys que Sorea incorpora el corrent de la browssa en el rebut, 
conjuntament amb l’aigua. D’acord. No sé si és llógic o no és llógic, però de moment es 
feia així. El fet de que ho fes així tants anys, li representava a l’ajuntament un estàlvi, en 
quant a la gestió del cobrament del rebut, perquè, en el mateix rebut anaven 2 conceptes: 
brossa i aigua. Que passara, si ara, nosaltres cedim a Base, el cobrament de la brossa, vol 
dir, que sobre el padró de més de 3.700.000 € que puja la brossa, li haurem de carregar, 
un cost adicional que abans no teniem, que és el cost que cobrara Base. Que en el millor 
dels cassos, segons s’ens va dir a la comisió informativa, seria del 1,5%. Per lo tant, a mi 
m’hagués agradat que la portaveu, de Convergéncia i Unió i regidora d’aixenda senyora 
López, digués, que, aquest maravellós traspàs de cobrament, de Sorea a Base, ens costara 
la módica quantitat de 56.000 € a l’ajuntament de Calafell. Si vostès han apujat la 
ordenança fiscal per pagar a Base, no és lo mateixs que lo que van dir, que és que havien 
pujat la ordenança fiscal per revertir més servei als ciutadans. Vostès han pujat la 
ordenança fiscal per poder pagar a Base, i això, no sembla que tincui un cert sentit. Es una 
llastima, quan es diu: ‘aquí es parla de que algú diu, mentides’, de que no s’hagi parlat 
d’aquest cost adicional, per l’ajuntament de Calafell. Aquest és el maravellós, la 
maravellosa gestió que vostès fan, dels contractes de la, de lo que tant estem parlant 
aquests dies.  Gràcies. 
 

Sra. Suàrez: Sí. Gràcies alcalde.  Bé, nosaltres, el que està clar, es que a través d’aquest 
acord el que fem es passar el cobrament de la taxa d’escombreria a, el que és el contracte 
de per sí, que tenim amb la diputació de Tarragona, en aquest cas amb Base que es 
l’organisme autónom de gestió tributària de la diputació. Tots els impostos i taxes es 
cobren directament a través d’aquest organisme, i era una cosa extranya el fet de que es 
cobrés la taxa d’escombreria a través d’una empresa gestora de l’aigua. més que res, com 
anava tot dintre de la mateixa factura, si com a familia no podies pagar el que era l’aigua, 
junt amb la taxa d’escombreria, al final t’acavaven tallant l’aigua, i aquestà era la manera 
que tenien d’actuar per part de Sorea. Per tant, doncs, si això era irrisori, o era una 
vergonya, o no era la manera d’actuar, era la manera d’actuar que tenien fins ara, vostès! 
Així pot ser que s’apliquin el retrovisor. Després, clar, realment el problema de la gestió del 
cobrament per part de Sorea, ha significat que a data d’avuí tenim més de 335.010 € que 
no s’han pogut cobrar d’aquestà taxa d’escombreria perquè com bé, vostès han dit, els 
partits que a data d’avuí estàn a la oposició, el que es la empresa gestora o l’organisme 
gestor de la tributació, de Base, té més posibilitats per fer el cobrament que no pas la 
empresa gestora de l’aigua que és, Sorea en aquest cas. Clar, si tenim una despeça de no 
cobrament de prop de 335.000 € en tots aquests anys, a data d’avuí, el premi que 
s’enporta la empresa de Base, són 56.000 €. Si en canvi, podem cobrar els 335.000 € que 
a data d’avuí es deuen dels exercicis anteriors, més, tot alló de cara al futur, crec que la 
gestió no es tan ineficàs i tant irresponsable com vostè ha volgut fer, s’ha referit. Així 
doncs, i per aquest motiu, nosaltres estem a favor i creiem que, aquestà és la manera de 
treballar doncs, que ens toca i, hem d’assumir la responsabilitat, aquestà responsabilitat 
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per part de l’equip de govern. Res més, no més afegir aquestes petites dades, del que ha 
estàt aquest punt. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: Molt bé. Pasariem al torn de replica però abans, li comento senyor Robert, de 
que lo que hi he dit, ee, lo de l’aigua, pot ser no ho ha entés bé o amb el soroll doncs, pot 
ser no m’ha sentit bé el que deia, però el que volia dir, que passava fins ara amb el mateix 
rebut,  que moltes vegades una persóna no podia pagar perquè pujava molt, i a les hores 
quan es pagava el rebut, la empresa no savia si no pagava l’aigua o el llum. Ara ho entèn 
més bé no? Ai! L’aigua o la brossa. I a les hores, si tú no pagaves aquell rebut, et podien 
tallar l’aigua. Eee, et podien tallar l’aigua. I ara, doncs la brossa anira a part, per tant vol 
dir, que l’aigua doncs, junt amb la neteja de clavagueram anira per una banda, i per altra 
banda anira la brossa. Ara ho ha entés més bé no? Ara ho a entés bé? Bé, doncs era això 
el que deiem. Torn de replica.  
 
Sr. Parera:OAM ja ho ha dit abans, és llógic, s’ha de, s’ha de posar ordre. Ja ho he dit 
abans, s’ha de posar ordre.  
 
Sr. Olivella: S’ha de posar ordre. Molt bé. Estem fent-ho. Ho estem fent. 
 
Sr. Robert: Sí, gràcies senyor alcalde. Bé. Escolti’m bé. Durant tot el matí estem parlant de 
la gestió famosa, magnífica i tot Nosaltres, no som els culpables de que la taxa de la 
brossa anés incorporada al rebut de l’aigua. Van ser vosaltres, no nosaltres. Nosaltres vam 
mantenir això, precisament pels costos. Els costos de gestió de cobrament involuntaria de 
la taxa de brossa, eels pot assumir l’ajuntament, a través dels seus treballadors. Per qué 
no? O quina diferencia hi ha entre la taxa de l’aigua i la taxa de la brossa. Doncs miri, la 
taxa de l’aigua es variable, perquè es basa en un consum que poden fer els ciutadans, més 
elevat o menys elevat, i és més dificil de gestionar. Ara, posar el cobro d’una taxa fixa com 
es el de la brossa no sembla un inpediment perquè ho puguin fer els treballadors de la 
casa. Si vostès ara m’han de dir per qué no ho vam fer nosaltres, ja els hi he dit, nosaltres 
ho manteniem amb l’aigua, perquè no teniem costos, i ara vostès ni s’han dignat a mirar 
si ho pot fer la plantilla de l’ajuntament i li donen directament la gestió a Base. I això, 
l’unica cosa que els hi dic, és que, gaire bé, ens costara uns 60.000 € a l’any, que això es 
podria destinar a altras partides. Es sencill com això, vostès haguéssin pogut tincut que 
provar, a veure si un padró fix, com és el del cobrament de la taxa de la brossa, es podia 
gestionar a través dels departaments del propi ajuntament. 
 

 

Sr. Olivella: Molt bé. Moltes gràcies. En cap cas no s’els hi donava cap culpa a vostès ee. 
Era una manera de canviar la forma i posar-ho d’una altra manera i amb ordre. Que hem 
dit nosaltres. 
 
Sra. Suàrez: Només reafirmar alló que hem dit fins ara, també informar que hi haura un 
calendari tributari que s’està treballant des del departament de serveis económics, i, això 
el que fara es facilitar el pagament d’aquestà taxa, el que passa és que no acavo 
d’entendre com vostès ens poden donar segons quins exemples, dient que això doncs, ho 
podiem tramitar des del propi departament o des del propi ajuntament i per part del 
persónal de l’ajuntament, quan, doncs això significa crear, un altra departament específic 
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o un organisme dintre de l’ajuntament que s’encarregui unica i esclusivament del 
cobrament de la taxa d’escombreria, quan, per exemple, la taxa del cimentiri vostès la van 
donar a base, en el seu moment, i no entenc com ara ens demanen, que, unica i 
esclusivament la taxa d’escombreria es porti la gestió per part de base. Ai, perdó, per part 
de l’ajuntament i no per part de base, com són, la restà de tots els ingressos, de tota la 
recaptació que fem a través dels impostos i taxes corresponents. Si vostès van tenir facilitat 
de canviar d’altras projectes i decisions, també podien haver canviat doncs, aquestà de 
separar el que ha estàt Sorea del cobrament de la taxa d’escombreries. Si no ho van fer, 
vostès tenien els seus motius. Els nostres motius, a data d’avuí, són eficiencia, eficaci i al 
mateix temps intentar, recuperar els diners que, vam perdre doncs durant aquest 4 últims 
anys que de fet, ja saben vostès que es l’únic que es pot reclamar a nivell normatiu, que 
són els 335.000 €. I, res més, no més afegir aquestà contabilitat perquè s’ens a permés. 
Gràcies. 
 

Sr. Olivella: Molt bé. Nem a la votació. A! tancar. Sí, perdó Montse. 
 
Sra. López: Fer un petit comentari, dir-li al senyor, als senyors membres del PSC que 
semblen que estàn en contra d’aquestà, o que no els hi agrada la del·legació de la taxa 
d’escombreries a Base, comentar-li que la gestió, el que es la gestió a Base no cobra ni un 
€, no més cobra per la recaptació, o sigui, , tenir persónes o recurssos humans destinats a 
fer aquestà tasca, ens soposaria possiblement, i ara que no ho podem fer, segons l’últim 
real decret que ha tret el senyor Rajoi com a ‘presidente del estàdo’, comentar que no 
podem contractar a ningú, i donar la gestió a un altra departament que no ho pugui 
assumir, de la manera que està actualment organitzat, doncs seria, si és pogués contractar 
a algú, seria incrementar i segurament que cobrariem més d’aquest € perquè serien 
alomillor dues persónes treballant, però bé, ja ens agradaria però no podem. A veure, la 
questió és: nosaltres no volem polititzar aquest tema, no més volem que hi hagi una bona 
gestió i recaptació d’una taxa que tothom ha de pagar perquè tothom fa us de la taxa 
d’escombreries en aquest cas i del servei, que en cap moment, no hi ha cap tipus de 
intenció extranya, perquè al final és el que donava a entendre, no sabia ben bé per qué 
deia això quan, nosaltres volem recuperar més de 300.000 € devant d’aquest € que es 
poden, els podriem cobrar i li dic que podriem cobrar perquè nosaltres, des del primer 
moment i tot s’ha de dir, i pot ser que també ho vaig dir l’altra dia a comissió, però el seu 
company que va assistir a la comissió no li va informar, és que estem negociacions amb 
Base, o sigui, portem més de 4 messos negociant amb Base! El tema de premis! El tema 
de com podem arribar a acords amb ells! I que això ens donim més serveis a un preu 
inferior. Per tant, els i agrairia que hagués una miqueta de comunicació entre vostès, 
perquè si no, d’aquestà manera no hauria de tenir que explicar novament, el que ja vaig 
explicar l’altra dia a la comissió; que és, que nosaltres estem negociant amb Base una sèrie 
de coses, que fins que no: tincuin, siguin, una realitat, com d’altras més, en altras temes, 
doncs no les treurem a la llum, val? Que quedi constancia que això es fa pel bé, del 
municipi, que no hi ha cap tipus d’interes, que no es vol polititzar l’acta, que tenim tot 
del·legat, que fins i tot, els anteriors grups municipals que han estàt governant han fet 
del·legacions a, la diputació de Barcelona i que per tant, nosaltres és l’únic que volem.  
Gràcies. 
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Sr. Ferré: D’acord. Doncs bé, nosaltres ens abstindrem perquè en principi creiem que 
aquest 56.000 € que ens costara això, doncs home, en principi ens ho podriem haver 
estàlviat. 
 
Sra. López: Perdona, 56.000 € que dieu vosaltres perquè heu fet uns numeros arreu d’una 
informació que vaig donar l’altra dia però que resulta no te la van fer arribar sencera, 
perquè en aquest cas, el senyor Maximiliano i el senyor Joan Carles, que són les persónes 
que van assistir a la comissió, els hi vaig dir, que estem en negociacions amb Base. Però, 
estem en negociacions amb Base, per això. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta, 14 vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 
dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 7 vots en contra dels membres del PSC-
PM, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les 
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord la titularitat de les quals pertany a 
aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a 
través dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i 
condicions que s’estàbleixen al present acord, de conformitat amb l’estàblert pels articles 
36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL. 
 

----    DelegaciDelegaciDelegaciDelegacióóóó    de la recaptacide la recaptacide la recaptacide la recaptacióóóó    en peren peren peren perííííode voluntari de la ode voluntari de la ode voluntari de la ode voluntari de la Taxa de recollida Taxa de recollida Taxa de recollida Taxa de recollida 
d’escombraries.d’escombraries.d’escombraries.d’escombraries.    

    
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar, i incorporar al present acord, com annex, l’annex 1 del conveni 
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions 
conferides. 
    
TERCERTERCERTERCERTERCER----    La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estàbleix en els mateixos 
termes indicats al Conveni regulador de facultats de gestió i recaptació d’ingressos, de 
data 22 de gener de 2001, signat entre l’Ajuntament de Calafell i la Diputació de 
Tarragona. 
    
QUARTQUARTQUARTQUART---- La prestàció dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present 
acord, comportarà una compensació económica que consistirà en el pagament dels 
imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la 
prestàció de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos. 
 
CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ---- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna 
dictada per aquestà, en virtut de les seves própies facultats d’autoorganització, per a la 
gestió dels serveis atribuïts. 
 
SISSISSISSISÈÈÈÈ---- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Calafell per la formalització d’aquells 
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord. 
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SETSETSETSETÈÈÈÈ---- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva 
part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 

    
ANNEXANNEXANNEXANNEX    

    
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓÓÓÓ    DE FACULTATS DE GESTIDE FACULTATS DE GESTIDE FACULTATS DE GESTIDE FACULTATS DE GESTIÓÓÓÓ, , , , 
LIQUIDACILIQUIDACILIQUIDACILIQUIDACIÓÓÓÓ, INSPECCI, INSPECCI, INSPECCI, INSPECCIÓÓÓÓ    I RECAPTACII RECAPTACII RECAPTACII RECAPTACIÓÓÓÓ    D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACICALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACICALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACICALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓÓÓÓ    DE TARRAGONADE TARRAGONADE TARRAGONADE TARRAGONA 
    
APARTAT 1APARTAT 1APARTAT 1APARTAT 1    
    
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents: 
 

- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÓMIQUES 
 
El contincut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 

a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes 
cobratóries en els tributs de caràcter periódic i la seva aprovació i exposició 
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe. 

b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions. 
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de 

gestió dels ingressos delegats. 
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats. 
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions. 
f) La pràctica de prorratejos en els supósits legalment previstos, si s’escau. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels 

ingressos de dret públic. 
 
APARTAT 2APARTAT 2APARTAT 2APARTAT 2 
 
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents: 
 

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÓMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXES: 

a) LLICÈNCIES D’AUTOTAXI 
b) MERCAT MUNICIPAL 
c) GUALS 
d) PADRÓ AMARRES BASE NAUTICA SEGUR 
e) CEMENTIRI 
f) RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

- CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
- QUOTES D’URBANITZACIÓ PER COOPERACIÓ 



73 
 

 
El contincut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 

a) La determinació dels períodes de pagament voluntari. 
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 

pagament. 
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació 

d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau. 
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 

l’exercici de les facultats delegades. 
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts 
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau. 
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en 

període voluntari dels ingressos de dret públic. 
    
APARTAT 3APARTAT 3APARTAT 3APARTAT 3 
 
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic: 
 

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÓMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXES: 

a) LLICÈNCIES D’AUTOTAXI,  
b) MERCAT MUNICIPAL,  
c) GUALS 
d) PADRÓ AMARRES BASE NAUTICA SEGUR 
e) CEMENTIRI 
f) RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
g) SERVEIS DE CLAVEGUERAM,  
h) SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 
i) MERCAT D’ENCANTS 

- CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
- QUOTES D’URBANITZACIÓ PER COOPERACIÓ 
- QUOTES D’URBANITZACIÓ PER COMPENSACIÓ 
- MULTES I SANCIONS. 
- INSTAL·LACIONS DE PLATGES 

 
El contincut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 

a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que 
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions 
própies del procediment administratiu de constreyiment. 

b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 
pagament. 
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c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de 
demora i costes. 

d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 

l’exercici de les facultats delegades. 
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació 

executiva dels ingressos de dret públic. 
    
APARTAT 4APARTAT 4APARTAT 4APARTAT 4    
 
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents: 
 

- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
- TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC MUNICIPAL AMB 

MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES, CONTENIDORS, 
PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES, ETC... 

- TAXA PER L’OBERTURA DE SÓNDATGES O RASES EN TERRENYS DÚS PÚBLIC I 
QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES 

 
El contincut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 

a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions, 
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació 
tributària, pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització. 

b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per própia iniciativa o a petició 
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o órgans 
municipals competents. 

c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats. 
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels órgans de BASE-Gestió 

d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els órgans municipals es 
sol·licitin aquestes actuacions. 

e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària. 
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes 

dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos. 
g)  La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que 

es derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin 
en els procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del 
procediment d’inspecció. 

h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels 
ingressos de dret públic. 

    
    
L'ALCALDE DE L’AJUNTAMENT    EL PRESIDENT DE LA 
DE CALAFELL      DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
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DAVANT MEU,      DAVANT MEU, 
EL SECRETARI      LA SECRETÀRIA GENERAL 
 
 
    
 
4.    RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11----01010101----12 DE 12 DE 12 DE 12 DE 
CONSTITUCIÓ DELS CONSTITUCIÓ DELS CONSTITUCIÓ DELS CONSTITUCIÓ DELS ÓÓÓÓRGANS DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE RGANS DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE RGANS DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE RGANS DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, INTEGRAT EN EL PLA DE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, INTEGRAT EN EL PLA DE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, INTEGRAT EN EL PLA DE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, INTEGRAT EN EL PLA DE 
BARRISBARRISBARRISBARRIS    
    
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 de gener de 2012, entre d’altres va 
adoptar el següent acord: 
 
“El Ple de l’Ajuntament  de Calafell, en la  sessió  extraordinària  celebrada en data 7 de 
març de 2011  va aprovar la proposta de nomenament del Comitè de Seguiment i 
Avaluació, de la Comissió de Seguiment i de l’Oficina del Projecte de Barri del Projecte 
d’Intervenció Integral del Nucli antic de Calafell. 
 
El passat 22 de maig  de 2011 van tenir lloc les Eleccions Locals  i es va constituir un nou 
govern en sessió pública el dia 11 de juny. Conseqüentment cal designar els nous 
membres dels diversos órgans de gestió  que s’estàbleixin per al desenvolupament del 
projecte del Pla de Barris, sense perjudici de la creació posterior de l’estructura 
participativa que pertoqui i que serà objecte d’un nou Pla de Participació. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Designar com a responsable de l’Ajuntament pel que fa al desenvolupament del 
Pla de Barris al senyor Rafel Solé Miró, Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Obres públiques, 
manteniment i medi ambient. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Constituir l’Oficina del Projecte de Barri i  els órgans de gestió  i de funcionament 
que s’indiquen, i designar-ne els seus membres, segons es detalla : 
 
Oficina del Projecte de BarriOficina del Projecte de BarriOficina del Projecte de BarriOficina del Projecte de Barri    
 

- Integrat pels representants de l’empresa PORTACABOT que assumeix les tasques 
de coordinació i gestió del projecte del Pla de Barris, segons el contracte de serveis 
subscrit amb dita empresa. 

- Una administratiu que durà a terme les tasques de suport administratiu del 
projecte. 

    
ComitComitComitComitè    dddd’AvaluaciAvaluaciAvaluaciAvaluació    i Seguimenti Seguimenti Seguimenti Seguiment, a tenor del que determina l’art. 18.2 del Reglament 
369/2004, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, formada per : 
 
- Dos membres en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques;  
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-Un membre en representació de cadascun dels departaments següents:  
o Governació i Administracions Públiques;  
o Economia i Finances;  
o Benestàr i Família  
o i Medi Ambient i Habitatge;  
 
-Un representant de la Delegació de Govern corresponent a l'àmbit territorial del projecte;  
 
----CincCincCincCinc membres en representació de l'Ajuntament corresponent:   

-Sr.Joan Olivella Ricart, Alcalde.  
-Sra.Sandra Suàrez Plana, Tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les 
Persónes. 
-Olga Elvira Cañas, Tinenta d’alcalde de l’Àrea de Promoció Económica, 
-Joaquim Vidal Raventós, regidor  respecte les matèries de participació 
ciutadana i comunicació. 
-Rafel Solé Miró, Tinent d’Alcalde Àrea d’Obres Públiques, manteniment i 
medi ambient. 
 

-Dos membres en representació de les entitats veïnals més representatives de l'àmbit 
objecte de l'actuació: M. Antónia Puy Gatell (Càritas Parroquial), Josep Pedro Romagosa 
(Geganters de Calafell)  
-Dos membres en representació de les associacions ciutadanes amb major implantació en 
aquest àmbit: Josep Solé Fonts (Agrícola Calafell), Josep M. Guinovart Martinez (Club Patí 
Calafell). 
-Dos membres en representació dels agents económics i socials, David Castro Romeu 
(representant comerç) i Carme Romeu Romeu (Amics del Patrimoni 

ComitComitComitComitè    ttttèccccnicnicnicnic    

-           Magda Juncosa, tècnica de la regidoria de Cultura 
-           Pilar Cervantes, tècnica de la regidoria de Medi Ambient 
-           Jezabel Ruiz, tècnica de la regidoria de Treball 
-           Rafel Andreu, tècnic de la regidoria de Benestàr Social 
-           Joan López, tècnic de la regidoria d’Obres Públiques, manteniment i medi ambient 
-           Albert Beltran, tècnic de la regidoria d’Esports 
-           Iban Alcaraz, tècnic de la regidoria de Joventut i participació 
-           Maria del Mar Giné, Coordinadora d’alcaldia 
 
ComitComitComitComitè    directiudirectiudirectiudirectiu    
    
- Rafel Solé Miró, Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Obres públiques, manteniment i medi 
ambient 
- Maria del Mar Giné, Coordinadora d’Alcaldia 
- Representant de l’empresa de gestió PORTACABOT, SL 
 
Tercer:Tercer:Tercer:Tercer: Donar compte d’aquest acord a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la 
Generalitat de Catalunya i a les persónes interessades.” 
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La Comissió Informativa de l’Àrea d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb 
l’abstenció dels grups municipals del PSC i UAM, proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.-  Ratificar el contincut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de gener 
de 2012, de CONSTITUCIÓ DELS ÓRGANS DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI  ANTIC DE CALAFELL, INTEGRAT AL PLA 
DE BARRIS. 
 
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina 
de Gestió del Pla de Barris. 
 
Sr. Solé: Sí! Gràcies senyor alcalde. Bon dia a tothom. El punt 4 és, bé, és la ratificació que 
ja es va aprovar per junta de govern i avuí ho ratifiquem pel Ple, dels órgans de gestió pel 
desenvolupament del pla de barris. Això es deu, es deu a diferents motius. 
 
En primer lloc, al haver un canvi de govern, hi ha hagut un canvi de representats polítics i 
això s’havia d’haver reflectit a la gestió del ‘pla de barris’. El ‘pla de barris’ es dotara, 
degut a la seva complexitat del projete i a la vegada per la complexitat i l’efecte que deu 
tenir el pla de renovació pel nucli antic, s’ha buscat doncs, una gestió diferent i una 
experiencia i capacitatque fins ara doncs no, no s’avien visualitzat. No és que es recrimina 
tot el que s’hagi fet, si no, si que s’han fet coses bones, però s’ha creat un canvi de rumb. 

 
Abans d’entrar en debats, perquè segurament això entrara dintre d’un debat polític, 
realment no deuria de ser així, però, fare unes quantes reflexions: 
El projecte del ‘pla de barris’ va ser aprovat a la tardor de 2010, i al cap de mig any, a 
mitjans de 2010, ai! De 2011 perdó, es va decidir canviar la gestió i ficar a una persóna 
que estigués al cap devant del ‘pla de barris’. Durant aquest temps i fins a finals de 2011, 
la gestió ha sigut, ha continuat de la mateixa manera tal com es va deixar. Inclús, va 
haver-hi un canvi de govern. Com han de ser les coses, perquè un canvi de govern no ha 
de parar el municipi. Però com en tots els temes passa, en les gestions, doncs de vegades 
es creu que s’han de canviar, si es creu qué, el camí que se segueix no es l’adequat, si així 
ha sigut. D’exemples i coses concretes, en podriem ficar un munt d’amunt de la taula, 
però des de que aquest equip de govern i jo com ha responsable del ‘Pla de barris’, s’ha 
cregut doncs, canviar i externalitzar la gestió. Una gestió, que ha de portar, i torno a 
repetir, una experiéncia i una capacitat més gran per portar. Una experiéncia amb la qual 
se sàpiga com es movilitza l’administració pública, una experiéncia que ja es denota a 
altras municipis, en podriem tabmé ficar, exemples, toca, entrariem en un debat de coses 
que no són del municipi. Per tant, entenem des de l’equip de govern, que la gestió del ‘Pla 
de barris’ com un projecte capdalt, dintre del municipi i dintre del nucli antic de Calafell 
poble, una nova gestió. S’ha dotat dintre de la oficina del ‘pla de barris’, per una altra 
banda, un espai concret per a la gestió. <Un despatx per a la gestió del ‘pla de barris’, que 
fins a les hores això no estàva executat. Dintre dels membres que ho portaven, juntament 
amb aquestà empresa externa que ho porta, una sola administrativa i no ficar més 
persónes dintre de la gestió en concret. Tots els técnics de la casa i totes les regidories 
consideren que aquest és un programa transversal, es veuen dintre d’un comité técnic que 
s’ha creat. Que, juntament amb un comité directiu que podriem definir com a un pont 
entre l’equip de govern i els técnics per treballar tots els temes. Temes que seran 
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desenvolupats per les regidories corresponents. Sí! Gestionat des d’una regiduria, però 
que, totes les regidories portaran els seus camps de la manera que ells creguin. 
 
Sr. Parera: Sí senyor alcalde. Bé, nosaltres! Nosaltres en aquest cas, el portaveu està una 
mica parat està una mica perquè és el que va, és el que va  llegir.  Els que varen assistir a 
la informativa.  
 
Si es diu, si que es va dir, nosaltres som molt disciplinats, molt disciplinats i llógicament lo 
que diem és, una corporació i un municipi feliç. Per lo tant, jo no m’enrecordo que es 
digués. Però si que hi ha una cosa, si us plau, qué, això no ho podia fer una empresa 
municipal? Una pregunta que fa, aquest regidor; el grup UAM, no vol ser un ninot i com 
que UAM no vol ser un ninot, llógicament ho he de dir! Ens ho empassem? 
Sra. Elvira: Sí. Nosaltres no més manifestàr el recolçament a l’area d’urbanisme de 
l’ajuntament. Res més. 
 
Sr. Ferré: Sí moltes gràcies senyor alcalde. 
Bé, en principi, abans quan s’ha manifestàt doncs, que en aquests messos s’havia estés la 
ma per part del govern, per parlar de segons quines coses, a mi també m’agradaria dir 
que hem estàt esperant 6 messos a que s’e stengués de veritat aquestà ma, perquè hi han 
moltes coses que s’han pres decisions, sense cap mena de diàleg, sense cap mena 
d’oportunitat de dir la nostra, jo no sé si esperaven que vostès tincuessin aquí una 
oposició doncs que, vindriem a fer aquí d’ovelletes, i de portar-nos bé, i de no dir res, i de 
no dir, explicar res del que passa en el municipi, però bé, nosaltres, el que estem fent, 
durant aquests messos, és fer la nostra feina d’oposició! I si, del Gener cap aquí s’ha 
endurit una mica més, el nostre discurs, i la nostra postura, ha sigut precisament, perquè 
vostès han préss, decisions, unilaterals com aquestà, que avuí passem, i que han fet, 
precisament, doncs que aquest diàleg i aquestà no es veiés per enlloc. Per qué dic això? 
Ho dic perquè em sap molt de greu, perquè un projecte com el pla de barris, tan necesari 
per aquest municipi, tant necesari per aquest nucli antic d’aquí dalt al poble, que fa molts 
anys que espera, que s’inverteixi, que arreglin els carrers i que es facin també polítiques 
socials, i que es facin els equipaments necesaris, per tirar en devant, i que no es mori, i 
que no es quedi desert, com s’està quedant, i que no es quedi sense activitat económica, 
com s’està quedant. Això és el que està passant avuí en dia, doncs vostès, ara que tenim 
aquest projecte del ¡Pla de barris’, que tant a costat d’aconseguir, i que a més a més, 
tenim la sort de ser dels últims ajuntaments que vam poder entrar, dintre d’aquestes 
subvencions que donava la Generalitat, del ‘Pla de barris’, no l’aprofitin, i lo que si que 
fan, es polititzar-lo de forma descarada, com estàn fent, amb la contractació d’aquestà 
empresa. I m’explico, en primer lloc, han fet fora al director del ‘Pla de barris’, contractat 
per l’anterior govern. Un noi de Calafell! Implicat en entitats locals! Un noi que té 
formació i preparació suficient, llicenciat en periodisme, económiques i empresarials! Un 
noi que treballava per l’ajuntament de forma lleial! Independement de la seva forma de 
pensar! Un director que venia a mitja jornada, I el 50% de la mateixa, estàva 
subbencionada! Vostès l’han fet fora, no més, pel fet de que el va posar l’anterior gover. 
Quin canvi de romb és el que ha anunciat el regidor d’urbanisme? Qui s’ha contractat en 
el seu lloc? Doncs miri, una empresa de fora, una empresa de fora del municipi. Una 
empresa del Vallés. Una empresa sense experiencia, en la gestió del pla de barris, tot i que 
vostès han dit que té experiéncia i capacitat, en la que en el seu currículum, podem 
destàcar no més la redacció d’alguns, projectes de pla de barris. I en destàcarem no més 
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un, el de Salou. Curiós, ee, curiós, que hagin redactat el projecte de Salou, just, quan la 
directora, quan la coordinadora la gerent de l’ajuntament , estàva treballant dintre de 
l’ajuntament de Salou, i el seu marit, era el regidor d’Urbanisme, que havia fet una moció 
de censura, a en el seu propi compani, del seu propi partit. Sorprén, que aquestà 
contractació, es faci amb aquestà empresa, que havia realitzat el pla de barris de Salou, i 
evidentment, que això no es cap casualitat. Precisament, aquestà senyora que ara fa de 
gerent, de l’ajuntament, doncs la teniem treballan, en aquell moment a l’ajuntament de 
Salou. Quin tipus d’empresa, és aquestà que diu, Portacabot, que es diu, Portacabot. 
Doncs una empresa, que té una minima activitat, i que a més a més, fa tota la pinta de ser 
una tapadora d’alguna altra cosa. I per qué dic això, doncs ho dic perquè es una empresa 
unipersónal, que subcontracta a altras persónes per fer la feina… De qui és, aquestà 
empresa? Doncs precisament d’un senyor que es diu, Sergi Fernàndez Porta, conseller 
nacional de Convergéncia democràtica de Catalunya, CDC. El tal Sergi Fernàndez, a més, 
a 1992, va conpartir la tesi doctoral, ni més ni menys, amb el senyor Joan Ignaci Sànchez. 
Pot ser els hi sóna aquest nom. Doncs resulta que eren companys, de tesi el·lectoral, de 
tesi doctoral perdó, i l’he confós amb la tesi el·lectoral perquè el tema que van triar, 
curiosament, curiosament, era, ‘enquestà als del·legats, del seté congrés, de les juventuts 
nacional·listes de Catalunya’! Aquest era el tema d’aquella tesi doctoral. Per tant, també, 
curiosa la rel·lació amb el senyor Joan Ignaci Sànchez. I a més a més, es curiós, que aquest 
senyor Sergi fernàndez, també, havia estàt responsable del gabinet de d’alcaldia de 
l’ajuntament de Sant Quirce del Vallés, substituínt al senyor Joan Ignaci Sànchez, que va 
ser rel·levat en el seu càrreg per aquest tal Sergi fernàndez. Però bé, mirant, més 
profunditat qui es aquestà empresa, resulta, que és la que portara el pla de barris de 
Calafell, com s’ens va dir a la comissió, com s’ha posat també en el dictamen d’aquest ple, 
i resulta, que aquestà empresa ha contractat a una persóna, a una persóna que en aquell 
moment no formava part de la plantilla, i ara, evidentment que tampoc perquè s’ha 
contractat de forma externa, les inicials del qual són J.R.L, no dire el nom, però que amb 
data 9 de Gener s’ha contractat en aquestà persóna per part d’aquestà empresa, i que a 
més a més, en el seu ‘Facebook’, diu, ser d’ideologia de Convergéncia i Unió. Per tant, 
amb tot això jo crec que està tot dit, vostès, el canvi de romb que eu fet, simplement ha 
sigut de treure un noi de Calafell, treure un noi que tenia prou formació i prou capacitat, 
per tirar en devant aquest projecte, com va fer, com va fer amb l’anterior govern i com 
estàva fent fins ara, amb l’actual, vostès el que han fet, es polititzar la llei de barris, d’aquí 
dalt al poble, polititzar aquest projecte, i després s’extranyen, s’extranyen de que es 
trenquin els diàlegs i de qué no hi hagi cap mena d’acord amb la oposició! Es que es 
normal! Es que vostès ho han politzat fins a la médul·la! Han posat una empresa nacional 
d’un conseller nacional de Convergència! Al devant. Per tant, jo no sé el que vostès 
pretenen! Però si que està molt clar, cap a on van, i quin tipus de polítiques fan. Amb tot 
això evidentment, nosaltres senyor alcalde, no podem donar-li cap mena de soport, i 
esperem doncs que aquest canvi de romb, realment, es torni a regirar al reves, i que no 
anem, cap a on ens volen fer anar, que és cap a la politització d’un projecte, que deuria 
de ser de consens, de diàleg, i que tants anys ha esperat aquest nucli del poble, i que ara, 
doncs que tenim la possibilitat de tirar-ho en devant, per culpa, d’aquestà politització 
total, d’aques projecte, doncs no sigui així, amb el màxim consens i el màxim soport per 
part de tots els grups municipals. 
Moltes gràcies. 
 

Sra. Suàrez: Moltes gràcies. 
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Bé. Nosaltres el que hem fet en aquest punt, a estàt, ratificar l’acord de la junta de govern 
on hem pres la decissió de canviar la gestió del ‘Pla de barris’. Vostès, van tenir doncs, un 
‘Pla de barris’. Han passat 6 messos de l’adjudicació d’aquest ‘Pla de barris’. Van canviar la 
gestió i van contractar a una persóna. A una persóna que no tenia experiéncia en el que 
són plans de barris i el que són gestions de ‘plas de barris’ com vostès saben 
perfectament, i no entrare en el joc que vostès volen que jo entri, o que nosaltres entrem, 
i que comencem a parlar de vincul·lacions polítiques, i de polititzar segons qué. No penso 
fer-ho, nosaltres hem entés, que per treure molt més suc al ‘Pla de barris’ i no no més, a 
destinar-hi diners, o gastar-nos diners sense tó ni só, si no, que el que creiem és que el 
‘pla de barris’ realment, i efectivament, seria una cosa més entllà que no pas, no més la 
gestió unica i exclusivament de l’obra, el que creiem és que podem treballar pel municipi i 
en aquest cas pel nucli históric del municipi que reverteixi en tot el municipi, no doncs, 
tenir un projecte, no saber d’on pagar-ho i pensar: ‘a doncs mira, ho podem gestionar i 
tirar-ho cap aquestà banda!’ o tenir una exposició tencada que ha costat una barbaritat, o 
començar a executar unes obres i després: ‘mira baixa el ‘Pla de barris’, ostres mira, doncs 
ara, ho redefinim’ i, els diners del ‘Pla de barris’ els enfoquem cap a aquestà banda, si no 
que creiem que podem fer infinitat de coses relaciónades amb d’altras àmbits que no són 
unica i exclusivament el de Obres, si no, tots els àmbits culturals, socials, de participació 
ciutadana i medi ambient i demés, i prova d’això, es que en el comité técnic que vostès 
havien preparat i presentat inicial, no hi havia cap, faltaven molts técnics de diferents 
arees que no són unica i exclusivament Obres i Medi ambient. 
Pel que fa a l’empresa que s’ha triat, a estàt una empresa que ens ha donat la confiança 
pel currículum que portaven i doncs, la diàgnosi del barri, per ajuts de la llei de barris es va 
dur a terme a l’Espluga del Llobregat, a l’ajuntament de Pelleja, a l’ajuntament de Caldes 
de Montvui, a lajuntament de Constanti, de la Junquera, de l’Espluga de Francoli, De 
Saient, de Santa Coloma de Fornés, de la Calonja, de Sant Celoni, de Mulla, del Falçet, de 
Juneda, del Pla de Santa Maria, del Col·letja i de Mollerusa. Procéssos participatius 
relaciónats amb el barri per dur a terme el ‘Pla de barris’, doncs el projecte de barris de 
Constanti, el projecte de la Junquera, el de l’espluga, el de Saient, el de Mollerusa, el de 
Sant Sadorni d’Anoia. Els projectes especìfics de desenvolupament de la Llei de barris, 
doncs, els que ja he comentat, més el de Caldes de Montvui, Espluga del Francoli….. Es a 
dir, infinitat de seguiments a l’ajuntament de Tarragona, a l’ajuntament de Reus, de 
Rosses, del Ric, a l’ajuntament de aquests altras llocs que he dit. Evidentment, infinitat de 
municipis amb diferents colors polítics i, com no també, la redacció de l’ajuntament que 
vostès han dit, però no precissament, per això, s’ha dut a terme, aquestà decissió, si no 
que la decissió ‘ha dut a terme perquè, hem cregut oportú que, aquestes persónes tenien 
l’experiéncia que, no es tenia fins ara, i vostès ho saben perfectament. I creiem, que amb 
els diners que es destinen a això, podem dur a terme molts més projectes, i vostès veuran 
el que és el resultat de tot plegat. Es evident, que aquestà decissió ha estàt una decissió 
unilateral, una decissió duta a terme per un equip de govern, que és la nostra 
responsabilitat assumir aquests tipus de decisions, i al igual, que vostès en el seu moment 
van decidir dur a terme una decisió específica amb una persóna en específic, nosaltres 
doncs, hem fet el mateix doncs, decantant-nos per un altra tipus de gestió, que és, la que 
es posa damunt la taula i es porta a ratificació al ple. Moltes gràcies. 
 
Sr. Ferré: Sí! Nosaltres no més volem dir, a part de tot el que hem dit ja, que jo crec que 
ha quedat prou clar! Que el ‘Pla de barris0, ja ho sabem que es una eina, evidentment, 
que intervenen moltes regidories i que es un projecte transversal! Si així ho han definit! I 
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això ho defineix així! El projecte del ‘Pla de barris0 i la llei de barris. Que han d’intervenir 
diferents regidories, majoritariament però, majoritariament però s’ha de destinar a la 
rehabil·litació de carrers! Arreglar carrers! Fer equipaments! A fer coses que canviin la 
dinamica dels nuclis que ‘sinterve en aquest projecte de Llei de barris, i evidentment que hi 
som a les politiques socials, i evidentment que hi som als ajuts de dependéncia en aquest 
cas, en aquest concret d’aquí Calafell, però que en altras també hi ha intervingut aquest 
tipus d’actuació. O bé, polítiques de reactivació i de reincentivació económica perquè això 
es el que li fa falta al nucli del poble, i en som conscients d’això, i evidentment que ho 
vam posar quan vam fer el pla de barris, i a més a més era obligatori fer-ho aixì, i és 
obligatori desenvolupar-ho així. Per tant no sè que m’estàn explicant o intentant dir, de 
que volen donar més prioritat amb les polítiques socials, quan hi ha és la prioritat amb les 
polítiques socials. El que passa que el pla de barris, per molta prioritat que se li dongui les 
polítiques socials, si al costat, no va acompanyat d’una inverssió important amb la millora 
de carrers, amb la creació d’equipaments, i amb la reincentivació económica, no farem 
res! Perquè precisament, aquest és l’objectiu que perseguia la llei de barris, i per això, i per 
això, es va col·locar en el departament de política territorial de la Generalitat! Per tant, 
l’implicació amb el territori, l’implicació amb les obres, es evident! No m’ho poden negar! 
Miri, això que ha dit de que l’exposició estàva tencada fins que nosaltres vam d’eixar de 
governar, l’exposició estàva oberta. Això es veritat, 
A les tardes, totes les tardes, el Lluis tenia obert el celler del Bolavà.  I no es va posar pels 
matins, perquè recordin que va haver aquell incendi al Volaba. I va haver alguns matins, 
que evidentment quan es va montar l’exposició que estàvam netejant tota la masia del 
Volaba, doncs que no es podia abrir perquè alla no s’hi podia estàr dintre de la masia i no 
es podia obrir perquè no hi havia el conserge dintre. Però, a les tardes, el Lluis obria cada 
tarde! Per tant, no diguin que va estàr tencada. 
Aquestà empresa, jo crec que ha quedat clar, de quin tipus d’empresa estem parlant, una 
empresa unipersónal, una empresa fortament vincul·lada amb Convergéncia i Unió, des 
del seu fundador, pràcticament, que pràcticament no té activitat i que tots aquests pobles 
que m’ha dit vostè, com a molt a col·laborat de forma externa, o bé, en la redacció del 
projecte i en molts d’ells, no ha aconseguit l’objectiu. Per tant, experiéncia, al menys la 
que consta a la seva web, perquè també hem mirat la web, però, no hi ha massa 
informació, perquè precisament hi ha poca activitat, doncs, allà és, d’on hem dedüit, i on 
hem tret, totes aquestes conclusions! Per sort, avuí tot està, a internet, i tot això que hem 
dit avuí, que hem explicat, no ens ah costat massa de trobar-ho! La veritat és que si 
haguéssim aprofundit encara més, estic segur, que hauriem trovat tota una xarxa, encara 
molt més gran! Perquè no més comences a estirar d’un fil, i et surt tot! Et surt tot! I es 
molt fàcil. Nosaltres no hem volgut anar més entllà. Però, els hi demanem, si us plau, que 
no polititzin més, projectes com aquest, que han de ser projectes de municipi, projectes en 
els que s’ha de buscar el consens i el diàleg! I després, es queixin a més a més, de que 
tenen una oposició de que fa la feina que fa, que fa la feina que li toca fer com a oposició, 
i és queixen vostès, de que han estés la ma, quan en 6 messos, no hi ha hagut diàleg en 
res, han pres decisions unilaterals, com aquestà, i altras, perquè també han pres d’altras, i 
després això encara es queixen de que ho publiquem al blog! No més faltaria! Que no 
poguessim fer un blog! Explicant la nostra tasca com a oposició! No és faltaria! No més 
faltaria que no poguéssim tenir una eina com aquestà! Jo no sè de que es queixen, Vostès 
també tenen un de blog! I també fan la seva feina! Ja en parlarem després, més en 
devant! Perquè també, als precs i preguntes també ho treurem aquest tema! Però, 
nosaltres, evidentment, estem utilitzant, les eines que tenim a l’abast, que són eines 
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gratuítes a més a més, de fer un blog! Per aprofitar la nostra tasca, per fer la nostra tasca 
d’oposició! I en aquest cas, denunciar, la politització d’aquest ‘Pla de barris’, que per 
desgracia, de tots els Calafellencs, i per desgracia, dels que vivim aquí al nucli antic, em 
sap molt de greu que vingui una empresa de fora, del Vallés, que li falta el sentiment, que 
li falta el sentiment, i que li falta sobre tot, la passió, la passió!, que cal, per gestionar 
aquest projecte del ‘Pla de barris’. Això és el que no té aquestà empresa per molt que li 
paguin. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Suàrez: Gràcies.  Bé, doncs tot el que vostè ha dit, s’hauria d’haver contemplat en el 
que era, el comité técnic, propiament dit, i això, doncs no va ser així. Per tant, vostès 
parlen molt però a l’hora de la veritat s’ha de demostrar que hi ha una sensibil·lització 
social, doncs, no es demostra, perquè, tot el que s’ha dut a terme en el pla de barris, 
sencillament, han estàt obres, i un pla de barris no es unica i exclusivament obres, si no 
que es una cosa que va molt més entllà, que és, un àmbit transversal i a nivell social no 
l’han tincut en compte en la gestió de barris. 
Sentiment i passió! Sentiment i passió per desenvolupar els projectes. Quins? I aquest 
sentiment I passió es demostra, veinet la memoria de les accions que s’han dut a terme 
fins ara, en el ‘Pla de barris’. Aquest sentiment i passió s’ha de demostrar, no, no més dir. 
Polititzar. Són vostès els que estàn polititzant, hi han polititzat des del primer dia, això del 
‘Pla de barris’. Realment, no entrarem en aquest joc, no entrarem vanal, perquè, sí, pot ser 
serem tontos, pot ser doncs, ens tatxaran o ens tildaran millor dit en Catala, de que no 
parlem o qué no se què, no se cuantos, si no que realment nosaltres, no entrarem en 
aquest joc ‘Barrio-bajero’, de, intentar insinuar coses extranyes, perquè per això, vostès 
tenen la possibilitat d’anar al que es l’àmbit policial, si creuen convenient que la magnitut 
de la trajèdia és la que vostès diuen que, o indueixen a que la gent pugui entendre això. 
Em sembla vergonyós, que per part seva, aquestà sigui la unica justificació que tenen, 
perquè, realment, el ‘Pla de barris’, ha estàt utilitzat de la manera que ha estàt utilitzat per 
vostès, que de l’àmbit social no es dut a terme, res!, que amb el Teleassistencia a 2010 un 
informe dient que no, s0havia pogut dur a terme, que al 2011 s’estàva estudiant la 
possibilitat de dur a terme, em sembla vergonyós, que vostès ara, tirin cap a una altra 
banda, el que és, i que no, asumeixin les seves responsabilitat, com a gestors i 
responsables del ‘Pla de barris’. 
Buscar diàleg? Vostès són els que diuen de buscar diàleg? Vostès que són els del carril-bici 
i no se quantes coses més? Això es buscar diàleg per part seva? Es evident, que si 
nosaltres en una junta de portaveus coses que no es diuen en públic, i després en públic, 
vostès utilitcen d’altras eines! S’enten que vostès són els que han trencat aquest diàleg 
que s’havia demanat i que s’havia estés la ma dintre una junta de portaveus. Sap que 
sempre haviem funcionat d’aquestà manera i vostès han estàt els primers en, doncs, en 
tombar la truita. 
 
Sr. Solé: Gràcies senyor alcalde.  Jo pot ser en l’unic amb el que em ficare d’acord, és amb 
la definició del pla de barris. Ho ha definit, i crec que queda molt bé devant la ciutadella 
definir-ho, però jo crec que és un tema que molta gent ja sap. 
 
Vostès m’han dit i m’han repetit, no, que la gent no té aquestà percepció, la gent no té la 
percepció de que el ‘Pla de barris’ no no més són obres. Doncs sí, doncs sí, la gent sí que 
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té aquestà percepció. Pot ser aixsó ja ho diu el propi nom del pla de barris que està ficat 
en tants cartells que vostès, que van ficar pel municipi per tal d’estàlvi económic, no? 
Definició del pla de barris, projecte transversal. Obres: sí. Arreglar carrers, sí. Els entorns 
del castell, també. Però polítiques socials també, vostè ja ho ha definit. Però es qué, tot no 
s’acava amb obres, i més, avuí en dia, com vostè ha dit, amb una crisi económica, amb 
una tensió social que està palesa al carrer. Vostè, parla de que no més es obres, són 
polítiques socials. Està molt bé dir-ho, però es tracta de fer-ho. Treu conclussions de 
l’empresa, sí, té una pàgina web, hem estirat del fil….. Miri, això ja ho ha dit la portaveu. 
Vostè, no volem polititzar el tema. Però si ho han polititzat des del primer moment! Si no, 
el seu discurs, segurament s’el hagués estàlviat. Polititzar, es ficar fets, ficar conclussions. 
Vostès van decidir la gestió d’un pla de barris, tinc entés que sense diàleg, aquest diàleg 
no va existir. I ara vostès si que demanen aquest diàleg, per la gestió i per un canvi de 
romb. El fet es parlar, tindre un gran discurs, tindre una bona retórica, però sense uns 
fonaments. Cada u és com és, i cada u sap el que fa. Nosaltres ehm decidit un canvi de 
gestió, un canvi de romb, perquè creiem que és un projecte molt complexe, creiem que es 
un projecte d’una gran importancia i que ha de fer un canvi de renovació i que ha d 
‘acord amb la gestió i amb la gent que ha d’organitzar aquest pla. I per aquest motiu, 
hem fet que, per aconseguir aquest objectius, aquest canvi. Vostè ho està polititzant, 
vostè parla de que el ‘Pla de barris’ no més són obres, tot i que això no és el que s’ha 
demostrat ni el que la gent sap, però amb el temps farem veure que el ‘Pla de barris’, no 
no més són obres, si no que hi han polítiques socials, que hi han temes de dinamització 
económica i al final el més important, i això és l’únic en el que estem d’acord, en redefinir 
el nucli antic. Vostè parla de passió, parla de sentiment. 
 
Passió i sentiment. En principi, tots els que estem aquí asentats, hem de tenir passió i 
sentiment, per tots els punts que es tracten, des del més petit fins al més gran, no no més 
amb un pla de barris, si no amb tots els punts. 
 
Parece decir: donar consens si hem de tenir passió, si hem de tenir… Pongo esto) 
donar consens si hem de tenir passió, si hem de tenir…… Escolti, no crec que aquest hagi 
sigut el tema. Si qui estigui aquí sentat i no tincui passió ni ganes de traballar pel municipi 
doncs que s’aixequi i martxi. Gràcies. 
 
Sr. Parera: Sí. Només una cosa. 

Llastima que es t’última paraula. Es llastima. Però si que el ponent, i la portaveu de l’equip 
de govern ens ha tranquil·litzat una mica, al sapiguer el nom de l’administrativa. Ens hem 
tranquil·litzat molt amb el nom de l’administrativa, i desdoncs de sentir a la portaveu i al 
ponent de l’equip de govern. Llastima aquestà paraula tan lletja del final. Nosaltres, 
llógicament, ens abstindrem. 
  
Sr. Ferré: Sí. Nosaltres no més volem recordar 2 coses. Teleassistencia s’en ha donat, precisament 
l’altra dia va morir una senyora que ha disposat de la teleassistencia, amb el ‘Pla de barris’, tot i que 
ella no viu estrictament, dintre de l’àmbit del pla de barris, o no vivia, però que ha disposat 
d’aquest servei de teleassistencia 
 

Sr. Olivella: Es il·legal això, eh? 
 
Sr. Ferré: No no, no es il·legal. Estàva demanat, autoritzat per la, per la propia Generalitat. 
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Sr. Olivella: Ai Ramón! Que sempre t’ho fas venir bé. Bé, anem a votar. 
 
 
Sr. Ferré I a més a més, a més a més, en polítiques,  de reincentivació económica, jo no se 
si ho recorden, pero la fira del Terrós va ser tot un éxit i va ser pagada amb diners del ‘Pla 
de barris’. Per tant no digui que no hi havia, que no tot eren obres si no que també hi han 
hagut polítiques socials, i polítiques de reincentivació económica i de... 
 
Sr. Olivella: Ramon, pots votar ja, si us plau? 
 
Sa. Suàrez: Sí. Sort en tenen del persónal de la casa, en aquest cas, del departament de 
Cultura que els van montar la fira del Terrós i després la van poder justificar amb el ‘Pla de 
Barris’, perquè no va ser proposta del director del ‘Pla de barris’ dur a terme aquestà fira 
del Terrós i vostès ho saben perfectament; i tot i això, es evident que nosaltres, l’equip de 
govern, doncs, ratifiquem a favor l’acord de la junta. Gràcies. 
 
Sr. Olivella:  Una petita observació, m’agradaria fer, perquè sembla que la gent que estem 
aquí dalt, venim bé, no se, vull dir, que si no estenem la ma, que si no se que…. Si 
estendre la ma, si estendre la ma, que li he dit 1.000 vegades, es fer tot el que estàn fent, 
evidentment no ens entendrem mai. Nosaltres, durant 3 anys, no vam venir mai aquí, a dir 
un munt de càrregs, i càrregs i recàrregs i empreses que del PSC van venir, mai ho vam 
fer, perquè nosaltres venim aquí a treballar amb un sentiment i una passió pel poble, cosa 
que altras, no més busquen com poden espatllar tota la situació del municipi. I de més 
sortiu amb aquestes coses, no més, que si és de Convergencia! Bé, la gent té una 
ideologia, un és d’aquí, un d’allà, però, a veure, la persóna que ho està dient, és que, 4 
dies abans, ho estàveu fent! A veure, veu començar per la llei de barris, i ho dic clar, i ho 
dic clar! es que avuí estic ja! es que ho dire tot molt clar! A veure, si que ho vull dir, vull 
dir, vull dir-ho clar perquè no vam dir-ho a llavors. En el moment que veu pressentar al 
director del ‘Pla de barris’, ningú va dir res aquí, el veu posar a dit, i era del partit 
Socialista! I està dins de l’executiva del partit Socialista! Però no per això l’hem tirat 
enrere… 
 

Sr. Olivella: Si que es veritat! Es veritat totalment! A les hores! A les hores. Escolta’m. 
Quan eu estàt parlant vosaltres, no hem dit res i hem aguantat un munt de coses i amb un 
munt de mocadors. I aquí no hi ha d’haver tants complexes! Aquí, venim a treballar pel 
poble, i la política, hi es, i els grups polítics, hi són. I una persóna que ha estàt ocupant 
aquest temps, la direcció del ‘Pla de barris’, li agraeixo molt el seu treball, però si tal com a 
dit, tal com ha dit… el regidor, doncs si ell, ho ha vist d’aquestà manera, es passió, 
sentiment pel municipi, que el possem nosaltres, que som les persónes que estem aquí, i 
creiem que ho tirem en devant, i amb el seu recolçament! Ho vam tirar en devant fins a 
l’altra dia, que es va creure, plantejar-ho d’una altra manera, perquè vostès tampoc ho 
van plantejar per consens, ho van plantejar a dit. Per tant, no es vinguin quixar tant aquí! 
No ens vinguin a dir, que nosaltres volen…. Voleu que fem nosaltres!, el que mai a la vida 
eu fet vosaltres. Després, vam tenir aquí una persóna que era el Mario Rigau, dic el nom 
perquè mireu internet i sabreu qui es! I és el director dels llocs de la Mediterrania de 
Tarragona i no per això hem de dir que no hi anem més des de Calafell perquè es 
Socialista! Doncs no! Hi anem i estem molt contents dels llocs de la Mediterrania! Però es 
un senyor que va venir aquí i va cobrar nomina! Es un munt de messos! I os vam demanar 
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en aquest ple, al senyor Joan Carles Robert, i encara avuí no m’ha contestàt. Ee? I m’hen 
recordo perfectament! De les, de les…. Si senyor! I que passa! A mi no m’espanta que 
sigui Socialista com si es del que sigui. Jo crec que cada persóna té una ideologia i els hem 
de respectar! Ara, utilitzar sempre aquests arguments es berruer i no més passa amb 
vosaltres! I això voleu estendre la ma! Si sempre esteu amb les mateixes coses! Si sempre 
sortim! Quines coses ens esteu criticant que s’estigui fent? No més sortiu amb questions 
persónals. I a llavors dieu, que per qué ens possem i per qué teniu el blog! Si aquest blog, 
no més mireu coses persónals! Que si aquell no se qué, que si aquell va amb l’altra, que si 
aquella es no se qué, que si….. Bé! Doncs feu! Escolta’m, si ens assembla molt bé a 
nosaltres! I a més ja os dic. Si os faig publicitat a través de Calafell radio, de que teniu un 
molt bon blog i de que teniu xafarderies. Es, premsa groga! Allà la trovareu. 
A les hores, com os deia; aquest senyor. El cap de comunicació que va venir aquí, de quin 
partit era senyors? Amb el sou aquell! Fem memoria! El cap de recurssos Humans! De 
quin partit és?Fem memoria! Els estudis dels llocs de treball, quines empreses ho van fer? 
Ja os ho direm! Farem una rel·lació, i inclós la publicarem perquè tot el poble sapiga 
realment, que no no més són aquestos els de Convergéncia que posen a la seva gent, que 
diuen vostès! però si vostès ho han posat tot aquí durant 4 anys! I a més venen a donar 
lliçons? Per favor!Ramón! Et diria més, però ja t’els passare un altra dia, ben documentat. 
Perquè la meva linia, ni la del meu equip ni grup, no es venir aquí a fer això, per això em 
diuen: ¡’No ho dieu’. Doncs sí! que ho diem! Ja s’ha acabat aquí! Home. Aquestos 
perjudicis! Si vosaltres no teniu ni un! Si no més aneu a ensorrar tot el que hi ha aquí! Si 
anem aquí a treballar. Hem dit que venim, ‘perquè tenim el sentiment’ ha dit el Ramó! 
Quina paraula més maca! El sentiment i la passió la possem nosaltres; Doncs sí senyor! 
Nosaltres volem posar el sentiment, i la passió! I si os voleu engantxar, aquí estem. Sí, i 
amb il·lusió! Sí! Que vols? Que rigui també? Vols que m’en rigui de coses teves? Doncs no 
m’en enric! Perquè no sóc tant mal educat. Aquí venim a ser responsables. Venim a 
treballar pel poble. Venim a donar la cara. Venim a ser seriossos. Si hem de jugar amb 
aquestes coses, no arribara el municipi de Calafell, mai, enlloc. Tenim una oportunitat…. 
Necesito aigua, que se m’està…. 
 
Una oportunitat importantísima, per tirar en devant tot un seguit de coses. Estem en un 
moment dificil. Si hem de seguir com fa 4 anys, com sempre, o 6 anys, o 8, que veniem 
aquí a aquells plens eterns. Escolta’m? Vols dir que no val la pena que ens assentem d’una 
vegada per totes i treballem pel poble? No més per les coses del municipi. Tant costa això? 
A veure que sortira avuí, que si l’Olivella estàva amb l’Urdangarín. Ara estem amb aquestà. 
Doncs mira que m’ha omplert de satisfacció el fet de que ho hagueu recordat. Però 
escolta’m! Jo tinc les mans molt lliures sempre, m’entens?  Amb la monarquia, doncs 
mira, es d’agrair perquè escolta’m, es penós, que un grup de l’oposició, no més hagi de 
fer aquestes txorradetes entre cometes. Es pot dir el que tu creguis, però, això es 
opossició? Senyors de Calafell i del municipi! Això es opossició? O és, no sé com si diu, 
‘Sàlvame de lux’ o no sé com si diu. Home! Quina seriossitat podeu donar devant del 
municipi? Os ho dic, perquè com alcalde, estic una mica cansat de que voleu donar 
aquestà imatge, de gran treball, i gran esforç pel municipi, i l’única cosa que feu, es això. 
Però de tota manera, penseu, que com a equip de gover, no ens trobareu per aquí. 
Nosaltres seguirem la mateixa linia, de treball i del ferm. Més igual, amb 1.000 dificultats. 
Cada dia en trobarem un munt, i també aquestes, però aquestes són secundaries. Però jo 
os agrairia Ramón, com a persóna responsable, que sembla que ets, o vols ser, que t’ho 
plantejis d’una altra manera, tu i el teu grup. Os ho dic sincerament, i t’ho diu, aquestà 
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persóna que dona la imatge de bona persóna però que es molt mala persóna, que es 
l’alcalde, això ho eu dit vosaltres també. Doncs bé, i sóc així, em sembla molt bé que em 
definiu com volgueu, perquè mira, dins de tot sóc transparent i tinc ganes d’arribar a 
tothom. I si sóc alcalde, intentare actuar amb el màxim de transparencia i amb el màxim 
de proximitat al llarg dels 4 anys amb els meus companys i amb qui volgui. Això que quedi 
ben clar. I no anem a jugar més. No juguem partits de basquet, ni partits de ‘handball’ ni 
de res. Juguem a lo que toca! Per qué no ens ajuntem i parlem d’una vegada. Sou 
opossició? Fem opossició. Però es que jo no m’atraveixo a parlar de segons qué, ja ho 
saps, avuí t’ho he dit. Per qué? Perquè a la més mínima, t’ho agafes, no ens entenem mai! 
Ara ultimament. Jo no se si no parlo clar, o tu no m’entens. Et dic una cosa i després em 
surt una altra. Vale? Si home, parlarem el temps que volguis. Però jo, et faria aquestà 
reflexió ultima. Vull dir, per favor, vull dir, escolta’m, fem les coses d’una altra manera. 
Fem les coses d’una altra manera perquè ens ho agrairan els ciutadans. Els ciutadans ens 
ho agrairan, i molt. 
 

5.    PROPOSTA PER LPROPOSTA PER LPROPOSTA PER LPROPOSTA PER L’APROVACIAPROVACIAPROVACIAPROVACIÓ    TARIFES APLICABLES ALS SERVEITARIFES APLICABLES ALS SERVEITARIFES APLICABLES ALS SERVEITARIFES APLICABLES ALS SERVEIS URBANS DEL TAXI S URBANS DEL TAXI S URBANS DEL TAXI S URBANS DEL TAXI 
ANY 2012ANY 2012ANY 2012ANY 2012 
 
Vist la instància presentada pel Sr. Josep Vicens Bricollé Edo, en representació del 
col·lectiu de taxistes del Calafell integrats a la Federació Empresarial d’Auto Transports de 
la Provincià de Tarragona (Feat), en data 2 de gener de 2012  en la qual demana 
l’aprovació de les tarifes del servei d’autotaxi al municipi de Calafell, d’acord amb la 
proposta següent: 
 
“ Baixada de bandera 
 
T-2 4,21 € 
T-1 5,61 € 
 
Tarifa quilomètrica 
 
T-2 1,09 € 
T-1 1,28 € 
 
Tarifa horària 
 
T-2 19,84 € 
T-1 21,32 € 
 
Suplements comuns a T-1 i T-2 
 
Recollida a domicili 2,56 € 
Maletes i animals 2,00 € 
Sortida Estàció FF.CC. 1,24 € 
 
T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 
T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. “ 
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Atés que l’article 32.1) i 2) estàbleix que els vehicles que presten els serveis de taxi, urbà o 
interurbà, han d'anar equipats amb un aparell taxímetre, comprovat, precintat i 
homologat degudament, que funcioni correctament, d'acord amb les normes estàblertes 
per l'órgan competent en matèria de metrologia, amb la finalitat de determinar el preu de 
cada servei. Els vehicles, a més d'anar equipats amb un aparell taxímetre, han d'incorporar 
també un módul exterior que indiqui clarament, de la manera que determina la normativa 
tècnica aplicable a aquest cas, tant la disponibilitat del vehicle per a prestàr el servei com 
la tarifa que aplica. Aquest módul s'ha d'ajustar a les normes estàblertes per l'órgan 
competent en matèria de metrologia. 

Atés que l’ article 31.1 estàbleix que la determinació de les tarifes aplicables als serveis 
urbans de taxi s'ha d'ajustar a la normativa vigent en matèria de preus. Les tarifes han de 
garantir sempre la cobertura del cost del servei i han d'assegurar un benefici empresarial 
raonable. Els nous  aparells taxímetre, tindran implantades les seves corresponents tarifes 
urbanes les quals seran autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Atés que la Generalitat de Catalunya, a la vista del que preveu la disposició addicional 1ª 
del decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats, ha dictat el decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estàbleixen un 
sistema simplificat per l’actualització dels preus i les tarifes corresponents, entre d’altres, al 
servei d’auto-taxi. 
 
Ates que de conformitat amb l’article 2.2 del decret 339/2001 de 18 de desembre, estàbleix que 
poden acollir-se al procediment simplificat totes les empreses per les quals en l’exercici 
corresponent  sigui suficient un augment de tarifes igual o inferior al percentatje.  
 
Ates que en el Ple de l’Ajuntament de data de 31 de gener de 2011 varen ser aprovades 
les  tarifes per l’exercici 2011. 
 
Ates que en  sessió de la Comissió de Preus de Catalunya de data 22 de desembre de 2011, es va 
aprovar l’ increment mitjà de tarifes dels serveis d’auto-taxi per a l’any 2012 amb l ’increment del 
3%. 
 
Atés que s 'emet informe en sentit favorable a la proposta tarifaria del col·lectiu de 
taxistes del Calafell, del Cap de Negociat de Via Pública que s’adjunta a l’expedient. 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea d’ Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient amb 
l’abstenció dels grups municipals del PSC i UAM, proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
del següent acord: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer: Aprovar les tarifes del servei d’auto taxi aprovades per la  Comissió de Preus de 
Catalunya de data 22 de desembre de 2011 per l’exercici 2012 , segons el quadre que es 
relaciona a continuació: 

Baixada de BanderaBaixada de BanderaBaixada de BanderaBaixada de Bandera    ANY 2012ANY 2012ANY 2012ANY 2012    
TTTT----2222    4,21 
TTTT----1111    5,61 
     
Tarifa quilomTarifa quilomTarifa quilomTarifa quilomètricatricatricatrica     
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TTTT----2222    1,09 
TTTT----1111    1,28 
     
Tarifa horTarifa horTarifa horTarifa horàriariariaria     
TTTT----2222    19,84 
TTTT----1111    21,32 
     
SUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (T----1 i T1 i T1 i T1 i T----2)2)2)2)     
     
Recollida a domiciliRecollida a domiciliRecollida a domiciliRecollida a domicili    2,56 
Maletes i Maletes i Maletes i Maletes i animalsanimalsanimalsanimals    2,00 
Sortida Sortida Sortida Sortida EstàEstàEstàEstàcicicició    FF.CC.FF.CC.FF.CC.FF.CC.    1,24 
 

T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 

T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....---- Donar compte d’aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i al col·lectiu 
de taxistes de Calafell , pel seu coneixement.i efectes oportuns. 
 
 
 
Sr. Solé:  El següent punt, es un punt que es fa cada any. Es tracta de que la Generalitat 
de Catalunya, i en aquest cas, ho dire exactament, La ¡’Comissió general de comerç’, dins 
del departament d’empresa i ocupació, han decidit, doncs pujar l’aplicació de les tarifes de 
taxi un 3%. Aquestà resol·lució, doncs la ha fet arribar als taxistes en representació d’un 
taxista el qual, aquest matí ha cada portaveu de cada grup mmunicipal, aquest 
representant representa a tots els taxisstes, tema que es va ficar en tota la darrera 
comissió informativa, i no més ratifiquem una cosa que els taxistes ens han demanat i que 
la Generalitat a aprovat, i per tant doncs, nosaltres no podem fer res més doncs que estàr 
al costat dels taxistes, com s’ha fet a altras anys.  Gràcies. 
 
Sr. Parera:Si senyor alcalde. Agrair al ponent, perquè a la comissió informativa, no va ser el 
ponent, si no un altra regidor, de que no, no ens va informar correctament. Veig que 
afortunadament, després de la informativa, s’ha corretgit i s’han fet les coses ben fetes. 
Després de la informativa s’ha corretgit i s’han fet les coses ben fetes. 
 

Sra. Elvira: Bé, nosaltres no més comentar, i ja ho ha comentat el Rafael Sole, però, jo crec 
que és important dir qué, això sempre s’aprovat per unanimitat, sempre hem estàt d’acord 
tots els grups polítics, en aquest cas, i segons ens han informat, el grup polític del PSC 
demanava que d’alguna manera la persóna que ha demanat aquest canvi que fós 
representativa de tot el col·lectiu i bé, no més això, dir que esperem que el grup del PSC 
fagi com sempre hem fet la restà quan estàvam a la opossició, que recolçi aquestà, la 
votació perquè el document ja crec que li hem fet carregar, però crec que, com a mínimm 
jo el tinc aquí a sobre, i el compromís aquest ja el tenen. 
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Sr. Bonilla:   En la comisión, se estubo pidiendo información doncsto que pràcticamente la 
información que se nos trasladaba fue mínima, tan mínima que, nos vimos en la 
obligación de estàrla requiriéndo los 2 grupos que estàmos en la oposición. Se nos intentó 
convencer de que teníamos que aprobar el punto, y claro, aprobar un punto es fàcil si se 
tiene la documentación delante, si no se tiene ya es mucho màs complejo, porque hay que 
pensar, que no estàmos en representación de nosotros mismos, si no del pueblo, del 
municipio, y para estàr votando, hay que tener el màximo de información para saber que 
es exactamente lo que se vota. El presidente de la comisión se comprometió a hacer llegar 
una documentación, documentación que ha hecho llegar està mañana, la cuàl, yo, le 
agradezco. Pero, al mismo tiempo en la comisión, hubo otro regidor que no era el 
ponente concretamente, el cuàl pràcticamente, me exigía, nos exigía, que estubiéramos 
votando a favor de està prodoncsta. El grupo Socialista, lo hemos estàdo meditando, y 
nadie es, el equipo de gobierno y menos un regidor para exigirnos que votemos a favor de 
cualquier prodoncsta que traigan ellos. Por lo tanto, la votación nuestra serà en contra. 
 

Sra. Suàrez: Bé. Entenc que, l’únic que feia el regidor, era comentar-vos que, a nivell 
historic, doncs sempre s’havia aprovat per unanimitat, i aquí tinc el certificat de la 
secretaria de l’any passat, conforme tots els grups, tots els grups polítics del consistori 
d’aquell moment havien votat per unanimitat en aquestà proposta. Sencillament perquè 
es una proposta de tràmit, es a dir, a nosaltres ens correspón com ajuntament, aprovar 
alló que ens proposen el que són, la federació de sindicats de Catalunya a través, de tot el 
que ja s’ha explicat per part del ponent; i sempre s’havia donat, s’havia cregut que la 
proposta feta per un únic taxista anava doncs, recolçada per a la restà de llicencies de taxi 
que hi ha al municipi. En aquestà comisió, es va posar en dubte per part seva, que aquest 
taxista no representava a la restà de taxistes i de llicencies que hi ha al municipi, i per això 
aquest matí s’els hi ha passat un paper, on tots els taxistes del municipi signen aquest 
paper, en el que diuen qué, aquella persóna que va sol·licitar l’actualizació de preus, 
segons marca la normativa específica catalana, era una persóna que representava a totes 
les llicencies de taxi del municipi. Crec qué, en cap cas es volia obligar a cap partit polític a 
prendre una decissió, si no que sencillament, l’únic que es feia era especificar que sempre 
havia existit aquestà unanimitat, entre tots els partits polítics, i un históric, i per això es 
remitia a aquest históric. Sencillament això, no pas perquè els hagéssin d’obligar, o els 
fiquéssim entre l’espassa i la paret, ni 50.000 coses d’aquestes. Vostès van demanar més 
informació perquè no s’en acavaven d’enfiar, així com daltras havien fet sempre, i per això 
els hi hem presentat aquest paper signat per totes les llicencies. Igualment, ara buscaran 
una altra excusa per votar en contra, doncs escolti’m, es l’extendre la mà. Gràcies. 
 

Sr. Parera: No més es perquè les coses que dic ara, ja sabeu qui és el portaveu d’OAM, 
que es bastant clar. A la informativa, s’ens va dir que hi havia, ue tots els taxistes estàven 
d’acord i que venia un senyor en nom de tots els taxistes. Un servidor, vaig Preguntar: 
‘Quin taxista es aquest?’ I s’em va contestàr: ‘no es un taxista’. Va dir que no era un 
taxista. Llavors, ens vam veure obligats a abstenir-nos, i que fessim, OAM pregunta això. I 
ens vam veure obligats… Senyor alcalde. Ens vam veure obligats a abstenir-nos. Ara, 
estem molt agraïts. Aquest cas, no va ser el ponent, va ser un altra, el que estem és molt 
agraïts del ponent en aquest cas, de que, ens ha portat els justificants com confor-me. 
Però si la informativa va ser el Dijous, el Divendres estàvam buscant firmes, 
desesperadament, amb lo que havia demanat, els 2 partits de la opossició. Els 2 partits de 
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la opossició. O sigui, que s’ens volia ‘fer beure aïgua pel nas’. Per lo tant, ara s’ha 
rectificat, i per lo tant, OAM os votara a favor. 
 

Sr. Bonilla: Yo me ratifico en lo que he dicho anteriormente, doncsto que, ningún regidor 
del equipo de gobierno està en la disponibilidad de exigirme nada, a lo largo de este 
próximo mandato. Ningún regidor, y lo digo en base a la experiencia, que he tenido con 
ese mismo regidor a lo largo de los 4 años anteriores. 
 

Sra. Suàrez: Sí. Més que res, ratificar alló que hem dit, també en l’anterior intervenció; 
afegir que la persóna que era representant de tots els taxistes, és la persóna que té la 
llicencia numero 5, i aquest era doncs, el que va sol·licitar aquest augment de taxes, doncs 
segons la normativa i segons el que s’està fent, i com sempre s’havia dut a terme el tràmit 
d’aquestà manera i mai s’havia posat en dubte, per això, no s’havia dut a terme aquest 
paper específic. Tot i això, els hi hem donat el paper específic per si així entenien qué, no 
deiem mentides i que l’expedient s’estàva duent a terme amb la màxima normalitat. Em 
sap greu que el Partit Socialista entengui, que és una exigencia, en cap cas ha estàt una 
exigencia si noque ha estàt una sol·lució, ha estàt, hem fet memória, a nivell históric, de 
tot el que s’ha dut a terme fins ara, i ens assembla una mica extrany que vostè ho 
entengui com a una exigencia el que es doncs, un tema históric. I hem dit que sempre, hi 
ha hagut unanimitat, i ara vostès no volen fer unanimitat, doncs ja està, no hi ha 
problema, per això, no hi ha cap mena de problema, no més faltaria. 
 

Sr. Parera: Bé, allà s’ens va dir que no era taxista i el vostre ponent, que li tinc tota la 
confiança, a soles, ja os justificara això. S’ens va dir que no era ponent. A mi, el ponent 
em mereix tota la garantia i per lo tant no varia el vot.  UAM vota a favor.  
 

 
El Ple de la corporació, per majoria absoluta, 14 vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 
dels membres PPC i 3 dels membres d’UAM, i 7 vots en contra dels membres del PSC-PM 
acorda: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer: Aprovar les tarifes del servei d’auto taxi aprovades per la  Comissió de Preus de 
Catalunya de data 22 de desembre de 2011 per l’exercici 2012 , segons el quadre que es 
relaciona a continuació: 

Baixada de BanderaBaixada de BanderaBaixada de BanderaBaixada de Bandera    ANY 2012ANY 2012ANY 2012ANY 2012    
TTTT----2222    4,21 
TTTT----1111    5,61 
     
Tarifa quilomTarifa quilomTarifa quilomTarifa quilomètricatricatricatrica     
TTTT----2222    1,09 
TTTT----1111    1,28 
     
Tarifa horTarifa horTarifa horTarifa horàriariariaria     
TTTT----2222    19,84 
TTTT----1111    21,32 
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SUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (T----1 i T1 i T1 i T1 i T----2)2)2)2)     
     
Recollida a domiciliRecollida a domiciliRecollida a domiciliRecollida a domicili    2,56 
Maletes i animalsMaletes i animalsMaletes i animalsMaletes i animals    2,00 
Sortida Sortida Sortida Sortida EstàEstàEstàEstàcicicició    FF.CC.FF.CC.FF.CC.FF.CC.    1,24 
 

T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 

T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....---- Donar compte d’aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i al col·lectiu 
de taxistes de Calafell , pel seu coneixement.i efectes oportuns. 
 
 

6.6.6.6.    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
 
EL Senyor Alcalde president, dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, 
que són del Decret núm. 4800/2011 de 21 de novambre al 5250/2011 de 22 de 
desembre, donant compliment al que estàbleix l’article 42 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídica de les corporacions locals, aprovat per RD 2568/86 de 28 de 
novambre, perquè els regidors en tincuin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat dels membres que constitueixen quórum suficient 
per la majoria legal, acorda: quedar-ne assabentats. 
 
7.7.7.7.    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 Alclade dóna compte a la coporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són la 47 i 48 de dates 23 i 30 de novambre  de 2011 i la 49 i 50 de dates 9 i 15 de 
desembre de 2011. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat dels membres que constitueixen quórum suficient 
per la majoria legal, acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
8.8.8.8.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
 
Sr. Parera: A veure si us plau! En sentit de lo que cregui i en sentit d’ajudar una mica! A la 
carretera general, a l’entrada del carrer Duero..... El carrer Duero és la meitat de Calafell i 
la meitat de Cunit. Hi han hagut en 15 dies 2 trompades que no ha passat res, hi ha hagut 
2 trompades . Cunit, el seu tros té marcat el pas de vianants, el tros de Calafell no està 
marcat el ‘pas zebra’. Si nosaltres, ja que Cunit ha marcat el seu, que està una mica massa 
marcat, més a la bora que està més de la rodona! Si l’ajuntament decideix marcar el pas 
de vianants que li toca de Calafell, si us plau, que lo marqui una mica en dintre, perquè  
amb els vianants no passi res. 
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Respecte, de que, per lo menys no hi ha, no hi han diners, però hem de mirar de fer una 
mica de conservació, A veure, si us plau si abans de l’Estiu, el passeig marítim, el segon 
tros, que va des de l’estàny al carrer Rodaleda, hi ha el 80% de rajoles trencades i que es 
mouen. Si podíem fer una mica de manteniment si us plau?  
 
Sr. Olivella: Quin, Josep? 
 
Sr. Parera: Des de l’estàny fins el carrer Rodaleda. El primer carrer que hi ha. On hi ha les 
casetes que els cotxes…… que es deixa pujar els cotxes de les paradetes a dalt! i no 
s’hauria de fer. Però! Està així. 
 
Hi ha una altra cosa que tocava dir-ho abans però no he tingut ocasió, és que sapiguem, 
sapiguem si us plau, que de l’estàny fins al port, hi han 2 Km que no hi ha cap bany per la 
gent. 2 m, la gent que passeja, alguna cosa s’hauria de fer. 
 
Una altra cosa, una altra cosa si us plau, que va molt malament, i em sembla que amb el 
pas que anem arribarem al mes d’Octubre! Haurem de començar la segona poda. La poda 
està molt atrassada! I al pas que anem al mes d’Octubre d’aquest any! Començarem una 
altra vegada la poda i la primera no s’haurà acabat. 
 
Una altra cosa. El diari de Tarragona! del dia 27/1/2012! a la pagina 25! en la columna ‘la 
veu del lector’! Sobre la conveniència dels animals lliures i des de la confraria de 
pescadors, fins al monument de pescadors, del passeig marítim! de Calafell, hi ha un parc 
infantil. Està ple d’excrements. Jo i he passat, es veritat, hi han molts excrements, però, si 
surts de la confraria de pescadors fins al monument de pescadors, i travesses l’espai en 
direcció al nucli de Segur, i 
 
Una altra cosa, que nosaltres ho dèiem, i els 2 partits del govern també. Nosaltres ho 
dèiem, OAM i els 2 partits de govern també. Que es faria una auditoria. Si us plau! Si no 
hi ha cèntims, dieu. Hi ha un problema! Que suposo l’equip de govern s’ha entercat. En 
aquest cas, la regidoria de ‘Ben estàr social’! El local dels avis, la joventut puja a dalt a 
molestàr! Han posat 2 vegades silicona al pany! I,  
 
En els grans comercials al vespre els hi han agafat 2 bosses. Si es pot buscar una solució 
en això. Jo no ho se. 
 
Sr. Olivella: Local dels avis de Segur. 
 
Sr. Parera: De Segur sí, concretament. Molesten als avis, i  se’ls hi han dut 2 bosses ja s’ha 
posat silicona al pany. 
Hi ha una cosa molt important aquí ara, que la gent està molt nerviosa perquè ha de fer 
números. Els ciutadans, n’hi han, en aquest concretament no molts, però 3, en varis dies, 
diuen que estàn cansats, després de provar el ‘POM’, el Pla general, que estàn demanant, 
si us plau, mirin la contribució, sobre uns certs solars, com, quina repercussió tindrà sobre 
els impostos. Aquestà gent, aquestes 3 persónes, s’han dirigit varies vegades al 
departament corresponent, i no se’ls hi dona contestà. Ara, jo hi hauria de continuar, però 
com el senyor alcalde és de una opiní, i des de que fa aquestà legislatura, no li agrada i es 
molestà que es critiqui a algunes persónes de govern, que en informatives, no vull donar, 
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no donaré detalls,, en informatives i governs es diuen moltes mentides, no continuaré. Jo 
el que havia de dir ja ho he dit. 
 
Sr. Olivella: Doncs moltes gràcies senyor Parera, en representació de l’UAM.  
 
Sr. Parera: Un moment senyor…… 
 
Sr. Olivella: Ah! Perdó. Em pensava que estava. 
 
Sr. Triadó: Sí, neu molt de presa. Se os fa tard, no?  Bé, en primer lloc ho que voldria dir, 
es que aquí es parla com, com si a la oposició hagués no més un partit, no? El partit 
Socialista. Amb els d’UAM no ens tenen en consideració per res, perquè quan parleu 
d’estendre la mà, nosaltres ho hem demostrat varies vegades, presentant al·legacions, i en 
cap vegada no s’ha considerat. Per lo tant, col·laboració poca, no només amb els 
Socialistes, tampoc amb nosaltres. Però, nosaltres continuarem presentant o, i, fent motius 
de col·laboració. Miri senyor alcalde; nosaltres, ens hi proposarem un: o sigui, les partides 
del pressupost han augmentat a costa, de pujar els impostos i de retallar sous. Jo els hi vull 
fer 3 preguntes i un prec: 
 
Hi ha alguna cosa definida, pels locals del port? Però com a pregunta. Segona. S’està 
pagant crèdit, pels locals del port? S’està pagant. Tercera. Doncs escolteu, pot ser val la 
pena no pagar locals, no pagar locals si no tenim fer-hi res, perquè d’aquí a 20 anys 
aquests locals no seran de l’ajuntament! Perquè es una concessió! I per lo tant no hi 
tindrem cap propietat. Valdria la pena, abans de trucar als impostos i trucar i de trucar els 
sous a la gent, pot ser de parlar amb les empreses, com podrien ser la de la brossa, com 
podia ser el Mercadona, com podia ser la mateixa dels ports, i retallar aquestes despeses 
que al final no ens portaran enlloc. Però que aquestà del port, realment és molt greu, 
perquè estem pagant un crèdit, que no se a quants anys està, però que, al final de pagar 
aquest crèdit, resulta que els locals no seran nostres. I l’obra i tot lo que s’hi pugui fer no 
serà nostre, serà de la direcció general de ports i costes. Per tant, pot ser, es tindria que 
replantejar ‘el utilitzar’ aquest diners d’una manera més efectiva i que ‘benefici’ al 
municipi. 
 
En segon lloc, jo li demanaria a l’alcalde que fes apagar els telèfons als polítics d’aquí, 
perquè n’hi ha molts que esteu, o estàn jugant a la maquineta. Jo demanaria que hi 
hagués un respecte, no tan sols per nosaltres, si no també per la gent que ens escolta. 
I després, l’últim, és que va passar aquestà propaganda, em penso que es de beques 
‘Maitai’; ‘Maitai’ si, o ‘Moaitai’, es igual, jo, miri, parlo el meu idioma, no parlo cap més. 
Diu: pavelló Joan Ortoll, carrer de la Unió, carrer de la Unió jo que sàpiga no existeix, i 
després diu, autopista Pau Clarís, c32. Tampoc no reconec l’autopista Pau Claris. I aquest 
cartell que s’ha passejat per molts llocs d’Espanya, doncs, està parlant del nostre municipi. 
Jo demanaria que hi hagués una mica més de cura, a l’hora de fer. 
 
Sr. Olivella: Aquest cartell, es d’un….. No sé qui la fet, que es, qui que hi ha 
l’ajuntament…… 
 
Sr. Triadó:  Posa ‘Ajuntament de Calafell, regidoria de promoció esportiva’. 
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Sr. Olivella:Posa ajuntament. A llavors es una altra cosa. Vale. 
 
Sr. Triadó: També posa Generalitat de Catalunya. Però, però ell no sap pot ser on està 
Calafell tampoc. Perquè, quan venen a radiar els partits de Hokey, diuen pavelló, no diuen 
Joan Ortoll. Li donen un altra nom, no? Bé, res, res més senyor alcalde, vull dir, que 
tincuin en compte qué, qualsevol documentaciió que surti del nostre municipi, o pel 
nostre municipi, estiguin les coses ben expresades. 
 
Sr. Sieiro: Yo voy a hacer una pregunta nada màs. Ya que se habló de ahorro, y de leds y 
todo eso, y hay algunas instaladas, hay algunas farolas instaladas. ¿Cuàn cree que, que 
tendría que, hacer varias empresas hacer una prodoncsta para ver la calidad de las farolas 
y ver la iluminación, los números de la iluminación que pueda dar cada una? 
No, ver las prodoncstas y a ver en varias esquinas la prodoncsta de varias empresas. 
 
Sr. Olivella: Gràcies Lluis. Ara hi ha, alguna cosa més per part d’UAM? 
 
Sr. Bonilla: Sí. Gràcies senyor alcalde.En el la comisión ya va preguntar días pasados, hoy lo 
vuelvo a repetir aquí, a ver si puede ser que tenga sortida y se le pueda dar una solución, y 
es a la calle ‘Ferran Sort’, concretamente el bache sigue cada día màs profundo, y al final 
tendrà consecuencias dràsticas. 
 
Luego, habia otra cosa, señor alcalde, que iba mayormente dirigida a usted, 
concretamente, que es el tema del mercado de Calaffell. El tema del mercado de Calafell, 
las obras se empezaban en el anterior mandato, pero bé, por unas declaraciones y otras 
de Convergéncia i Unió en su día, las obras se consiguieron paralizar y que no comenzaran 
hasta este mandato. Unas declaraciones que hizo usted mismo señor Olivella, no se me 
extrañe. A partir de aquí, a partir de aquí, yo puedo entender que el equipo que ha cogido 
el relevo, doncs se tenga que mirar el proyecto y se lo tenga que analizar y se lo tenga que 
hacer suyo, posiblemente, pero claro, van pasando las semanas y los meses y a día de hoy, 
no hay ninguna resdoncsta del mercado. Sí que se ha hecho ocupación de la pista, se ha 
vallado, pero ahí està parado. El letrero de ‘AMC5’, y pare de contar, no hay nada màs. 
Los paradistas cada vez estàn màs preocupados, los ciudadanos también, porque ahora ya 
empieza a estàr sónando, de que m5 no cobrarà, que habrà una subcontrata con otra 
empresa, y que no se sabe bien bien como acabarà y cuando acabarà y cuando se podrà 
estàr empezando a construir mercado, que a resumen de cuentas, creo que es lo que 
queremos todos y en primer lugar, los paradistas y los ciudadanos de Calafell, por lo 
tanto, yo le pediría, o le pido desde aquí, que haga un esfuerzo, y que ponga el tema del 
mercado en marcha ya. Que estàs obras sean una realidad, y que no sea seguir hablando 
del mercado dentro de 4 años. Gracias. 
 
Sra. Almagro:  Sí, bon dia. Jo fare un parell de pregs i un parell de preguntes.  Aquestà 
primera intervenció es una pregunta, qué, dirigire a la regidora de treball, Sra. Sandra 
Suàrez, perquè, llegint les actes de la junta de govern hem vist què, a data de 28 de 
Setembre de 2011, vostès van aprovar la proposta de sol·licitut de subbenció, de plas 
d’ocupació del programa de treball als barris. També sabem que al Desembre de 2011, 
aquestà resol·lució va venir favorable, en part, pels projectes que vostès van demanar, per 
part de la Generalitat, i amb aquests 4 projectes, dels 8 que es van demanar, doncs vostès 
van poder crear 12 llocs de treball, bé. A partir d’aquí, fins aquí, res a dir. Nosaltres, 
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aprovam aquestà actitut de sortir fora de Calafell per demanar diners, que vinguin cap a 
Calafell, perquè aquestà va ser també la nostra política i la nostra forma de treballar 
durant 4 anys. Però volem denunciar públicament, una questió molt important per 
nosaltres. I es la manca d’informació. La manca d’informació que ens té acostumats a 
donar a l’opossició des de l’equip de govern; perquè, d’aquest tema no s’ens ha informat 
absolutament res, al respecte. 
 
Hem fet 4 comissions informatives, de promoció económica, on està treball, sota aquestà 
comissió informativa, I d’aquestes 4 comissions informatives, no s’ens ha dit absolutament 
res, d’aquestà temàtica. I dic 4 comissions informatives, en realitat haurien de ser 8! 
Evidentment! Perquè portem 8 messos de govern! I per normativa, hauriem de fer, una 
comissió informativa de Promoció económica, i de les altras, mensualment, però, per 
manca de temes interesants a tractar, i així ho diu el regidor, perdó, el decret que signa el 
tinent d’alcalde i la regidora, doncs s’han anul·lat 4 comissions. Home, per mi es molt 
preocupant, i segur que els ciutadans de Calafell no entendran, que en un municipi, 
evidentment turístic com es Calafell, i que viu de la promoció económica perquè hi han 
molts comerços i molts estàbliments, s’anul·lin comissions informatives de ‘Promoció 
económica¡’, per manca de temes interessants a tractar. Això es un problema, perquè 
vostès, ens haurien d’estàr bombardejant amb projectes de promoció económica. I no, 
anul·lar comissions informatives. Els ciutadans els van votar a vostès, perquè des del 
primer dia vostès mostressin el seu projecte de govern, i no perquè anul·lessin comissions 
informatives. I continuo, perquè al mes de Novambre si que vam fer comissió, i jo pensava 
que ja s’havien adderit a aquestà convocatoria, i que ens dirien alguna cosa. Doncs a la 
comissió informativa, no s’ens va dir res. Al Desembre es va anul·lar la comissió 
informativa. Al mes de Gener, jo dic, segur que al Gener ja ens diuen alguna cosa perquè 
ja tenen inclús, la resol·lució definitiva. I el dia 17 de Gener s’ens convoca per una 
comissió informativa; de ‘Promoció económica’. Per+ó amb la meva sorpresa, tampoc 
s’ens va informar absolutament res, d’aquest tema. I 3 dies després, el dia 20 de Gener, 
veiem, que a la pàgina web de l’ajuntament treuen una noticia, dient, que s’han 
contractat 24 persónes. 12, per plans d’ocupació dintre del marc del treball dels barris, I 
12 més per plans d’ocupació per convocatoria ordinaria, que va, sortir, al mes, de 
Novambre, i els hi vam donar 12 llocs de treball més. 24 llocs de treball, que nosaltres, 
com a oposició, no teniem dret de saber, aquestà informació? No teniem dret senyora 
Suàrez? A part, nosaltres, això es una manca de senssibilitat i una actitut de prepotencia. I 
sobretot, vull denunciar una manca de transparencia en aquest procés, perquè, ens fa 
pensar, si ens amaguen informació, no ens donen tota la informació, que el seguit, el 
procés que s’ha seguit no ha estàt el correcte. No ha estàt el correcte pel que fa per 
exemple a la publicació de les ofertes, perquè, vostès segur que tenien les persónes, a 
contractar, d’aquests 24 llocs de treball, i, no han volgut fer, la publicació, de les ofertes, 
amb el temps i la forma que toquen. Perquè si no, els haguéssin bombardejat, persónes, 
apuntant-se a aquestes ofertes; i els hagués estàt molt dificil, finalment, poder contractar 
les persónes que vostès volien. Es a dir, aquestes adjudicacions s’han fet a dit, 
probablement, perquè si no, per què ens amaguen aquestà informació, per qué no s’ens 
diu res, a la comissió informativa, i els hi recordo i aquest és el meu preg, senyora Suàrez, 
que vostès com a govern, tenen tota la obligació de donar-nos informació a nosaltres, i 
nosaltres com a oposició tenem tot el deure a rebre aquestà informació; perquè, els hi dic 
alguna cosa, i sobre tot molt important, però també per vostè senyor alcalde, les persónes 
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són les que dignifiquen els càrregs, i no al revés, i aquí sembla que sigui al revés, que els 
càrregs siguin els que dignifiquen a les persónes. 
 
Ara li fare, una pregunta, també a la senyora regidora de Treball, senyora Sandra Suàrez! I 
es que, no em tincut informació, dintre d’aquest marc de treball dels barris, no em tincut 
informació de que s’hagin adderit, a una subbenció, que estàvam en condicions de fer-ho, 
com ´és la de la ‘d’agenda de desenvolupament local’. Vostès no s’han acollit a aquestà 
convocatoria, i vostè que sap tant de la llei de barris, que ha demostrat abans, en el preg! 
ai! En el punt! Que hem tractat abans! Ha deixat passar una subbenció com és la 
‘D’agenda de desenvolupament local’. I per nosaltres, ha estàt i es una negligencia política 
molt greu, perquè s’han perdut 2 oportunitats molt importants. Per una banda, disposar 
d’un professional, en temes de promoció económica i de desenvolupament local, que 
tanta falta ens fa aquí a Calafell i que la Generalitat ens hagués pagat el 80% del cost 
d’aquest técnic. Es a dir, per pocs diners, haguéssim tincut un técnic més!, per promoure!, 
polítiques, turístiques, projectes relaciónats amb el comerç i fins i tot projectes relaciónats 
amb les noves tecnologies. I això, vostès no ho han fet. Torno a dir que això és una actitut, 
per mi, negligent total. I per una banda també hem perdut una altra oportunitat, que és, 
deixar de crear un lloc de treball per Calafell, per una persóna de Calafell, pero veig, com 
jo ja veig, que les persónes, de Calafell per vosaltres, no són interessants, si no que fins i 
tot les fan fora. Una persóna, que podriem tenir, treballant a Calafell, com nosaltres ja 
vam fer, perquè l’únic ABL (Agenda de desenvolupament local), un técnic, que tenim a 
Calafell, va ser, un técnic que vam sel·leccionar nosaltres, ara fa, més d’un any, una mica 
més d’un any, i que es un veï de Calafell, i es va crear un lloc de treball per un veï de 
Calafell. A llavors, jo veig, senyora Suàrez que té moltes atribucions, que vol tocar masses 
tecles, però està demostrant que no té capacitat per tocar tantes tecles. A llavors, apliqui’s 
a la regiduria de Treball que és molt important, deixi de banda altras questions que no són 
tant importants, perquè vostè està decepcionant a la ciutadania senyora Suàrez, amb la 
seva actitut, vostè ha dit abans, que la seva forma de treballar és d’eficacia i d’eficiència. 
Però jo em sembla que la seva actitud, vers a aquestà regidoria de Treball, per aquestà 
negligència, es d’ineficiència i d’ineficàcia. 
 
Una pregunta, en aquestà ocasió, per a la tinent d’alcalde de  Promoció económica, la 
senyora Olga Elvira, perquè han pogut demostrar en aquest primer pressupost del seu 
govern, han augmentat una de les partides, les dotacions pressupostaries d’una de les 
partides com és la de ‘Noves tecnologies’ en un 35%. Nosaltres, entenem aquestà pujada, 
que això significa que per vosaltres o per vostès és important aquestà regidoria de ‘Noves 
tecnologies’, i donen importància a aquestà temàtica. A nosaltres això ens sembla molt 
bé, i molt correcte que s’impulsin aquestes noves tecnologies, però, jo, li faria una 
pregunta a la senyora regidora, i és: que hi ha projectat darrere d’aquestà àrea? D’aquestà 
regidoria? Quin contingut té aquestà regidoria? Quins programes nous hi han darrere 
d’aquests diners? Perquè després de 8 mesos de govern, encara cap de les 4 comissions 
informatives de promoció económica, se’ns ha informat, de cap, tema relacionat amb 
l’àrea de ‘noves tecnologies’. Doncs, a nosaltres ens agradaria saber, que hi ha darrere 
d’aquests diners. Ja que han pujat un 35% la dotació d’aquestà partida, doncs almenys, 
que hi ha darrere d’aquests diners, quins projectes hi han estàblerts. I no m’agradaria 
doncs que, en el torn, en el moment que se’ns contesti, se’ns digui que ja m’ho 
explicaran, si no que, si hi ha una veritable responsabilitat per part de la regidora, i 
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compromís per aquestà regidoria, que ens ho expliquin encara que sigui ‘fer 5 cèntims en 
2 minuts’. 
 
I, finalment, acabo, fent un prec, al regidor destinat al regidor de ’Comunicació i 
participació ciutadana’, senyor Quim Vidal. Perquè, vostès van publicar, a principis d’any, 
el seu primer butlletí oficial com a govern. Butlletí, que a part d’haver donat, un cop de 
peu, total, a la imatge corporativa que ja estàva consolidada i ja estàva instaurada en el 
nostre ajuntament, conté una sèrie d’anomalies que m’agradaria citar-li i comentar-li. En 
primer lloc, errades!, incorreccions!, a nivell gramatical, ortogràfic i sobre tot a la part 
traduïda al Castellà. Està força plena d’errors, i li puc demostrar, perquè he portat més 
que res, perquè no digui que nosaltres no fem la feina, i que des de la presentació del 
alcalde, totes les explicacions, les traduccions al Castellà, hi han una, un munt de faltes, 
com per exemple, el que no es pot fer són traduccions literals, i això, vostè estàrà amb mi, 
no? Regidoria en castellà, es diu concejalía, i no regidoria! Bé, miri’s el, miri’s el diccionari. 
Miri’s el diccionari. Després, hi han problemes també amb, els temps verbals, val? Hi han 
problemes amb els temps verbals. Amb les conjugacions dels temps verbals, no coordinen 
en temps i fins i tot, el seu, el seu escrit de Convergència hi ha alguna errada. Jo senyor 
regidor, el que no podem fer, és traduccions literals i quedar-se vostè tan ample. Perquè 
vostè, és el cap, i el responsable d’un area de comunicació, que paguem entre tots els 
ciutadans. I vostè hauria de vetllar, perquè, aquest butlletí que vosaltres sortiu, i traieu, i 
publiqueu, i editeu, sigui un butlletí ben escrit i que donés exemple, de la seva 
professionalitat com a cap de comunicació, i, el que no hauria de fer, és com a 
professionals, que estem pagant tots els ciutadans de Calafell, que ens costa, 
mensualment, més, de 10.000 €, més de 10.000 € cada mes, els professionals que vostè 
té al seu departament de comunicació, i que són persónes que no estàn contractades per 
capítols,  capítol ú perdó, no, són, càrrecs de confiança encoberts, perquè vostès, el que 
fan, es facturar, ells facturen a través del capítol 2, i això, aquest diners que nosaltres 
paguem d’aquestes persónes i professionals de dubtosa professionalitat, perquè si no, no 
hagués sortit en premsa aquest tipus de butlletí, i que tantes polèmiques han portat fins 
ara, no hauríem de permetre que, ara, i aquí, la oposició, a vostè li possés la cara vermella. 
A llavors, més efectivitat, si us plau, en aquestà feina!, i una miqueta més de 
responsabilitat. I una segona errada en aquest butlletí, molt important, és que, no conté 
una informació obligatória de per llei, com és, el dipósit legal. Precisament avui, entra en 
vigor una nova norma, publicada al mes de Juliol de 2011, que és la 29/2011 de mes de 
Juliol de dipósit legal; en la qual s’especifica quines són, les conseqüències de no, complir, 
aquestà normativa. I quines són les sancions en forma de multa que se’ns aplicar a 
l’ajuntament de Calafell per no complir aquest requeriment legal. I vostè, això i el seu 
equip de treballadors i professionals de comunicació ho haurien de saber. Però bé, vostè 
em pot dir, que, com entra en vigor avui aquestà normativa, fins ara, doncs estàvem al 
descobert, però això no és així; perquè hi havia una altra normativa, ja des de l’any 1971, 
que obligava a especificar aquest tipus d’informació en aquest tipus de publicacions. 
Tornem a dir el mateix, si vostè, no se sent capacitat per tirar en davant aquestà 
responsabilitat, vagi’s! vagi’s a una altra! a una altra responsabilitat! O si no, jo em 
dirigeixo al senyor alcalde, li demano que estigui a l’alçada, perquè no podem, no podem 
després de pagar quasi ben bé 2.000.000 de pessetes, de les antigues pessetes, en 
persónal de comunicació!, fer aquestes errades, aquest tipus d’errades. Perquè això pot 
tenir conseqüències legals!, que haurem de pagar després de la butxaca dels ciutadans de 
Calafell. I si vostè veu, per part de la, per part del seu regidor, que hi ha certa 
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incapacitació, per manca de formació, o per manca d’experiència, el que ha de fer es 
posar remei com a principal responsable. Perquè si després, aquí, se’ns multa i se’ns 
sanciona per aquest tipus d’errades, després els principal responsable, sara vostè, per no 
haver posat remei a una situació com aquestà. 
 
Sra. Cumplido: No vull aprofitar perquè tenia una pregunta molt, molt petiteta que no 
porta, bé, porta sí.  Però voldria aprofitar per dir, que, que els tècnics de Cultura, senyora 
Sandra Suárez, si que van preparats, perquè són molt potents, vull dir, que tenim la sort 
de tenir molts bons treballadors i molts bons tècnics a la casa. Si que van preparar la Fira 
del Terrós. Evidentment, que la van preparar i vam ajudar, però, hi va haver una relació 
entre Territori i Cultura! Vull dir, nosaltres havíem parlat amb ‘Amics del patrimoni’ i això 
es pot demostrar quan vulguis, perquè jo acostumava a prendre nota i tinc totes les 
anotacions. Vam parlar amb ‘Amics del patrimoni’ de com dinamitzar el poble, i, una de 
les coses que vam dir es fer fires. I arreu d’això, i sabent que hi havia una partida dintre de 
la llei de barris per dinamització precisament, d’aquest tipus, lo que se va fer es treballar 
conjuntament. Lo que nosaltres havíem iniciat aquestes fires, i a través de la llei de barris, 
havíem coordinat les 2 activitats. Vull dir, no té cap més transcendència, senzillament, dir 
això que es un aclariment i que espero que vostès continuïn fent-la, perquè, gràcies a 
aquest tècnics possiblement, va ser tot un èxit i va dinamitzar el poble; s’haurien de buscar 
altres alternatives en aquest sentit. 
 
D’altra banda aprofito també, perquè, amb el “rapapolvo” i perdoni senyor alcalde, que 
ens ha fet, estàva vostè en tot el seu dret, sobre el tema del diàleg, doncs, jo crec que si 
que necessitem diàleg i si que necessitem tots els regidors, realment, realment, però de 
veritat, treballar conjuntament pel poble, tots 2. Però, 2, han d’estàr d’acord. Si 1 no està 
d’acord, no hi ha, no hi ha contacte, se trenquen les relacions i malament. I en aquest cas 
si que li puc dir senyor alcalde, que jo crec, que vostè no ha de mirar en aquest cas enrere, 
com vostè no vol mirar, ha de mirar en davant, ha d’intentar millorar, i ja que vostè es la 
màxima responsabilitat d’aquest poble, és el que ha de fer el major esforç possible perquè 
això sigui realitat; i no caure en aquest discurs que ens ha fet del tema aquest de ‘de luxe’ 
que jo tampoc sé com es diu, si no millorar tot allós que nosaltres vam fer malament. Jo 
crec, que en aquest sentit vostè té una oportunitat única en aquest municipi, i es 
aconseguir aquest consens. Per lo tant, es un repte que jo, li deixo aquí sobre la taula i a 
veure si som capaços. 
 
I després no més volia dir, que a l’entrada de la balma, està brutíssim. Resulta ser, que bé, 
hi havien aquestes senyores que se dediquen a la professió més antiga del món, doncs 
que, treballaven a l’altra banda de la carretera, i corresponia a Bellvei. Ara s’han traspassat 
justament a l’entrada de la balma i allà hi ha de tot. Es una pena, que si ja tenim turisme 
familiar i alguna família decideix anar a la balma, vegi aquell estàt tan deplorable. I ja 
aprofiteu, que algú de la brigada en el cartell que algú ha volgut modificar, posa: ‘No es 
permet la escavada’ en comptes de ‘la escalada’. Es borrar la b i posar sencillament la l. i 
res més. 
 
Sr. Revello: Hola bon dia! No més una pregunta, volia sapiguer referent a la rua del 
Carnaval, qué, per un costat m’en alegro de que recuperém els 3 itineraris…… Si ja 
disposem dels informes de la Policia referent al trànsit de la rua pel carrer Vilamar. 
Evidentment, els darrers anys els informes de la Policia no aconsellaven el trànsit pel carrer 
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Vilamar, la nit de Disabte, sobretot, i, volia sapiguer si aquest any ja els tenim, si els tenim, 
si ens poden facilitar una copia si us plau. 
 
Sr. Ferré:  El primer va dirigit al transport públic. Ens han informat d’una série 
d’inconvenients a la ruta i el servei del transport públic. Les diferents linias que operen a 
Calafell i Segur de Calafell no coincideixen els horaris. La meva pregunta, és si es podria 
recuperar, un únic autobus que dugui  a Calafell i no fer diferents transbords per perdre el 
temps. Posso el cas d’una persóna de Segur de Calafell poble que vulgui anar a Calafell a 
comprar, a més de fer transbord al pont de Segur de Calafell, i no convinar bé els horaris 
amb les altras linies, quan ha de tornar a Segur de Calafell tampoc els horaris ni les linies 
convinen adientment. Poden estàr perfectament tot un matí molt llarg ademés, per anar 
exclusivament a comprar. 
 
El meu segón prec i la meva pregunta seria en referencia al ‘botellón’ i als grafitis. S’estàn 
revent queixes de que està augmentant la practica del botellón, especialment a la zona de 
la platja, i també cada vegada més són els grafitis que estàn ocupant, que es veuen, que 
hi ha presencia en els espais públics i cada vegada més també en els espais privats. La 
meva pregunta és: quines mesures s’estàn portant a terme, per controlar aquest actes que 
no afavoreixen en res, la imatge del municipi, i a banda de les molesties que provoquen 
evidentment, als veïns, als comerciants, als visitants, i provocant un problema de salut en 
aquest cas amb el tema del ‘botellón’ perquè ja sabem, que el consum de la beguda 
alcoholica, doncs en els actes com poden ser el ‘botellón’, doncs, poden arribar a ser 
consumits per menors. Aquestes, serien els meus 2 precs, les meves 2 preguntes. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: Sí, per acabar, no més aclarir unes quantes coses.  El tema que s’ha comentat 
abans del director del ‘Pla de barris’, no té cap càrreg dins de l’executiva del PSC, ni a 
nivell local ni a nivell…… de fet, estem amb una gestora, a hores d’ara, per tant no hi ha 
ni executiva, i com estem en periode congresual també, doncs, de pas ja dir-ho, i que 
aquestà nova executiva, segurament s’escollira a partir del mes de Març o d’Abril, quan, 
quan toqui, quan sigui el moment. 
 
L’altra tema que s’ha comentat del senyor Mariano Rival, també, exactament el mateix, no 
té cap càrrec dins del PSC, almenys que jo sapiga, ni que sapiguem, per tant, no coneixem 
aquestà suposada rel·lació que deia el senyor alcalde. En qualsevol cas, nosaltres si que el 
vam contractar per uns messos, el contracte concretament per uns mesos, per fer la 
rel·lació de llocs de treball, i també, per fer també, tota la negociació del conveni col·lectiu 
amb el persónal de l’ajuntament. Aquest senyor va estàr vinculat amb aquest ajuntament 
durant uns mesos però ara ja no ho està, i en aquell moment tampoc ocupava cap càrrec 
en el PSC ni a l’executiva de cap órgan del PSC! En tot cas, s’utilitzava la seva experiència 
com a antic primer secretari o secretari d’UGT. Per tant, no tenia cap relació el tema del 
PSC en aquest aspecte. 
 
Aclarit això, també m’agradaria entrar en el tema de que s’ha comentat, que el nostre 
blog, sembla que és el ‘Sálvame de luxe’, perquè, aquesta setmana han publicat una 
relació amb el senyor alcalde i el senyor Urdangarín, que va ser manifesta quan ell es va 
promocionar com alcalde utilitzant la visita de la infanta i la visita del senyor Iñaki 
Urdangarín, aquí a Calafell, quan el va editar no, el ‘Sálvame de Luxe’, si no el ‘Hola’,, 
perquè va fer un àlbum de fotos a tot color, que ens va costar un dineral. Per tant, el 
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‘Hola’ i el ‘Lecturas’, en aquell moment, més antic que el ‘Sàlvame de luxe’, doncs, el va 
proposar el propi alcalde. Per tant, no sabem quina relació hi pot haver amb això, no? 
I a partir d’aquí, ja entrem en el tema més seriós que volia comentar avui, que es el tema 
del pas inferior o pas soterrat de la RENFE, a Segur. En primer lloc, m’agradaria donar la 
‘en hora bona’ a tots els veïns de Segur, per la noticia de que ADIF, finalment farà aquest 
pas soterrat, a l’alçada del carrer Pisuerga, ha estàt una reivindicació feta per ells, 
bàsicament per ells, que viuen allà i que cada dia es juguen la vida creuant la via del tren! 
També evidentment, han intervingut els diferents consistoris i els diferents alcaldes! 
Doncs, demanant-ho i exigint-ho A Madrid! Per diferents motius, doncs en el seu moment 
no es va creure oportú, des d’ADIF, doncs, prioritzar aquest tipus d’actuacions! Ara 
sembla que hi ha un remanent i sembla que es pot tirar en devant, i sembla que doncs, 
aquest pas sera una realitat! En altras moments, sempre ens trovavam amb l’obstacle de 
que aquells diners s’invertien amb les obres de l’AVE, i es prioritzaven les obres de l’AVE i 
per tant no hi havien diners per fer, segons quines altras actuacions! Ens en alegrem 
doncs, de que aquestà noticia sigui ja un fet i sigui doncs una certesa de que aquest pas, 
es fara. Els hi volia agrair, la seva constancia, la seva insistencia, en exigir i en demanar, als 
diferents governs, que aquestà obra doncs, es fes, i es tirés cap en devant. 
I m’hagués quedat aquí, avuí, la veritat es qué, m’hauria quedat aquí, amb el tema dels 
passos, perquè doncs, creiem que voliem acabar el ple d’una manera doncs bona, positiva, 
i amb un aspecte doncs, que s’ha pogut conseguir, al final, amb l’esforç de tots i creiem 
que era bo, remarcar-ho. Però es qué, el senyor alcalde em té absolutament desorientat. 
Em té absolutament desorientat. Perquè el Dilluns, vaig tenir una conversa amb vostè, que 
em va dir unes coses, avuí a la junta de portaveus no sé per quin motiu m’ha dit una altra 
cosa, que m’he quedat astorat, i volia doncs, que tothom en fós partícep. Perquè després 
en el ple, sembla que torna, o almenys ha deixat entendre que si no hi ha diàleg es per 
culpa nostre! Per tant, ja que vostè, ha fet aquestà intenció de valentia o intent de 
valentia, al volguer dir això, jo també, deixim que faci aquest intent de valentia, en saber 
que passa, i en saber per quin motiu, vostès diuen qué, segons quines coses de la junta de 
portaveus després surten al blog! Miri, no sé a que s’està referint, no sé a que s’està 
referint, sincerament. Però el que si li puc dir, és que el Dilluns, en la conversa, que havia 
tincut jo amb vostè, em va dir, em va reconéixer, que l’anterior alcalde, en Jordi Sànchez, 
l’havia informat, abans de plegar, l’havia informat de com estàven les negociacions amb 
ADIF per tal de fer aquest pas soterrat, també em va dir que hi havia un antic projecte 
encarregat per l’antic govern i que valia 800.000 €, i que el projecte sembla, estàva 
acabat, i avuí, ho ha dit abans, que ho havia fet una empresa de Tarragona, bé, no éra 
una empresa de Tarragona, es de Madrid però que el projecte, en principi, se suposa que 
hauria d’estàr fet, perquè està encarregat des del mes d’Abril, de l’any passat! 
També em va demanar que no fesim guerra política d’aquest tema! Durant tota la 
setmana no hem parlat del pas soterrat, almenys en el nostre blog, ni a nivell, tret de, 
quan hem exposat les al·legacions que hem fet al presopost, que evidentment eren unes 
de les que hem fet al presopost i les hem citat allà, i en tota la setmana ni hem fet cap 
esmena ni hem dit res! I a més a més, doncs, li vaig manifestàr, la decepció que havia 
tincut quan havia llegit segons quins titulars, doncs que, a rran de la mort de la senyora 
Palmira, per desgràcia, doncs que ens va deixar per un accident, doncs amb el tren. Vaig 
llegir uns titulars en uns diaris, doncs que, basicament, bé, lo que parlaven es que hi havia 
picavaralles, sobre qui havia fet el projecte! Picavaralles polítiques, sobre qui havia fet, qui 
havia fet més o menys en el projecte d’aquest pas soterrat. Jo li vaig dir, que no volia fer 
aquestes picavaralles, que a mi m’havien decebut molt, persónalment, i que a més a més, 
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em va oferir, anar a Madrid, anar a un “fós”, per poder doncs rehivindicar aquest pas, i 
poder també ajudar en el que fós possible, a la construcció d’aquest pas. Vostè em va 
agrair el gest, a més a més em va dir que si es produïa aquestà noticia, em va dir, em 
trucaria el primer! em va dir a més a més, que també, si voliem fer una roda de premsa 
conjunta per anunciar-ho quan es produïs la noticia també ho fariem! Bé doncs, tota la 
setmana jo no he tincut cap mes noticia! La veritat es qué, després al vespre, el Divendres, 
quan es va produïr la noticia, jo ja s’havia que en una roda de premsa, vostè ja ho havia 
manifestàt i ho havia dit, suposo perquè en aquell moment “devia” d’estàr, doncs amb 
l’alegria de que, suposa tenir aquestà noticia! No em va trucar! Em va trovar en el partit 
de Hokey al vespre! Devia ser, a la mitja part del partit quan “devia” de ser, doncs igual 
quarts de 10 o les 10 del vespre! Però es que a més a més, m’en entero que després, no 
no més no m’havia trucat, si no que ja havia publicat un botlletì digital! A les 19:42, les 
havia enviat a tothom, un botlletì digital anunciant la noticia! Per tant doncs, ja vaig veure 
doncs, que era l’últim en enterar-me’n d’aquestà noticia. A més a més, tot i aixì, avuí la 
intenció era quedar-me on he dit abans, quedar-me en la felicitació per haver aconseguit 
aquestà noticia, però clar, es que em té absolutament desorientat, perquè, després de 
quedar aixì, el Dilluns amb vostè, amb un, amb un, fent un café! Em diu avuí a la junta de 
portaveus, que vaig pensar que no valia la pena tant bon rotllo i que s’ha de ser més mal 
parit! I això es lo que m’ha dit literalment avuí a la junta de portaveus, sense jo obrir la 
boca! Per tant, encara estic més desorientat. I després, en el discurs del ple, doncs, 
s’ofereix per que hi hagi aquest diàleg, aquest bon rotllo. Bé; no se. M’agradaria doncs, 
que ho aclarìs! M’agradaria que, que em digués que es exactament, que es el que, que es 
el que, el que ha passat! Perquè, vostè después a la junta de portaveus digui això! Que va 
pensar que no valia la pena tant de bon rotllo! Jo no se que ha canviat! La veritat no tinc 
ni idea! I per tant li demano que ho aclareixi i que hem digui, si no ho vol dir aquí, que 
m’ho digui en privat o que m’ho digui on cregui! Però qué, aclareixi aquest canvi d’actitut 
perquè la veritat, no ho entenc. Per tant, espero que m’ho expliqui. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Olivella: Molt bé. Doncs, si em permeten, començare per l’últim. Començare per l’últim 
i després donarem la resposta cada un. 
 
Més que res de qué, a mi si que em té desorientat, senyor Ramón. A mi em té tant 
desorientat, que la veritat es que em dona la sensació, hi ha moments que em dona la 
sensació de que parlo amb una persóna diferent cada cop que li veig. A les hores, com 
alcalde ho he de manifestàr i ho dic públicament. Avuí miri, ja li dic, es la tercera a aclarir, 
perquè fins ara anave amb més prudencia perquè pensava que les coses s’havien de fer 
d’una altra manera, perquè crec qué, segons quin tipus de coses, o sigui, el que vostè 
acava d’explicar ara aquí, a mi em recorda a una premsa sensacionalista, mentén? A les 
hores, clar, si vostè va amb aquest discurs, es impossible apropar res. Després, si jo amb 
vostè, en tota confidencialitat, que cosa que no m’importa que ho hagi dit tot, perquè es 
veritat, més o menys, més o menys, hi ha alguna cosa que matitzare qué, no em va 
entendre una vegada més, perquè a mi em dona la sensació de que quan parlo amb vostè 
i ara encara anire més en compte perquè es que no m’entén. No m’entén el que li dic. A 
les hores. Vull dir. No sé, pot ser es problema meu eee? Vull dir, escolti’m, jo sóc molt 
modest, ja ho sap. A les hores, 
 



102 
 

No! No es tracta d’una mica de cada. A veure, no es tracta de mirar de cada, perquè, 
primerament, sóc l’alcalde i en principi ser l’alcalde vol dir que fa tot un munt de 
responsabilitats. No es ser més que ningú. Es també responsabilitats. Estic amb un equip 
de govern i tenim moltes responsabilitats. Lo que hem fet, el pas de Segur de Calafell, es 
d’agrair de qui sigui, del poble. Jo mai a la vida he anat dient als diaris, ni jo ni cap equip 
meu, de que si ho hem fet nosaltres o ho han fet els altras, m’entén? A les hores, els que 
ho han dit, són vostès, que si han fet el projecte anterior…… Mira, jo he anat a Madrid, i 
a mi no m’ha ensenyat ningú, cap projecte vostre. M’entens? I això no ho he dit encara 
fins avuí. Però més igual! Si. Per això també t’ho he dit això. Si ho vas fer tu! Si ho va fer el 
Jordi Sànchez! Si ho va fer l’anterior govern! Si ho va fer el Triador quan era Alcalde! A mi 
em sembla perfecte. Perquè, en definitiva, qui tindra el pas? Qui necesita el pas? El 
municipi. Doncs ja està, felicitats de tothom! Clar! Uns per rehivindicar. Bé escolta’m, més 
igual això, no hem de donar més felicitats a ningú. El pas es fa. 
A les hores, jo l’altra dia, quan et vaig veure al concell Comarcal, a on es vam trovar, era, 
intentar que desaparegués si jo, si tu, si ell, si l’altra. Intentava això! I res més. Que 
reconeg que el Jordi Sànchez abans de martxar em va fer un repàs de coses, però no dels 
passos soterranis i perdona, que no sé que “devies” entendre, si t’ho vaig dir, o no t’ho 
vaig dir, em va dir, del “vallat de la via del tren!”. Bé! Vale! Doncs em va dir, “El vallat, el 
vallat”, no em va dir la persóna, em va dir “El vallat”. Escolta’m! Que hi era jo a la reunió 
amb el Jordi! No tu. A veure! Es que escolta’m! Aquí al final……! 
 
Sr. Ferré: Jo lo que si…… 
 
Sr. Olivella: Em deixes acabar! Si jo no te hi he tallat en cap moment! Per tant, deixa’m 
contestàr el que he dit! i si…… I ja està. Vale? 
El “vallat de la via del tren” es el que em va dir, i es el que s’està fent. I del pas, et puc 
assegurar que no hi havia cap intenció de fer-ho, però, no es mérit nostre, és mérit d’un 
ajuntament que ha arribat a un procéss final i del govern de Madrid que ha dit que sí, 
RENFE. I ja està! I és mérit dels veïns, i és mérit de qui vulguis. Que es faci ràpid aquest 
pas, vale? I no parlem més! No polititzem més. Vale? A partir d’aquí, anirem seguint, i 
anirem treballant, i, lo que sí que està clar, es que jo em vaig comprometre amb els veïns, i 
això sí que t’ho dic. I em tincut la sort de que han sigut molt receptius a Madrid, de que 
intentariem aquest any que bé, que es fes. 1, no 10 ni 7, vam dir 1, perquè era el que es 
podia assumir, i per aquí vam anar. Ara el fet, de tot això altra del ‘De luxe’ i e que si et 
dono informació…… Es que escolta, Ramón, vols dir que has d’estàr tot el dia que si 
m’estàs dient, que si m’has dit, que si per sota, que si per sobre…… Escolta! Això crea 
una desconfiança! I això per mi, m’estic atxafant, com es diu en Català, ‘arenas 
movedizas’. Ai! No ho saps. Doncs bé, deu ser sorres que es mouen. No sé la traducció, es 
que no ho savia. A les hores, em dona aquestà sensació Ramón, i que vols que et digui. I 
també t’ho dic publicament, això, per qué ho he d’explicar a la gent que ens escolta? Es 
una questió, entre tu i jo. M’entens? Però com que tu, no ho saps diferenciar, perquè em 
dona la sensació! De que no més vas a fer política, doncs, fes-la. M’entens? Fes-la, però 
això es impossible, per arribar a una comunió, que es diu. I no estem a l’esglesia, per anar 
junts. Busca un consens, busca lo que sigui. Per tant, per això t’ho he volgut dir. A veure, 
que lo dels passos és una guerra política,……. No. No en em de fer res. No en em de fer 
cap més. I si vols seguir treballant per aquestà linia, evidentment, bé si vols seguir, per mi 
ja pots seguir, ja vas bé aixì, aneu molt bé. Pero vull dir que, jo no tinc per que dir res, del 
que feu vosaltres! Evidentment. Ara, jo trobo, que aquest no és, a nivell polític, una altra 
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cosa és a nivell persónal, a nivell de carrer, a nivell d’entitats. Però a nivell polític, aquestà 
linia. Però bé, escolta’m, Ramón! Cada un, intenta ocupar l’espai com pot, i si hem de 
seguir amb aquestà linia doncs 4 anys més, escolta’m, doncs jo ho asumeixo i tu també, i, 
tots els grups que estem aquì. Em sap greu que no parlo mai de l’OAM, però es que 
l’OAM es un altra grup diferent, però en aquest aspecte, van per una altra linia, vull dir, 
escolta’m, doncs bé, però perdoneu, no es que no os vulgui tenir en compte, os tinc en 
compte igual o més. Vull dir, en aquest aspecte no tenim aquests problemes. Pot ser en 
tenim d’altras, pero bé…… Val Ramón? O sigui, que crec que, això dels passos soterrats, 
per sobre de tot, hem de tenir clar, que hem aconsseguit una cosa important. Si que et 
vaig dir tot això de les rodes de premsa i tal, però mira, les coses van anar com van anar 
també. Van anar que el Divendres va apareixer aquest senyor, mira, nosaltres ho podriem 
haver fet, ho podriem haver fet públic, el dia que vam anar l’Olga i jo a Madrid, perquè 
aquell dia ens ho van dir. Vale? I no ho vam fer públic! No vam volguer tirar cohets! I ho 
vam guardar fins fins al moment que, vinguessin aquells senyors i ens ho diguessin. Però 
ho haguereu fet pot ser vosaltres! O no! A l’anterior govern. Feu-se bé les coses abans de 
que ja les tincuesiu  lligades. No ho sé. Jo no dic que les fesiu però pot ser ho feieu. La 
prova es que encara no estàn fets! I espera’t! Perquè em de seguir treballant! Perquè no 
vaixare’m la guardia i això ho tenim clar. Però el dia que vam anar a Madrid, ja ens ho van 
dir, i vam esperar a l’últim moment, i a mi, anave amb ganes de que si ens ho deien en un 
paper, doncs si veniem, si no veniem, doncs de fer una roda de premsa. Però com que el 
Divendres, no s’haviem encara si vindrien o no, va ser, aprofitant, i això no ho has dit tal i 
com t’ho he dit jo avaix, ‘aprofitant la roda de premsa’. No has posat, t’ha faltat posar: 
‘aprofitar’. No vam convocar una roda de premsa pels passos! no home! Perquè es que 
dona la imatge de que l’alcalde et diu una cosa (Desde el consistorio el Sr. Ferrer replica) 
 
Sr. Olivella: I després en fa una altra. I no es veritat. No és el meu estil aquest. Que et 
quedi clar. I no m’engantxaras per aquí, si em pots engantxar, sera perquè he tincut un 
error.  
 
Sr. Olivella: No no no no no! deixa’m acabar, si us plau, a veure si puc parlar 
tranquil·lament que tu parles quan vols i et deixo. I ara, jo sóc l’alcalde. 
 
Sr. Olivella: Vale. A les hores, l’altra dia, l’altra dia, vam aprofitar la roda de premsa que hi 
havia pels pressupostos, per anunciar això. Per qué acavava de martxar aquell senyor. 
Acabava de martxar, ens vam trobar i aixì va anar. I el motiu, que t’ho vaig dir al Hokey, es 
cert, t’ho vaig dir al Hokey, però, estic molt decebut, per que ja et dic, perquè no hi ha 
cap tipus de col·laboració, i veus que estem treballant, se t’en diu coses, s’informa, doncs 
bé, vaig pensar que avuí teniem portaveus. La meva funció com alcalde, es explicar-t’ho 
avuí, a portaveus. No calia fer res més, doncs ja està, ja ho he fet. He complert 
concretament, el que havia de fer, a tu, i al senyor Parera. Per tant, crec que com alcalde 
era la meva obligació. Transparencia, total. Avuí, per qué? Perquè tocava avuí portaveus i 
era el moment. Ho de més, era pel carrer, pels passadissos, i questió de bon rotllo i amb 
un cafè. Doncs mira, si això no funciona, doncs no cal. Ho farem, amb les questions 
estrictament oficials, i ja està. 
 
Sr. Ferré: Però si a mi em sembla bé això. 
Sr. Olivella: A les hores anem seguint. 
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Sr. Ferré: Jo no li havia demanat. 
 
Sr. Olivella: No no no. S’ha acabat. Ramón!  
 
Sr. Ferré: Això ho va dir vostè el Dilluns! 
 
Sr. Olivella: Ramón! S’ha acabat. Bé, jo t’ho vaig oferir. 
 
Sr. Ferré: Ja però…… Per això. 
 
Sr. Olivella: Però no ho vaig fer-ho. No vaig fer perquè vaig treure…. 
 
Sr. Ferré:  D’acord. D’acord. Bé doncs ja……  
 
Sr. Olivella: I t’he donat el rebut. 
 
Sr. Ferré: No! I lo que m’has…… 
 
Sr. Olivella: Ramón!  
 
Sr. Ferré: Lo que ha dit vostè avuí. 
 
Sr. Olivella: Ramón. 
 
Sr. Ferré:Lo que ha dit a la junta de portaveus, per això m’ha sorprés tant, que vaig pensar 
que no valia la pena tant de bon rotllo. 
 
Sr. Olivella: Molt bé. Anem a començar, anem a començar les…… Es igual, no cal que em 
valori si hi ha bon rotllo o no. Més igual. Vull dir, no més igual però, escolta’m! Que vols 
fer-hi. 
 
Sr. Jiménez: Sí. Bé. Pel tema que ha dit Parera, de la poda, que es va una mica retrassat, si 
que es veritat, però es que està vegada s’ha tincut una mica en comte el tipus d’arbre, per 
no fer la mateixa poda a tots els arbres, i escoltar a alguns veïns, concretament de la 
plaça, del carrer Sant >Pere, que estàven rehivindicant fa anys un tall especial a aquell 
tipus d’arbre, i aquest any ho hem fet. 
 
Bé, el tema del retras ja he dit que arribaria no se, al Maig, i ens tindriem que tornar a 
podar. Crec que això també podriem haver tincut en compte quan vam fer els 2 plans 
Zapateros, tant el del centre de Segur com el de lo que es el carrer Emilio Rodríguez Pita, 
ja que es un arbre que no necesita 2 podes a l’any, si no 3 podes a l’any. O sigui, crec que 
això tindriem que haver tincut una mica més de previsió. 
 
I contestàr-li també pel tema que ha dit de que es trobava una mica brut des de l’estàny, 
direcció Segur, i bé, suposo que això es quan va a paseijar pel paseig. El que li vull dir, es 
que no miri tant les valdoses sueltas que hi ha pel paseig i que miri una mica més el carrer, 
que aquest matí estàva tot bastant net, la veritat es que molt net. 
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I pel tema, per contestàr al Lluis, que ha dit que estem instal·lant fanals de leds, no és aixì, 
no estem instal·lant. Hem fet una prova pil·lot al carrer Vilamar, amb una empresa que els 
ha cedit gratuïtament i ara de moment es una prova i res més. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: Tens alguna cosa aquí? 
 
Sr. Vidal: Bé perquè ja, ja fa dies que es parla del departament, del departament de 
comunicació, més que està dins d’Alcaldia! La primera tasca que se’ns va encomanar, a mi 
com a regidor, és fer, un estudi dels costos i, doncs intentar reduir-los al màxim. Crec que 
això ho hem aconseguit. Fins ara s’estàva pagant a una empresa externa que feia temes 
de comunicació, 74239,8 €, cada any. Això ho hem aconsseguit require, doncs a 42.000 
€. En temes de web, també lo mateix, estàvem pagant 32.921 €, I ara doncs, estem 
pagant 15.000 €, o sigui, que hem reduït també la meitat i en temes del butlletí oficial 
estàvem amb unes xifres de 112.753 €, sense contar els butlletins extres, i ara, tenim la 
previsió de gastar 27.000. Aquestà es la tasca que l’equip de govern ens va encomanar i 
crec que, que l’hem assolit; les notes de premsa surten, la web ha estàt doncs, 
actualitzada, pot aver-hi errades, com tothom! I ja està. El botlletí, doncs aquestà empresa 
de comunicació que portava els temes d’alcaldia per fer el botlletí, a més a més, cobrava, 
1.600 € mensuals, cosa que ara no passa. Si no que la persóna que tenim de comunicació, 
no covra cap extra per fer, doncs el butlletí. També dir, que hi havia un cap de 
comunicació que, li van posar un sou de 30.000 € l’any, i en una setmana li van pujar a 
60.000 € l’any, que, o sigui, el cost aquest no hi es, i a més a més, el cost del director de 
la radio que, oscil·lava els 30.000 €, i tampoc no hi es. O sigui, que crec que l’estàlvi, 
doncs hi es, i abans, hi havien errades i avuí en dia, també hi han errades, tothom som 
humans, però que la feina s’està tirant, doncs, doncs, doncs endavant, i com sempre, 
estem oberts, doncs a tots els suggeriments per intentar millorar. En referencia doncs al 
botlletí, això es referent doncs, doncs als sous. En referència doncs al butlletí que vostè ha 
dit que vostè ha dit, de, per el diposit legal, de manca de capacitació…… Miri. La llei de 
1971, parla de que, els que han de fer el diposit legal, són les imprentes. L’ajuntament de 
Calafell ja tenia doncs, doncs un diposit legal que que encara que les imprentes fossin 
diferents, o sigui que tu anesis amb una i al cap d’un temps fossis amb una altra, el diposit 
legal s’havia de mantenir. O sigui, que l’Ajuntament de Calafell ja tenia un diposit legal. 
Jo, persónalment he estàt parlant amb la Dolors Duc, que és la responsable del dipósit 
legal de Tarragona, i amb aquestes, bé, parlant doncs, ens va recomanar de que, féssim 
un nou dipósit legal com així doncs ja hem fet i tenim numero, doncs pel, perquè ara 
doncs entra doncs en vigor aquestà llei que vostè ens ha dit; o sigui que ja em parlat, i ella 
ens va recomanar això i es el que hem fet, ja tenim doncs un numero. Si en aquest butlletí 
municipal, no hi ha hagut doncs imprès el numero, li demano disculpes, però crec que, 
escolti’m, la mateixa capacitat que hem tingut nosaltres, li porto tots aquest butlletins 
municipals, fets, per vostès, que són uns quants, on no hi ha, dipósit legal, ni tampoc hi 
ha els crèdits. Val? Jo no més dic, que la mateixa capacitat que tenim nosaltres, la tenien 
vostès i a més, no només en un sol butlletí, si no que aquí hi han uns quants on no hi ha, 
on no hi ha lo que vostè, doncs exigeix i el que vostè en el seu dia va fer! A llavors, no 
entenc, jo entenc que vostè m’exigeixi, doncs a mi una cosa, sap? Si té raó. El dipósit legal 
hi és, però hi ha hagut un error d’impremta i no va, i no va sortir, doncs en el seu dia 
també, crec que podia, doncs exigit, amb els seus companys, que, totes aquestes revistes 
que hi han aquí, portessin també, doncs el dipósit legal i vull entendre, que també, com 
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ha passat doncs amb nosaltres, ha sigut un error d’impremta, que no sortís el dipósit legal.  
Per la meva part, crec que no queda res més. 
 
Sra. Verge. Contestànt  al senyor Parera. Clar, des de la regidoria de Ben Estàr Social, ara 
per ara, l’únic que hem fet i que es pot fer, es canviar els panys; que han esgavellat. Vostè 
diu, que ha sigut jovent. A mi m’ha arribat una altra informació. Però clar, ni vostè ni jo, 
no ho hem vist qui ha sigut. Se’m passa pel cap alguna solució, el que passa és que ho he 
de comentar amb altra regidor, perquè des de ‘Ben estàr Social’, no tenim un servei de 
vigilància i no podem fer res més que canviar els panys. Procuraré, procuraré a veure si 
puc solucionar aquest tema, i, que s’acabi ja el esgavellar els panys, perquè pot ser, per 
Ben estàr serà la ruïna en panys perquè no parem. D’acord senyor Parera? 
 
Sr. Parera: Gràcies Maria, gràcies Maria. 
 
Sra. Verge: De res. 
 
Sr. Clavero: Bé, bon dia. Jo tinc 3 preguntes, i intentaré contestàr a totes 3.  El Maxi a 
preguntat per el pla de, seguretat que elabora la Policia sempre que es fa un event 
d’aquest tipus, i clar, es cert, si ja està el recorregut, està aprovat el recorregut, això vol dir 
que el pla de seguretat està fet i està aprovat. De totes maneres, dema hi ha una nova 
reunió, dema passat, dema passat dimecres, hi ha una nova reunió de planificació i 
coordinació, i allà s’acabarà de perfilar tot el pla, però en principi, el pla de seguretat ja 
està fet i ja te’l faré arribar perquè el puguis visualitzar. Val? Te'l faré arribar. No tincuis 
cap dubte. 
 
En quant als 2 temes que ha plantejat el Toni Duart, doncs dir-te també, que són 2 
problemes que ja estem treballant des de fa temps. El tema del ‘botellón’ a la platja, de 
veritat que ja ho vam detectar a l’estiu, doncs que és cert que s’estàva començant a donar 
aquest fenomen, s’estàven veient ja, grups bastant importants, de gent jove, doncs que 
bé, doncs podria ser que el tema dels preus i la crisi i totes aquestes coses influeix bastant, 
i abans d’anar als locals d’oci, doncs el que fan és aprofiten la platja per fer el ‘botellón’, 
és un problema, és un problema que ja vam començar a parlar a l’Estiu, i que, estem 
veient de quina manera es pot treballar millor. Pensem que, és molt més important 
detectar els punts de venda d’alcohol a menors, que aquí si que, es podria fer un treball 
important, i, després, evidentment, es pot identificar també a la gent que està a la platja 
fent el ‘botellón’. Però clar, si no són menors, és un tema complicat. 
 
El tema dels grafitis, també és un problema en el que estem treballant des de ja fa temps. 
Estem coordinant aquest tema amb els ’Mossos d’esquadra’,. També estem pensant en fer 
una campanya de concienciació a nivell de col·legi, i veure de quina manera es pot 
concienciar als pares també, perquè aquest, això si que és un cos molt important del 
municipi, perquè, realment, ultimament, és molt important, i a més s’estàn fent grafitis a 
llocs que, bé, són llocs molt emblemàtics en aquest municipi i que, que ens està costant 
moltíssim, a netejar aquestes pintades i aquests grafitis, no? Estem treballant molt en 
aquest tema, tota la Policia, i a l’ordre de servei, ho té incorporat des de fa setmanes, 
doncs que s’ha de fer una atenció molt especial a aquest tema, no? O sea que…… Ah! I 
també es cert que, des de ‘juventut’ també, també volem fer un pla a veure de quina 
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manera podem coordinar un pla de treball entre la regidoria de ‘Juventut’ i la ‘Policia’, per 
veure com podem treballar aquest tema, els col·legis i els col·lectius de joves del municipi. 
Res més. 
 
Sr. Olivella: Molt bé. Gràcies, gràcies. 
 
Sr. Solé: Sí. Gràcies. Jo tinc 3 cosetes a dir. Una es pel senyor Parera, respecte a les ratxoles 
del ‘paseig maritim’. Bé, coneixem les mancances del municipi, pel que fa a l’estàt de 
carrers, de voreres, asfalt, i en aquest cas també de ratxoles del passeig. Dintre del màxim 
possible i segons la capacitat que poguem fer per fer petites inversions, juntament amb el 
cos que ja té l’ajuntament que és la brigada, doncs intentarem arribar a tot arreu. Jo 
m’apunto aquest punt concret del municipi, tot i que ja el coneixíem i donar-li les gràcies 
per aportar, per aportar dades com aquestà. 
I la segona, la segona i el tinc que respondre al senyor Bonilla. El tema del Carrer Ferran 
Sort, ja porta molt de temps…… Vull dir, que que fa molts i molts messos que aquell forat 
doncs es va, s’està fent cada cop més consistent i més considerable, però a la vegada dic 
que, Sorea està investigant que és el que passa allà i jo també, amb els serveis técnics de 
l’ajuntament, doncs poder donar-hi una sol·lució. De totes maneres, això ja ho vam parlar 
en comissió informativa. 
 
I respecte al tema del mercat municipal, li torno a dir lo mateix que li vaig dir a comissió, lo 
mateix que li vaig dir persónalment, pero bé, suposo que ara toca fer-ho publicament. 
Que és el tema de que, doncs ja estem al damunt de les obres, segurament si no ens 
haguéssin trovat amb tants problemes, de com estàva fet, perquè, no hi havia ni projecte 
fet, ni res, doncs segurament ara ja hauriem començat fa temps. El que passa, que a 
vegades les coses no no més depenen de l’ajuntament, si no que depenen d’altras temes 
que ja estàven ‘firmats’. Res més. 
 
Sra. López: Sí. A veure. S’ha parlat de diferents temes que de forma directa o indirecta 
repercuteixen sobre les meves regidories. En aquest cas, han fet una esmena al POM, on 
hi ha una série de veïns i veïnes afectades, que demanan quina és la repercusió, no,del 
valor cadastral. En aquest cas, encara que pensin que es una questió del departament 
d’Obres, es un departament que porto jo, que es el del Cadastre, i s’estàn fent els tràmits 
correctes i que toquen, amb la gerencia del cadastre, fa 20 dies es va anar a una reunió 
amb el Cadastre, i s’estàn estàblint els termes i com quedara tot. És ben cert que a tots els 
efectes tenen efectes a 1 de Gener del 2012, que es quan entra en vigor el POM en 
aquest cas, a efectes IVI, a efectes IVI. O sea, a efectes IVI que es el que reclamaven. El 
POM va entrar abans en vigor, però, com es la pregunta que feien a nivell impostos, 
doncs, fer aquestà petita precissió. En el moment que estigui. No per més insistir es fara 
abans. O sigui, es té en compte, s’està treballant, s’està anant la gerencia, hem fet fins i 
tot una mossió de treball, amb treballadors de la casa, i bé, doncs…… és el tràmit legal, i 
continuara, i quan estigui doncs ho comunicarem a les persónes afectades. I si han 
presentat queixes, que en aquest cas si que li han fet arribar a vostè però a mi, a nivell 
persónal encara no tinc cap tipus d’instancies sobre la meva taula! Però bé…… No passa 
res! Treballem. Estem treballant en el tema. 
 
En rellació al tema que ha comentat el Joaquím, dels treballadors externs que tenim. Són 
empreses, que tenen el seu contracte fet. O sigui, hi ha un contracte menor fet, està tot 
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correcte, cosa que hi havien, per no entrar dintre del que es pagar una empresa que haver 
una justificació que es repeteixi la feina i que els informes juridics, i en aquest cas 
d’intervenció, fossin negatius, nosaltres això ho tenim tot clar. O sigui, ho hem fet tot bé 
des del primer moment. Si que hem tenit uns messos que no es va fer perquè no ho 
podiem fer! Actualment, està tot correcte. 
 
En rel·lació a l’auditoria. Es un tema que, que s’ha parlat molt. S’ha treballat, està treballat 
el tema, i, quan creiem necesari perquè estem fent, s’estàn, altras questions, doncs la 
farem publica. No hi ha res a amagar! L’auditoria com ja vam dir al seu moment es 
negativa. O sigui, no ens afavoreix a l’ajuntament, però, continuarem nosaltres la nostra 
feina, es millorar la gestió i millorar la situació i les arques municipals. O sigui, aquestà es 
la realitat i es fara, presentara, quan toqui en aquest cas. 
Sobre, jo crec, a veure….. 
 
I en rel·lació també, es una questió que vam parlar quan es va fer el pressupost! El tema 
del departament aquest de noves tecnologies. A veure, el problema que existeix amb 
aquestà regidoria, que no es que hagi un problema, es que nosaltres quan vam fer el 
nostre organigrama, no existeix! Noves tecnologies no existeix, val? i com no existeix 
doncs, donar una dotació a altra cosa. Per qué? Perquè aquestà regidoria, va néixer també 
a l’anterior mandat pel motiu que fós, tampoc entrarem a valorar per qué, i les gestions 
que es duen a terme dins d’aquest departament, doncs, ja arriba un moment que tornin 
als departaments que les feien abans, perquè, és el que nosaltres creiem més adient. O 
sea, el tema de la TDT, l’estàn portant des d’Obres i l’alcalde mateix, des d’Alcaldia, el 
tema de la telefonia movil, en el moment que s’acavin de fer tots els processos, 
segurament torni on estàva abans, i en aquest sentit, nosaltres no ens hem d’amagar de 
res, perquè en el nostre organigrama públic ja queda constancia de que no existeix. Si que 
es ben cert que hi ha una petita partida que la vam deixar, perquè també tenim una 
persóna allà, o sigui, o sigui, no es questió de que hagi desaparegut i estem en un procés 
de canvi, pero bé, es un procés de canvi com a altras departaments, que s’estàn fent 
canvis, doncs això és lo mateix. No hi ha res extrany, si no totes les tasques que es tenien a 
aquest departament, s’estan duent a terme de forma correcta, les negociacions això, 
temes de TDT perfecte, en temes de telefonia móvil, doncs aprovarem el nou plec, bé, es 
presentara el plec de clausul·les quan toqui de telefonia fixa també! I treballem. Estem 
treballant en això. O sigui, no hi ha res extrany, ni que volguem fer alguna cosa diferent. 
Jo crec, que per la meva part, doncs, bé. 
 
En el tema que s’han fet els comentaris a nivell de personal, jo no més comentar, que els 
informes, i els motius, de no renovacions, que ja ho vaig dir en el ple que es va aprovar la 
plantilla, o en aquest cas, alguns cassos no renovacions o acomiadaments, perquè, s’ha fet 
una modificació a la plantilla, com es el cas de la persóna de la plantilla, de la persóna 
responsable del departament de la, la directora de ‘Recurssos humans’ en aquest cas, que 
és una plaça que hi ha, tot està motivat per una questió de que volem una eficacia i una 
eficiencia diferent de la que s’està donant. No hi ha cap motiu més entllà, o sigui, queda 
justificat plenament, i si que es cert qué, en aquest ple, i en l’anterior ple, quan vam fer 
l’aprovació inicial, si que es va veure una connotació d’intentar polititzar una cosa que no 
hi havia cap tipus de politització, que es va informar als treballadors, menys amb un, que li 
vam informar per ‘burofax’ en aquest cas, i es va quedar molt clar que es el tema del 
técnic de prevenció de riscos laborals, perquè no va venir, i en aquest cas ho vam fer més 
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en paper, mé, formalis-me, però, les altras persónes, s’els hi va comentar el motiu dels 
canvis, i cada cas, verbalment, fins i tot, jo, amb l’area que ni em tocava i en el meu 
departament, doncs vaig donar les explicacions que jo creia convenients i a la fi, és el 
nostre projecte i bé, i en aquest cas eren departaments que hi havia una série de 
mancances, fins i tot, hi havien quéixes per part dels treballadors en el que, en el tema de 
‘recurssos humans’ i en el tema de la llei de barris, doncs bé, doncs també hi va haver una 
val·loració del per qué no. Simplement comentar això, perquè no vull que torni a ser motiu 
de disputa política, o arribar a no se quines conclusions, perquè, jo sempre ho he dit, jo 
tinc una ideologia política, he treballat en una casa, en una altra, i sempre m’han estimat, 
i m’he estàt molt a gust, però, perquè jo sempre he treballat, he estàt alla, i suposo que 
he donat la meva valor i he complert amb els meus objectius. Per tant, insisteixo que, la 
caçera de bruixes que vostès anunciaven i aquestes coses doncs, que són imaginacions, 
que posem el ceny a l’assumpte i anem val·lorant les coses com toca i mirant els informes, 
fets per tècnics en aquest cas, ee, o sigui, que no són fets pels polítics. Gràcies. 
 
Sra. Suàrez:  Sí, gràcies. Bé, primer de tot comentar que el tema de la Balma és una de les 
coses que ja hem detectat i que, com bé saben, s’han fet les excavacions a la Balma la 
Graiera ara, a finals d’any, i qué, des del departament de ‘Medi ambient’ s’ha passat la 
nota corresponent per fer la neteja a peu de carretera i el que és tot el camí i tornar-lo a 
conservar perquè s’havia deixat, doncs; bé, s’havia deixat bastant. 
Després, pel que fa a la pregunta maravellosa que ens han fet des del partit Socialista la 
senyora Yolanda Almagro, informar que, hi ha un cataleg de serveis de treballar als barris, 
això significa qué, quan tu tens un pla de barris tens la possibilitat de demanar, un cop fet, 
un any, d’aquest pla de barris, tens la possibilitat de demanar diverses coses, si ho düus a 
terme, si tens disponibilitat pressupostaria i fas un projecte especific. Es evident que 
nosaltres vam fer reunió transversal amb tots els departaments corresponents, i a partir 
d’aquí van surgir diverses possibilitats per presentar-nos al ‘Treball als barris’, a aquestà 
convocatoria. Vam descartar totes aquelles possibilitats que teniem de subbeenció, si no 
estàva subbencionat 100% perquè, no teniem disponibilitat pressupostaria per fer front al 
2012, noves contractacions, tenint en compte que, a més a data d’avuí seria una mica 
increïble qué, per una banda fessim noves contractacions utilitzant capítol 1, i per una 
altra banda doncs, reduïsim les pagues de la plantilla de l’ajuntament que està vincul·lada 
a capítol 1. Per tant, la decissió política va ser, ssol·licitar, no més, aquelles coses que s’en 
subbencionava al 100% i per això, es va deixar de banda 
 
Si bé es cert que en tenim un, que hem fet la renovació corresponent al que ja, teniem i 
que vostès havien demanat en el seu moment, i al mateix temps tenim el ‘pla inicia’ que 
en fet una altra sol·licitut de subbenció, i ens la han concedit, i aquestà es paga al 100% i 
si més no, s’ajusten els diners a la contractació temporal de la persóna, temporal em 
refereixo en el temps, dels  12 messos perquè no s’hagi de possar ni un; sí; perquè en, 
perquè en comptes de contractar-la tot l’any, el que farem es contractar-la a partir del 
mes de Març, per qué la justificació del ‘pla inicia’ no es necesari, qué, o sigui, no s’obliga 
per part de l’ajuntament a justificar el 30% restànt. 
 
Sra. Suàrez: La propietat és la que estic utilitzant ara mateix, perquè jo no l’he tallat quan 
vostè ha fet tota la seva explicació i ha dit que havien sigut els més millors en el seu 
departament. Per tant, jo intento doncs, justificar alló que, ha passat. 
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El que són els plans d’ocupació, és el primer cop, que s’han publicat les ofertes de treball 
en la web de treball, de totes les categories laborals, i tots els plans d’ocupació que s’han 
donat. La llista, no la tenia jo, la llista la devien tenir vostès abans, i, no s’havien publicat 
les ofertes de treball dels plans d’ocupació en, la web de treball fins ara. I aquest cop ha 
sigut el primer cop que, els 24 llocs de treball s’han publicat a la web de treball. Per tant, 
quan parlem de transparencia, doncs parlant de transparencia, amb totes les 
consequencies. Aquestes persónes, han estàt enviades, un cop s’han apuntat a la borsa de 
treball, s’han enviat al SOC o a l’INEM, doncs o a la Otg, en aquest cas parlant amb 
propietat, perquè la OTG donés el seu ‘vist i plau’ i, digués que realment cumplien 
requisits, i un cop havien complert requisits, pasaven a fer-lis una entrevista per part de, 
persónal técnic de la casa on nosaltres no hi hem estàt presents, ni molt menys un polític, i 
si vol doncs, ja li passare nom i cognoms de les persónes que han fet aquest tribunal, tot i 
que no era obligació per part de d’ocupació, fer aquest tribunal, però si que s’ha fet, 
perquè s’ha entés que així era el més transparent possible perquè ja es pot imaginar, que 
hi havien moltes i moltes demandes de cada un dels llocs de treball vincul·lats al ‘Pla 
d’ocupació’. 
 
Em sap greu qué, que vostè digui doncs que, les coses no s’han fet com s’han dut a terme 
i que val la pena que s’informi, abans, ja no pot ser, a nivell polític, si no a nivell técnic, 
perquè vegi qué, exactament no hi ha hagut pas a, cap predisposició a ser dolents, o a, 
intentar col·locar no se qué, i no se quantes coses més, i que bé, no vull acabar dient una 
frase que, aquella que diu en Castellano, ‘Se piensa el ladrón que todos són de su 
condición’, pero és que al final doncs, dona la sensació aquestà. 
Gràcies. 
 
Sr. Olivella: Olga. Tens alguna cosa a dir? 
 
Sra. Elvira: Bé jo... 
 
Sra. Almagro: Jo després parlo. Jo m’agradaria…… 
 
Sr. Olivella: No pot parlar més.  
 
Sra. Almagro:  Després…… 
 
Sr. Olivella: No. Ni després. S’ha acabat. No parla més. No no no. Ja li dic que no. Són 
pregs i preguntes. Vostè ha fet pregs i preguntes i es contestàn. I això es el que diu el 
ROM, i això és el que farem. Per tant s’acabara el ple, quan s’acavi la contestà…… 
 
Sr. Olivella: No. Això no es lladre. Vostè no enten, vostè, vostè es llicenciada? 
 
Sr. Olivella: No enten el que, el sentit del refrany, del refrany doctora? Doncs el refrany, 
són refranys.  
 
Sra. Almagro: Són males intencions. 
 
Sra. Elvira:  Bé, no més contestàr, per part meva. Ens han fet 2, bé, 2 comentaris, però, 
han estàt contestàts, el tema de ‘Noves tecnologies’ les ha contestàt la regidora Montse 
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López, i el tema de la rua de carnaval lha contestàt l’ha contestàt el regidor, el Paco 
Clavero. No més fer un incís en el tema de la manca d’informació de les comissions 
informatives. Tots ens podem equivocar, alguna vegada s’ens pot oblidar; jo, que hi he 
assistit, a totes, absolutament totes les comissions durant 4 anys i a totes les regidories. Hi 
havien moltes informacions que no s’ens donaven, i que lamentablement ens enteravam 
pel carrer. Jo, dels plans d’ocupació, mai ens havieu informat a nivell, a les comissions, jo 
crec que, no fem sang d’alló que, no és, per qué, ningú ens vam queixar, perquè trovavam 
que, quan havien aquestes sessions que sobre empreses de les vostres regidories, mai s’ha 
criticat això; es poden criticar altras coses dels Plans d’ocupació o d’altras coses, però jo 
crec que, que dir, que les comissions informatives i sobre tot les de ‘Promoció económica’, 
que tu saps, que són molt extenses, que es la comissió que més s’allarga, en el temps; jo 
crec que dir, que no os donem informació suficient, home, crec que, no es just tampoc, 
perquè a més, en les comissions informatives de ‘Promoció económica’, es treballa amb 
tots els técnics, estem durant la setmana anterior treballant per donarvos la informació 
amb dosiers ‘inclossos’, i jo crec que, bé, tot i que es veritat i et dono la raó, que algunes, 
es van pospossar, jo sóc de la manera de pensar, i això sempre ho he dit i abans a 
loposició sempre ho he dit, no fem comissions per fer, si us plau, estem perdent el temps, 
perquè n’hi ha moltes persónes que…… Quan no n’hi ha informació Yolanda, quan no 
n’hi ha informació, vale? Quan hi ha informació, saps que sóc la primera, en fer 
comissions, en informar-vos d’absolutament tot. Però el fet de fer una comissió 
informativa, per dir-vos, algo, que vosaltres ja os eu informat anterior, o que 
possiblement, no toqui ara perquè fins a la següent tenim temps. Ens costa molts diners 
fer una comissió informativa, molts diners. A llavors, jo trovo, que fer una comissió per fer-
la, es que jo, des de l’oposició ja os ho deia a vosaltres, no fem comissions si veritablement 
els temes a tractar es poden tractar a la comissió del mes que ve. Simplement es dir-te 
això, jo crec, és un criteri propi, és un criteri d’estàlvi, i, de totes maneres Yolanda, 
qualsevol problema que tincuis, qualsevol informació que t’arrivi, que no t’hagi arribat per 
part de la  comissió, jo sempre os ho he dit, o sigui, jo tinc el movil les 24 hores del dia, 
qualsevol informació que tu, demanis o que creguis que no se t’ha donat correctament, 
saps que em pots trucar i en qualsevol moment ens veiem i et dono els papers que fasin 
falta. No més dir això. Gràcies. 
 
Sr. García: Bé, yo sólo contestàr al señor Parera, que, ya he tomado nota para pintar el 
paso de cebra de la calle Duero. Y contestàr al señor Toni, sobre lo del transporte urbano.  
Ya miraremos para ver si encontramos alguna solución para el transbordo de los 
autobuses. 
 
Sr. Olivella:   A veure, vostè senyor Parera, ha dit ho del carrer de la cebra, del pas de 
cebra, que ja hem dit que ho mirarem, lo del paseig també de les ratxoles i de lo de 
l’estàny del bany, doncs, també ho mirarem, no se que. En quant a la poda, en quant a la 
poda, retardada, doncs, doncs sí, bé, això al Jou sembla que li has dit algo no? Però de 
tota manera li complemento. A veure, el pla de poda aquest any ha canviat una mica, 
hem seguit uns altras criteris. O sigui, no em volgut fer una poda tan drastica com es venia 
fent. A llavors, doncs, inclús a vegades porta més feina, però si que hem seguit en aquestà 
linia. A llavors, pot ser sí que s’està retardant més, però crec que, que arribarem…… 
senyor Parera. 
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En quant als excrements del Diari de Tarragona, doncs ho anotem, tot aquest tipus de 
coses els hi agraím l’informació que ens han donat, intentarem resoldre el que calgui, de 
tot lo que hem anat dient. Ho tenim apuntat tot. 
Doncs, sobre tot lo de la pas de cebra, importantísim, i en quant a les ratxoles també. Lo 
del bany, bé, també ho mirarem això de a veure com es, no se si ho podrem resoldre, 
 
Molt bé. En quant a l’auditoria li ha dit la Montse. Els locals, ja està. I després de la questió 
del POM, la questió de l’IVI, doncs és una questió que la Montse també ho està treballant. 
En quant a lo dels plans dels locals de Segur, doncs té tota la raó, estem amb vostè 
totalment amb això, d’acord, coincidiriem en moltissimes coses, però hi estem movent, 
però és una situació molt dificil, que durant 4 anys va estàr allà aturat. S’han pagat molts 
diners. Hem dit avuí 5 passos soterrats del municipi, podrien ser d’aquells locals, per lo 
que es va arribar a pagar, 5, no 4 com ha dit la Montse…… Eee? 5.400.000 €. Més 
275.000 més, en el local de la cofradia que es va pagar la primera setmana d’aquest mes 
de Juny. Abans de entresim nosaltres ja es va fer l’escritura pública perquè no es pogués 
fer res. Es va signar, i es va, i no tenen futur perquè estàn per arreglar dintre. El de la 
cofradia, s’ha d’arreglar tot per dintre, i, els altras, també s’han d’arreglar per dintre. El 
que si que li puc avançar, és que han mirat, i han mirat diferents empreses, s’han mirat 
diferents coses. El que passa és que el principal problema que es trova la gent, és que 
queda molt amunt i l’accesibilitat. O sigui, i el parking, però vaja, ho podem parlar.. 
 
Sra. López: Disculpi senyor Triador, es que si que se m’ha oblidat, m’he oblidat de fer-li, de 
respondre un preg que era en rel·lació,  quan parla dels ports, dels locals del port, de que 
si era una concesió i de que això de que uns € que anaven, que si deixavam de pagar 
nosaltres, no podem deixar de pagar perquè l’obligació la tenim, està contraída com es 
diu en Castellà, amb l’entitat bancaria! I clar, i nosaltres, els amos del port ja ho han 
cobrat, i clar, el que faran es anar contra nosaltres! O sigui, si tu deixes de pagar una 
hipoteca en aquest cas, doncs, intentaran embargar-nos alguna cosa, i. Nosaltres som 
responsables. O sigui, encara que ens ho hem trovat, aquell crèdit que es va demanar, i, o 
sigui, són accions que va prendre en un moment donat un altra equip de govern, 
nosaltres, encara que no hem estàt d’acord, hem de complir amb l’obligació que va néixer 
en aquell moment, que es va signar el préstec, i, bé, el crèdit, pagarem i cumplirem,i 
estem cumplint, i acabarem de complir. Una altra cosa es, a veure, com a dit el Joan, 
l’alcalde, a veure que fem en aquest cas amb els locals. Però això es una concesió. Si es 
cert que cada dia tenim menys, i els acabarem de pagar i tindrem que pagar els € que 
calguin. Pot ser que va ser un error, a l’hora d’invertir aquests €, en uns locals que no 
tenien cap tipus de, bé, que era fer un centre de  telesoterapia i fins i tot, el projecte no 
era viable, com es va demostrar, i es va veure que l’idea que tenien, no era viable a nivell 
económic ni necesaria pel nostre municipi. 
 
Sr. Olivella: Bé. 
 
Sr. Triadó: Jo…… Em permet no més una cosa? Jo penso que si fossin diners nostres, els 
intentariem recuperar, 
 
Sr. Olivella: Vull dir, deixem-ho per un altra moment. Si vols parlem a nivell privat. Vull dir 
a nivell privat, vull dir a nivell d’equip, de reunió, del que vulguis, de comissions o del que 
vulguis, però aquí no, perquè si seguim, no acabare…… no acabarem…… 
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En quant a tot això, afegint ho que dius, s’estàn pagant cada mes despeces de comunitat, 
o sigui que, d’un i do. Tant, tant el local del port, com, ai del port! De la cofradia, com 
aquests locals. 
 
En quant el que has proposat Joan Maria d’apagar els teléfons. A veure, jo, voldria aclarir, 
perquè bé, jo també, no ho faig servir tant, però la gent jove, avuí en dia es mou molt 
amb agendes el·lectróniques, i tothom, bé, gent jove i no tan jove, vull dir gent que fa, i a 
llavors tenen tot un seguit de documents que, encara que als de la meva edat, doncs 
diem-li, ens costa a vegades entendre-ho, doncs però, no es que juguin, si no que, reben 
informació, es connecten, etc etc. I a llavors, vull dir, penso que no és que facin una cosa 
doncs de dir, van a jugar aquí. El que passa, es que pot ser sí, que, que valdria la pena que 
tincuesim una mica més de discrepció en el sentit de que a vegades a mi també em crida 
una mica l’atenció com es ‘chhchhhchhh’, tota la…. Però, doncs és, tota la questió que 
avuí en dia doncs es molt nou això de contestàr a un correu que t’hhan enviat en un 
moment, i crec que, aquí faig una petita broma, no solament són les dones que poden fer 
2 coses a l’hora, si no que en aquest cas ho poden fer homes i dones. Bé…… 
En quant a la questió de la propagandaa tens raó, tens raó, tens raó. O hem de mirar més 
i vigilar que no ens passi més. 
 
La questió dels leds, Luis, estem treballant en això dels Leds, t’ha dit el Jose Antonio que 
ha fet alguna cosa de proves, però penseu, que d’empreses, que ens estàn fent, però avuí 
és el que està de moda, ofertes als ajuntaments, cada dia cauen 1, 2 o 3 que venen gent i 
persónes que doncs, han perdut la feina que feien anteriorment, i que ara, com tothom va 
en aquestà linia que pot ser un punt important de recuperació, no económica en aquest 
aspecte, doncs, molta gent es dedica ara a això. Per tant, el que si que estem treballant, es 
fer alguna prova, per veure si va bé o no va bé, però al final s’haura de fer un concurs 
públic per millorar tot aquest aspecte. En quant, lo del Bonilla ja està! El mercat ja està 
no? Està clar. O vols alguna cosa més? 
 
Sr. Olivella: La fecha de inicio, mira, la data d’inici havia de ser a l’Octubre, al mes 
d’Octubre vam començar a treure les porteries, i fer les porteries noves! I això va ser 
veritat. El que passa, que, li dic la veritat, tota la veritat, és que resulta que el projecte 
executiu no estàva fet. I el projecte executiu, com que no estàva fet, el mercat no podia 
començar. I a les hores, s’està treballant en aquest projecte executiu que no hi havia, però 
si que estàva ‘firmat’, la qual cosa vol dir, que el govern nou, o s’inplicava, ai, donava la 
cara i ho trencava tot! O bé, intentavam arreglar-ho. La veritat es que ens pensavam que 
tot això hauria sigut molt més rapid, perquè hi havia aquells arquitectes que os vaig dir, 
que sabeu, que ara no m’en recordo mai el nom, però es igual, que valien molts diners el 
que s’havia de fer el projecte! Nosaltres vam dir que aquells diners creiem que era una 
burrada gastar aquest diners per fer un projecte, i a les hores es clar, s’ha reduït el 
pressupost, han sortit uns petits problemes de retard, i, es va fent, es va fent el projecte 
definitiu, ara ja gaire bé està, però encara no tenim el projecte! Es una mica greu el que 
estic dient! Però no està fet encara el projecte! I això no vol dir que no hem perdut ni un 
dia! Des de l’endema vam estàr parlant, el que passa és que la questió està així. Per tant, 
es clar que es fara el projecte. Perquè així vam agafar el compromís. Es clar que es tirara 
en devant, i que començara d’aquí a pocs dies quan tincuem el projecte executiu…. 
Com es diu el primer, Rafael? 
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El bàsic! Quan tinguem el projecte bàsic, quan tinguem el projecte bàsic! I després tirarem 
en devant. Però en aquest moment no hi es. A llavors, tenim les màquines, tenim 
l’empresa, tenim tot, però, si no hi ha el projecte executiu aquest Bàsic aprovat, no es 
poden possar les excavadores. També estem treballant amb una empresa, per qué, la 
qüestió del mercat, el que és l’apartat del mercat, doncs parlar amb ells. Ells ho saben. La 
gent del mercat està informada de tot el que s’està fent. Vull dir, no els hem enganyat en 
cap moment. Perquè crec que no val la pena enganyar. Sí. Vull dir, els diferents regidors. 
En quant als plans d’ocupació ja està.això ja està. 
 
Bé, crec que ja està tot, per tant, aixequem el ple. Es tanca el ple.  
 

I sensde d’altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 14:00, i dóna l’acte 
per acabat, del qual jo, com a secretària del Ple, en dono fe. 
 
                                 


