Ple de l'Ajuntament

ACTA NÚM: PLE2012/2

A Calafell, en data 23 de febrer 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 l de la corporació senyor/a Agueda Subirana Alvarez, amb
l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria.
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. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ
Sr/a. JUAN JOSÉ IGLESIAS SÁNCHEZ
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART
Sr/a. MASSIMILIANO REVELEL
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS
ALTRES
ALTRES ASSISTENTS:
I a les 09:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament
dels assumptes incelsos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen:
1. PROPOSTA DE CREACIÓ D’UN FITXER AUTOMATITZAT AMB LA FINALITAT DE
CREAR UN SERVEI DE DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ
L’Ajuntament de Calafell disposa d’un lelc web i dels dominis calafell.cat i calafell.org, que
són de la seva propietat. A traves d’aquest web, els ciutadans i les ciutadanes poden
enviar consultes i dubtes a la Corporació, alhora que a traves d’aquesta web es publica
informació d’interès general pels ciutadans i ciutadanes del municipi. Tots els continguts,
incelsos els textos, imatges, àudio, bases de dades, codis, etc., són propietat de
l’Ajuntament o bé de tercers que han autoritzat el seu ús.
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Les dades personals que faciliten els ciutadans i ciutadanes han de rebre un tractament
informatitzat i han de quedar incorporades de forma confidencial en un fitxer del qual es
responsable l’Ajuntament.
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(ELPD) preveu la creació, modificació i supressió dels fitxers de les Administracions
públiques que continguin dades de caràcter personal.
L’article 54 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament que desplega la ELPD detalla la informació mínima que ha de contenir la
disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, per tal de facilitar als
ciutadans i ciutadanes l’exercici dels drets d'acces, cancel·lació, rectificació i oposició de les
seves dades personals que la mateixa Llei preveu.
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb els vots a favor dels grups municipals de
CIU, PPC I UAM, i l’abstenció del grup municipal del PSC-PM, proposa al Ple:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la creació del fitxer automatitzat que a continuació s’especifica:
a) Nom del fitxer: Difusió d’informació.
-

Descripció
escripció del tractament: dades per a la gestió del Departament de Participació
Ciutadana i Comunicació.

-

Descripció
escripció del sistema de tractament: base de dades.

-

Tipus de tractament: Automàtic, manual.

-

Tipus de tractament automatitzat: servidor centrals.

-

Connexions remotes
remotes:
es: Si. Xarxa corporativa.
b) Finalitats del fitxer i usos prevists: gestió de les dades del Departament de Participació
Ciutadana i Comunicació per enviament d’informació general diversa relativa al municipi i
a l’Ajuntament.

-

Tipificació corres
corresponent
responent a la finalitat i usos previstos: altres finalitats.
c) Persones
Person es o col·lectius sobre els que s’obtindran dades
dad es de caràcter personal o que
resultin
resultin obligats a subministrarsubministrar-les:
les: persones que es donin d’alta al servei de subscripció
al contingut del web de l’Ajuntament de Calafell o que dirigeixin un correu electrònic a
l’adreça electrònica d’Informació.
d) Procedència del fitxer i usos previstos:

-

Procedència de les dades
dades:
es: de la pròpia persona interessada o del seu representant legal.

-

Procediment de recollida de les dades
dad es:
es: Formularis.
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-

Suport utilitzat per obtenir les dades
dad es:
es: suport paper, suport magnètic o digital.
e) Estructura
Estructura bàsica del fitxer i des
d escripció
es cripció del tipus de dades
dad es personals que incel
incelu:
elu:
base de dades amb referència a:

-

Dades
Dad es de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic.
f) Ces
Cessió
essió de les dades
dad es de caràcter personal:

-

Jutjats (quan ho sol·licitin per via judicial).

-

Altres Administracions i Organismes Públics (sempre que el justifiquin legalment indicant
en quina Llei es basen per sol·licitar-el).

-

Forces i Cossos de seguretat de l'Estat.

-

Persones interessades.
g) Òrgan de l’Administració responsable
responsable d’aques
d’aqu ests
ests fitxers: Ajuntament de Calafell.
h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’acces
d’acces,
es, modificació,
oposició i cancel·lació: Ajuntament de Calafell. Plaça de Catalunya, nº 1 43820 Calafell.
i) Nivell de seguretat: mitjà.
j) Ces
Cessions
essions de dades
dad es internacionals: no hi ha cessions.
SEGON.SEGON.- Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de la
disposició de creació.
TERCER.TERCER.- Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades de
Catalunya, depenent de l'Agencia Catalana de Protecció de Dades, de la creació del fitxer
relacionats en el punt primer d’aquesta Resolució.
Sra. López: Bon dia! En un principi, comentar que aquest es un tràmit mes de
l’administració. Durant un temps s’han creat fitxers automatitzats per enmagatzemar
l’informació que rebem, o de diferent tipus, i en aquest cas doncs, s’ha creat un fitxer
automatitzat pel, pel servei de difusió que utilitzem l’ajuntament i que estigui tot regulat i
reglat correctament. Gràcies.
Sr. Parera: senyor alcalde, com que crec que es una cosa per milelrar el municipi, que
suposo no sera cap càrrega. Quan s’hagi poseit això no sera cap càrrega pel municipi que
el que sera pels veïns, doncs no, no ting res que dir.
Sr. Robert Sí. Gracies senyor alcalde. No. No mes si aquest fitxer es de, voluntari,
pràcticament, per rebre informació de l’ajuntament, Nosaltres aelmilelr el que proposariem
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seria, que l’apartat F, per el que fa al respecte de la sessió de dades, a jutjats, altras
administracions, etc. No es tingues en compte en aquest fitxer concret. Perquè a
l’ajuntament, ja disposa de altras fitxers mes generals, que si algun altra organisme oficial
demana dades, s’els hi pot facilitar; i aquest que es, pràcticament, per rebre informació, o
botlletins, o altra actes que pugui fer l’ajuntament, trobem una mica fort (per dir algo,
que, que es pugui emplear per facilitar dades a altras administracions, o altras, com els
cossos de seguretat de l’estat. I si vostès decideixen no treure-ho, doncs a l’hora
d’incorporar-ho a la web perquè la gent pugui demanar incorporar-se a aquest fitxer per
rebre informació, que quedi pales que, aquest fitxer pot servir, per facilitar dades a altras
administracions. No mes això.
Sra. Agueda: Sí. A veure, aquestes dades es faciliten a jutjats o altras administracions si hi
ha una llei que ho habiliti, i, justificant el motiu. No s’els hi pot donar doncs, perquè ho
demanin amb caràcter general. Si no, si estan seguint, per exemple, amb els temes dels
jutjats, que estiguesin seguint algun tipus de delicte o algun tipus d’acció, hi ha una llei
que els ampara, i a les administracions també. Ara mateix no em ve cap supósit, però
podria ser, que hi hagues un supósit que ens demanesin alguna adreça electrónica o algo.
Sí. A veure, no, sempre que una administració puública ho demani, o un jutjat, ha
d’acreditar en virtut de quina llei i en virtut de quin motiu No pot demanar de forma
genérica i sense justificació.
El Ple de la corporació amb 14 vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del
PPC i 3 dels membres d’UAM, i 7 abstencions dels membres del PSC-PM, acorda:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la creació del fitxer automatitzat que a continuació s’especifica:
a) Nom del fitxer: Difusió d’informació.
-

Descripció
escripció del tractament: dades per a la gestió del Departament de Participació
Ciutadana i Comunicació.

-

Descripció
escripció del sistema de tractament: base de dades.

-

Tipus de tractament: Automàtic, manual.

-

Tipus de tractament automatitzat: servidor centrals.

-

Connexions remotes
remotes:
es: Si. Xarxa corporativa.
b) Finalitats del fitxer i usos prevists: gestió de les dades del Departament de Participació
Ciutadana i Comunicació per enviament d’informació general diversa relativa al municipi i
a l’Ajuntament.

-

Tipificació corres
corresponent
responent a la finalitat i usos previstos: altres finalitats.
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c) Persones
Person es o col·lectius sobre els que s’obtindran dades
dad es de caràcter personal o que
resultin
resultin obligats a subministrarsubministrar-les:
les: persones que es donin d’alta al servei de subscripció
al contingut del web de l’Ajuntament de Calafell o que dirigeixin un correu electrònic a
l’adreça electrònica d’Informació.
d) Procedència del fitxer i usos previstos:
-

Procedència de les dades
dades:
es: de la pròpia persona interessada o del seu representant legal.

-

Procediment de recollida de les dades
dad es:
es: Formularis.

-

Suport utilitzat per obtenir les dades
dad es:
es: suport paper, suport magnètic o digital.
e) Estructura
Estructura bàsica del fitxer i des
d escripció
es cripció del tipus de dades
dad es personals que incel
incelu:
elu:
base de dades amb referència a:

-

Dades
Dad es de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic.
f) Ces
Cessió
essió de les dades
dad es de caràcter personal:

-

Jutjats (quan ho sol·licitin per via judicial).

-

Altres Administracions i Organismes Públics (sempre que el justifiquin legalment indicant
en quina Llei es basen per sol·licitar-el).

-

Forces i Cossos de seguretat de l'Estat.

-

Persones interessades.
g) Òrgan de l’Administració responsable
responsable d’aques
d’aqu ests
ests fitxers: Ajuntament de Calafell.
h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’acces
d’acces,
es, modificació,
oposició i cancel·lació: Ajuntament de Calafell. Plaça de Catalunya, nº 1 43820 Calafell.
i) Nivell de seguretat: mitjà.
j) Ces
Cessions
essions de dades
dad es internacionals: no hi ha cessions.
SEGON.SEGON.- Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de la
disposició de creació.
TERCER.TERCER.- Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades de
Catalunya, depenent de l'Agencia Catalana de Protecció de Dades, de la creació del fitxer
relacionats en el punt primer d’aquesta Resolució.
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2 . PROPOSTA D’ADHES
D’ADHESIÓ
ESIÓ AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA
ESTATAL
ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ
FEDERACIÓ ESPANYOLA
ESPANYOLA DE MUNICIPIS
I PROVÍNCIES
PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER
TRIBUTARI A LES ENTITATS ELCALS
ELCALS
L’Ajuntament de Calafell, a l’hora de gestionar diversos procediments requereix disposar
d’informació tributària de les persones (físiques o jurídiques) destinatàries o sol·licitants
dels procediments (beneficiaris del transport col·lectiu per a gent gran, sol·licitants de
subvencions, etc.).
Per tal de disposar d’aquestes dades, actualment es requereix a les persones interessades
la presentació de la documentació corresponent.
Aquesta Corporació té la voluntat de facilitar als ciutadans i les ciutadanes les seves
gestions i tràmits.
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació
de caràcter tributari a les entitats elcals que té com a principal finalitat evitar certificats en
suport paper, requerits per a la contractació administrativa, o per a l’obtenció d’ajudes o
subvencions públiques, mitjançant la sol·licitud dels mateixos per la transmissió directa de
la informació des de l’Agència Tributària a l’Entitat Elcal sol·licitant, sempre que existeixi el
consentiment de l’interessat.
Això comportarà, apart d’indubtables avantatges per ambdues administracions, agilitantse la tramitació dels procediments gràcies a la immediata disposició de la informació, un
estalvi d’esforç i de temps per als ciutadans, que no hauran de desplaçar-se per obtenir i
presentar aquests certificats.
Es d’aplicació l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), que estableix que mitjançant un conveni
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens elcals i altres Administracions
Públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
La Comissió informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i
per unanimitat proposa al Ple:
Primer.Primer.- Aprovar l’adhesió íntegra de l’Ajuntament de Calafell al Conveni subscrit entre
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis en
matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari, en data de 15 d’abril de
2003.
SegonSegon - Facultar la senyora Maria Montserrat López Ureña, Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de
Serveis Interns, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per a l’efectivitat
d’aquest acord.
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Tercer.Tercer.- Notificar el present acord a la Delegació Territorial de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària a Catalunya, als efectes adients.
A veure, sobre tot, el que s’ha de, això es un avanç, dins de l’administració elcal.
L’ajuntament de Calafell al consistori, aposta per donar un nou servei i agilitzar els tràmits
als ciutadans de Calafell, per aquest motiu Nosaltres hem cregut convenient, i suposo que
tothom estara d’acord, que aquest sistema d’agilitzar a l’administrat, les seves actuacions
dins de l’administració, com es en aquest cas, que es el que no s’hagi de desplaçar
continuament, a diferents órgans, per demanar certificats, o demanar una série
d’informació per despres tornar-la a presentar a l’ajuntament, hem cregut convenient
adherir-nos a aquest conveni. Sempre hi ha d’haver el consentiment de l’interessat, no
podem fer arribar informació perquè ens vingui de gust.
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda:
Primer.Primer.- Aprovar l’adhesió íntegra de l’Ajuntament de Calafell al Conveni subscrit entre
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis en
matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari, en data de 15 d’abril de
2003.
SegonSegon - Facultar la senyora Maria Montserrat López Ureña, Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de
Serveis Interns, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per a l’efectivitat
d’aquest acord.
Tercer.Tercer.- Notificar el present acord a la Delegació Territorial de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària a Catalunya, als efectes adients.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑ
ESPAÑOLA
PAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN
MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO A LAS
ENTIDADES
ENTIDADES ELCA
ELCALES
CALES.
LES.
En Madrid, el día de abril de 2003.
REUNIDOS
La Excma. Sra. Dª. Rita Barberá Nolla, Presidenta de la Federación Española de Municipios
y Provincias.
El Excmo. Sr. D. Cristóbal Montoro Romero, Ministro de Hacienda.
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El Excmo. Sr. D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca, Secretario de Estado de
Hacienda y Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
EXPONEN
I
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) es la
Entidad de Derecho Público encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la
aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, y de aquelels recursos de
otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se
le encomiende por Ley o por Convenio.
La Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP) es una asociación
constituida por Entidades Elcales, creada al amparo de la Disposición Adicional Quinta de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Elcal, y declarada de
utilidad pública mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, para
la protección y promoción de sus intereses comunes.
Els Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauce
inmediato de participación ciudadana en els asuntos públicos, que institucionalizan y
gestionan con autonomía els intereses propios de las correspondientes colectividades.
Las Provincias e Islas son entidades elcales con personalidad jurídica propia, que gozan de
autonomía para gestionar els intereses propios de las correspondientes colectividades.
II
En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las
Administraciones Públicas y conforme al principio establecido en el artícuel 4.1.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, els representantes de ambas partes consideran que
sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un
sistema estable y periódico de suministro de información por parte de la Agencia
Tributaria a las Entidades Elcales.
Igualmente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Elcal
establece en su artícuel 55 que “Para la efectividad de la coordinación y la eficacia

administrativas, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un
lado, y las Entidades Elcales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas: c) Facilitar a las
otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el
adecuado desarrolel por estas de sus cometidos y d) Prestar, en el ámbito propio, la
cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el
eficaz cumplimiento de sus tareas”.
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El presente suministro de información viene posibilitado tanto por la legislación reguladora
de els derechos y garantías de els contribuyentes como por la que rige el suministro de
información tributaria a las Administraciones Públicas.
Así, en els artícuels 2 y 3 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de
els Contribuyentes, se establece, por un lado, que els principios generales de eficacia y
limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales deben
articular la aplicación del sistema tributario y, por otro lado, que els contribuyentes tienen
derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por elels presentadas.
Siguiendo esta orientación, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Imdoncsto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias,
bajo el títuel "Información por medios telemáticos" contempla, previa autorización de els
interesados, el suministro de información tributaria por medios telemáticos e informáticos
a favor de las Administraciones Públicas para el desarrolel de las funciones que tengan
encomendadas, supeditándoel a els términos y garantías que se fijen mediante Orden del
Ministro de Economía y Hacienda y en el marco de colaboración que se establezca.
En cumplimiento de esta habilitación legal, se ha dictado la Orden de 18 de noviembre de
1999, por la que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones
Públicas para el desarrolel de sus funciones, así como els sudoncstos contemplados en el
artícuel 113.1 de la Ley General Tributaria (B.O.E. nº 286 de 30 de noviembre). En el
artícuel 2 de esta Orden se regula, en concreto, el suministro de información de carácter
tributario para el desarrolel de las funciones atribuidas a las Administraciones Públicas,
previendo que "cuando el suministro de información sea procedente, se procurará su

cumplimentación por medios informáticos o telemáticos atendiendo a las posibilidades
técnicas tanto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como de la
Administración cesionaria, que podrán convenir en cada caso concreto el que estimen más
conveniente".
Por su parte, el artícuel 113.1 de la Ley General Tributaria, despues de sentar el principio
general de que els datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración
Tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sóel podrán ser
utilizados para la efectiva aplicación de els tributos o recursos cuya gestión tenga
encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, enumera una serie
de excepciones al mismo dentro de las que se encuentra el sudoncsto - apartado b) - de
que la cesión tenga por objeto la colaboración con otras Administraciones Tributarias a
efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, la Orden de 18 de noviembre de 1999 antes citada también prevé que la
información pueda ser suministrada mediante transmisión telemática.
Razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a las partes signatarias
justifican el establecimiento de un sistema de suministro de información tributaria que
permita a las Entidades Elcales que se adhieran a este Convenio una agilización en la
disposición de la información y una disminución de els costes incurridos, aprovechando al
máximo el desarrolel de las nuevas tecnoelgías. Dicho sistema se regula a traves del
presente Convenio, dado que el suministro se producirá sobre els datos de un elevado
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número de interesados o afectados por els mismos y habrá de verificarse de una forma
periódica y continuada en el tiempo.
En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de este
Convenio deberá respetar els derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal y
familiar de els ciudadanos y a la protección de datos personales que prescriben els
apartados 1 y 4 del artícuel 18 de la Constitución Española, en els términos previstos en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
III
En consecuencia, siendo jurídicamente procedente el establecimiento de un sistema
estable de suministro de información a las Entidades Elcales por medios informáticos y
telemáticos, ambas partes acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración que se
regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.PRIMERA.- Objeto del Convenio.
1.- El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración
sobre las condiciones y procedimientos por els que se debe regir la cesión de información
de la Agencia Tributaria a las Entidades Elcales que se adhieran a este, para el ejercicio de
las funciones atribuidas a las mismas, preservando en todo caso els derechos de las
personas a que se refiera la información.
2.- Las partes intervinientes podrán intercambiarse la información que precisen para el
desarrolel de sus funciones, en els términos previstos en el presente Convenio, todo elel
sin perjuicio de la colaboración que pueda tener lugar entre la Agencia Tributaria y las
Entidades Elcales conforme al Ordenamiento Jurídico en sudoncstos distintos de els
regulados por el mismo.
SEGUNDA.SEGUNDA.- Finalidad del Convenio.
1.- El suministro de información procedente de la Agencia Tributaria para finalidades no
tributarias tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con las Entidades Elcales en el
desarrolel de las funciones que estas tengan atribuidas cuando, para el ejercicio de las
mismas, la normativa reguladora exija la aportación de una certificación expedida por la
Agencia Tributaria o la presentación, en original, copia o certificación de las declaraciones
tributarias de els interesados o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia
Tributaria, en particular, en el caso de els no obligados a declarar. En estos sudoncstos, la
información que debe constar en tales documentos se solicitará directamente de la
Agencia Tributaria, siempre que resulte necesaria para el ejercicio de tales funciones, se
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refiera en su totalidad a un número elevado de interesados o afectados y haya de
efectuarse de forma periódica o continuada en el tiempo.
2.- La cesión de información procedente de la Agencia Tributaria al amparo de el
disdoncsto en el artícuel 113.1.b) de la Ley General Tributaria tendrá como finalidad
exclusiva la colaboración con las Entidades Elcales a efectos del cumplimiento de las
obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
3.- Para las finalidades descritas en esta Cláusula, se establecen els suministros de
información que se recogen en el Anexo I del presente Convenio, que deberán realizarse
con la periodicidad y contenido que se detallan en el mismo, mediante el tratamiento
telemático de las solicitudes efectuadas.
TERCERA.TERCERA.- Autorización de els
els interes
interesados.
resados.
1.- Els suministros de información tributaria que se realicen con la finalidad prevista en el
apartado 1 de la cláusula Segunda del presente Convenio deberán contar con la previa
autorización expresa de els interesados, de conformidad con el disdoncsto en la
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Imdoncsto sobre la
Renta de las Personas Físicas y Otras Normas Tributarias, y en els términos y con las
garantías que se establecen en el artícuel 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999.
De no contarse con la previa autorización del interesado, la Agencia Tributaria podrá
suministrar a la Entidad Elcal la información necesaria para el cumplimiento de dicha
finalidad, siempre que dicha cesión pueda ampararse en el artícuel 113.1 de la Ley
General Tributaria.
2.- Por su parte, els suministros de información tributaria que se realicen con la finalidad
prevista en el apartado 2 de la cláusula Segunda del presente Convenio no requerirán el
previo consentimiento de els interesados.
CUARTA.CUARTA.- Destinatarios
estinatarios de la información suministrada.
La información cedida por la Agencia Tributaria sóel podrá tener como destinatarios a els
órganos de las Entidades Elcales que tengan atribuidas las funciones que justifican la
cesión, incluidos els órganos de fiscalización, en la medida en que por su normativa
participen en els procedimientos para els que se suministra la referida información.
Igualmente podrán ser destinatarios els organismos o entidades de derecho público
dependientes de las Entidades Elcales que ejerzan funciones o instruyan els
procedimientos para els que se suministran els datos. En ningún caso podrán ser
destinatarios órganos, organismos o entes que realicen funciones distintas de las que
justifican el suministro.
Todo elel sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida por la Agencia
Tributaria a els fines que la justifican y para els que se solicitó. En cualquier caso, el
destinatario no podrá ceder a terceros la información remitida por la Agencia Tributaria.
QUINTA.QUINTA.- Principios y reglas de aplicación al suministro de información contemplado
en este
este Convenio.
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El suministro de información que efectúe la Agencia Tributaria en el marco del presente
Convenio se regirá por las reglas y principios contemplados en el artícuel 6 de la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999.
En concreto, el respeto a els principios de eficiencia y minimización de costes obliga a
acudir al tratamiento telemático de las solicitudes efectuadas que deberán ajustarse a els
diferentes tipos de información determinados en el Anexo I, teniendo en cuenta, por un
lado, la normativa aplicable a els diferentes procedimientos y, por otro, que cada tipo de
información solicitada se refiera siempre a un número elevado de interesados o afectados.
SEXTA.SEXTA.- Naturaleza de els
els datos suministrados.
Els datos suministrados por la Agencia Tributaria son els declarados por els contribuyentes
y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido
sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización. No obstante,
cuando els citados datos hubieran sido comprobados por la Administración Tributaria se
facilitarán els datos comprobados.
Tanto la Agencia Tributaria como las Entidades Elcales podrán solicitarse recíprocamente
especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de els datos objeto de
suministro.
SÉPTIMA.SÉPTIMA.- Interel
Interelcutor
elcutor único.
Tanto en la Agencia Tributaria como en cada Entidad Elcal existirá un órgano al que
ambas podrán dirigirse para resolver cualquier aspecto o incidencia relacionado con la
aplicación del presente Convenio.
En concreto, por la Agencia Tributaria, dicho órgano será la Delegación de la Agencia
Tributaria del ámbito al que pertenezca la Entidad Elcal correspondiente, mientras que por
esta, dichas funciones serán ejercidas por quién designe el máximo órgano representativo
de la Entidad Elcal.
OCTAVA.OCTAVA.- Procedimiento.
A) Adhes
Adh esión:
esión:
La adhesión al presente Convenio por parte de las Entidades Elcales interesadas, el será
con arregel al siguiente procedimiento. Cada Entidad Elcal, a traves de su órgano de
gobierno enviará a la Delegación de la Agencia Tributaria que ejerza sus competencias en
el ámbito territorial al que pertenece la Entidad Elcal su solicitud de adhesión plena y sin
condiciones al presente Convenio (se incluye como Anexo II modeel de Protocoel de
Adhesión). La Agencia Tributaria remitirá copia de las solicitudes de adhesión a la FEMP.
B) Fase inicial:
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1.- Tras la adhesión al presente Convenio, els órganos administrativos de la Entidad Elcal y
els organismos o entidades de derecho público dependientes de la misma, deberán remitir
a su interelcutor único la siguiente documentación:
•

Datos identificativos del órgano, organismo o entidad de derecho público solicitante
(denominación, NIF, dirección, teléfono, ...).

•

Objeto del suministro de información.

•

Procedimiento o función desarrollada por el órgano solicitante.

•

Competencia del órgano, organismo o entidad de derecho público (con referencia a la
concreta normativa aplicable).

•

Tipo de información solicitada. Este deberá ajustarse a els diferentes tipos de información
establecidos en el Anexo I del presente Convenio, sin perjuicio de el disdoncsto en el
apartado D) de esta Cláusula.

•

Adecuación, relevancia y utilidad de la información tributaria solicitada para el elgro de la
finalidad que justifica el suministro.
El interelcutor único de la Entidad Elcal, recibidas todas las solicitudes, remitirá a la
Delegación de la Agencia Tributaria una relación detallada de todos els órganos y
organismos solicitantes, la normativa en la que se recojan las funciones desarrolladas y su
competencia, así como el tipo concreto de la información solicitada.
2.- Una vez examinada la documentación y comprobado que todas las solicitudes se
ajustan a el previsto en el presente Convenio, el Delegado de la Agencia Tributaria
procederá a dar de alta al órgano, organismo o entidad de derecho público en la
aplicación correspondiente de suministro telemático de información. Asimismo
comunicará esta circunstancia al interelcutor único de la Entidad Elcal, para que a partir de
ese momento, las peticiones de información se realicen de acuerdo a el establecido en
este Convenio.
3.- La incorporación posterior de nuevos órganos, organismos o entidades a la aplicación
de suministro telemático de información se realizará, a su vez, conforme a el previsto en
els apartados anteriores.
C) Suministro de información:
1. Solicitud:
Els órganos, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma
previamente autorizados y para cada tipo de procedimiento, remitirán a la Agencia
Tributaria por vía telemática una relación de solicitudes de información en la que se
incluirán todos els datos que sean precisos para identificar claramente a els interesados
afectados y el contenido concreto de la información solicitada, que deberá ajustarse a els
diferentes tipos de información previamente determinados por la Agencia Tributaria.
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Asimismo, se deberá hacer constar que els interesados en la información solicitada han
autorizado expresamente el suministro de datos sin que se haya producido su revocación,
a excepción de els que se realicen al amparo del artícuel 113.1.b) de la Ley General
Tributaria, y que se han tenido en cuenta las demás circunstancias previstas en el artícuel
2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999 respecto de dicha autorización.
No se podrán incorporar peticiones de información de órganos, organismos o entidades
de derecho público que no hayan obtenido previa autorización.
2. Tramitación y contes
contestación:
estación:
Una vez recibida la petición, tras las verificaciones y procesos correspondientes, la
Delegación de la Agencia Tributaria remitirá la información solicitada en un plazo no
superior a siete días desde la recepción de dicha solicitud.
En el sudoncsto de que alguna petición no fuese atendida en ese plazo, el usuario podrá
conocer el motivo para que, en su caso, pueda ser objeto de subsanación.
3. Formato:
Tanto la solicitud como la entrega de la información se realizará por medios telemáticos.
En especial, podrá realizarse por els medios y en els términos que establezca la Agencia
Tributaria para la expedición de certificaciones tributarias electrónicas por parte de sus
órganos.
D) Modificaciones
Modificacion es:
es:
Previo acuerdo entre el Delegado de la Agencia Tributaria en cuyo ámbito territorial esté
situada la Entidad Elcal y el órgano de gobierno de esta, podrán modificarse o ampliarse
els tipos de información tributaria a suministrar, de conformidad con la tipoelgía que a
estos efectos establezca el Departamento de Informática Tributaria de la Agencia
Tributaria y de conformidad con el procedimiento descrito en el apartado B) de esta
Cláusula, la periodicidad de las solicitudes y la fecha límite de suministro.
NOVENA.NOVENA.- Control y seguridad de els
els datos suministrados.
1.- El control y seguridad de els datos suministrados se regirá por el disdoncsto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de Medidas de
Seguridad de Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, y en els
documentos de seguridad aprobados por la Agencia Tributaria y por la Entidad Elcal que
se adhiera al presente Convenio.
2.- Se establecen els siguientes controles sobre els accesos, la custodia y la utilización de la
información suministrada al amparo de este Convenio:
a) Control interno por parte del ente ces
cesionario
esionario de la información.
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Las Entidades Elcales realizarán controles sobre la custodia y utilización que de els datos
recibidos realicen las autoridades, funcionarios o resto de personal dependiente del
mismo.
b) Control por el ente titular de la información cedida.
Las Entidades Elcales se someterán a las actuaciones de comprobación que pueda acordar
el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria al objeto de verificar la adecuada
obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o
convencionales que resultan de aplicación.
DÉCIMA.DÉCIMA.- Obligación de sigiel
sigiel.
el.
1. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de els
datos o información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más
estricto y completo sigiel respecto de elels. La violación de esta obligación implicará
incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten
procedentes, así como el sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden
a la Agencia de Protección de Datos.
2. El expediente para conocer de las posibles responsabilidades administrativas de
cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información
suministrada en ejecución de este Convenio deberá ser iniciado y concluido, así como
exigida la responsabilidad, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la
autoridad, funcionario u otro personal responsable de dicha utilización indebida.
UNDÉCIMA.UNDÉCIMA.- Archivo de actuaciones
actuacion es.
es.
La documentación en poder de cada Administración relativa a els controles efectuados
sobre la custodia y utilización de els datos cedidos, deberá conservarse por un periodo de
tiempo no inferior a dos años. En especial, deberán conservarse por parte de la Entidad
Elcal els documentos en els que conste la autorización expresa de els interesados.
DUODÉCIMA.DUODÉCIMA.- Efectos de els
els datos suministrados.
De conformidad con el previsto en el artícuel 9 de la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 18 de noviembre de 1999, en la medida en la que las Entidades Elcales
puedan disponer de la información de carácter tributario que precisen para el desarrolel
de sus funciones mediante els cauces previstos en el presente Convenio de Colaboración,
no se exigirá a els interesados que aporten individualmente certificaciones expedidas por
la Agencia Tributaria, ni la presentación, en original, copia o certificación, de sus
declaraciones tributarias o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia
Tributaria en el caso de els no obligados a declarar.
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros efectos que els
derivados del objeto y la finalidad para la que els datos fueron suministrados. En
consecuencia, no originarán derechos ni expectativas de derechos en favor de els
interesados o afectados por la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción de
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els derechos u obligaciones a que puedan referirse els procedimientos para els que se
obtuvo aquella. De igual modo, la información suministrada no afectará a el que pudiera
resultar de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior modificación
de els datos suministrados.
DECIMOTERCERA.DECIMOTERCERA.- Organización para la ejecución
ejecución del Convenio. Solución de
conflictos.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio,
así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará una Comisión
Mixta de Coordinación y Seguimiento comdoncsta por tres representantes nombrados por
el Director del Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de
la Agencia Tributaria y otros tres nombrados por la Presidencia de la FEMP.
En calidad de asesores, con derecho a voz, podrán incorporarse cualesquiera otros
funcionarios que se considere necesario.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada
seis meses, para examinar els resultados e incidencias de la colaboración realizada.
Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente
Convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá en cuanto a su
funcionamiento y régimen jurídico, respecto a el no establecido expresamente en la
presente Cláusula, por el disdoncsto en el Capítuel II del Títuel II de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
DECIMOCUARTA.DECIMOCUARTA.- Plazo de vigencia.
1. El presente Convenio tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre del año 2003,
renovándose de manera automática anualmente salvo denuncia expresa de cualquiera de
las partes. Dicha denuncia deberá realizarse, al menos, con un mes de antelación a la
finalización del plazo de vigencia.
2. Por otra parte, la Agencia Tributaria podrá acordar la suspensión unilateral o la
limitación del suministro de información a una Entidad Elcal cuando advierta
incumplimientos de la obligación de sigiel por parte de las autoridades, funcionarios o
resto de personal del ente cesionario, anomalías o irregularidades en els accesos, en el
régimen de control o incumplimientos de els principios y reglas que deben presidir el
suministro de información, de acuerdo con el previsto en este Convenio. Una vez
adoptado el acuerdo de suspensión o limitación del suministro se dará cuenta
inmediatamente a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, siendo oída esta en
orden a la revocación o mantenimiento del acuerdo.
DECIMOQUINTA.DECIMOQUINTA.- Naturaleza administrativa.
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El presente Convenio de colaboración es de carácter administrativo, considerándose
incluido en el art. 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000, de 16 de junio.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo serán resueltas por la
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimotercera.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
En el sudoncsto de Mancomunidades de Municipios que pertenezcan a más de una
provincia, el órgano de la Agencia Tributaria al que se refieren las Cláusulas Séptima y
Octava de este Convenio, será el Delegado Especial que ejerza competencia territorial
sobre dichos municipios.
En el sudoncsto de Mancomunidades de municipios que pertenezcan a más de una
Comunidad Autónoma, el órgano al que se refieren las Cláusulas Séptima y Octava de
este Convenio será el Director del Departamento de Organización, Planificación y
Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria. No obstante, en este caso, tanto el alta
en la aplicación como la resdoncsta a las concretas solicitudes de información se llevarán a
cabo por el Departamento de Informática Tributaria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Las Entidades Elcales que se adhieran al Convenio de Colaboración en Materia de
Intercambio de Información Tributaria y Colaboración en la Gestión Recaudatoria suscrito
entre la Agencia Tributaria y la FEMP, no tendrán que adherirse al presente Convenio.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.
Las Entidades Elcales que, a la firma de este Convenio, se encuentren dadas de alta en la
aplicación telemática de suministro de información de la Agencia Tributaria, dispondrán
de un plazo de tres meses para adherirse al mismo o al de intercambio de información
tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Elcales. Transcurrido
dicho plazo sin producirse esta circunstancia, la Agencia Tributaria suspenderá el
suministro de información a que se refiere el presente Convenio.
Y en prueba de conformidad, ambas partes el firman por duplicado en la fecha y lugar
indicada en el encabezamiento.
LA PRESIDENTA DE LA
EL MINISTRO DE
FEDERACIÓN ESPAÑOLA
HACIENDA
Y PRESIDENTE DE LA
AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Cristóbal Montoro
Romero Ponga y

EL SECRETARIO DE
ESTADO DE HACIENDA

Estanislao Rodríguez-
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ANEXO I AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL
ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS
PROVINCIAS EN MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER
TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES
ENTIDADES ELCA
ELCALES
CALES.
LES.
De conformidad con el previsto en la Cláusula Segunda del presente Convenio se recogen
els siguientes suministros periódicos de información de la Agencia Tributaria a las
Entidades Elcales:

a) Para el ejercicio de finalidades no tributarias, al amparo de el disdoncsto en la
disposición adicional Cuarta de la Ley 40/1998.
INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO

PERIODICIDAD

FECHA LÍMITE DEL
SUMINISTRO

Situación de estar al
corriente de las
obligaciones
tributarias

Subvenciones y
ayudas públicas:
beneficiarios

Semanal

7 días desde la
recepción

Situación de estar al
corriente de las
obligaciones
tributarias

Procedimiento de
contratación
administrativa

Semanal

7 días desde la
recepción

Datos del IRPF

Els procedimientos
establecidos por las
Entidades Elcales
en cada caso

Semanal

7 días desde la
recepción

b) Al amparo del artícuel 113.1 b) de la Ley General Tributaria.
INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO

PERIODICIDAD

FECHA LÍMITE
DEL
SUMINISTRO

Datos identificativos

Cumplimiento de
obligaciones fiscales

Semanal

7 días desde
la
recepción
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ANEXO II
PROTOCOEL
PROTOCOEL DE ADHES
ADHESIÓN
ESIÓN AL CONVENIO
En sesión del Pleno celebrado el día ....... de .............. de 2003 del (Ayuntamiento,
Diputación Provincial, Cabildo Insular, Mancomunidad, etc.) se ha acordado la adhesión
íntegra al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la
Federación Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de información
de carácter tributario.

Fecha y firma del Alcalde/Presidente de la Entidad Elcal

ILMO. SR. DELEGADO ESPECIAL/DELEGADO
ESPECIAL/DELEGADO DE LA AGENCIA ESTATAL
ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN (Provincia/Comunidad Autónoma)/DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO
DE
ORGANIZACIÓN,
PLANIFICACIÓN
Y
RELACIONES
RELACIONES
INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES DE LA AGENCIA ESTATAL
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
3
.PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PEL SERVEI
D’INFORMACIÓ MEDIADORA (SIM).
En data 23 de juny de 2010 va ser aprovat pel Ple en sessió ordinària, el conveni entre el
Departament de Justícia i l’Ajuntament de Calafell pel Servei d’Informació Mediadora
(SIM), per tal que les persones interessades en resoldre conflictes s’hi puguin adreçar.
El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, es una entitat sense personalitat
jurídica pròpia, adscrita al departament de Justícia que es crea amb la finalitat de
promoure i administrar la mediació regulada per la Llei i facilitar que s’hi pugui accedir,
així com fomentar i difondre la mediació.
Atès que des de l’ajuntament de Calafell es vaelra positivament el servei i segueix tenint
interès, en posar a disposició dels habitants del seu municipi un instrument útil que faciliti
la resolució pacífica de conflictes que sorgeixen del dia a dia de la convivència.
Vist que la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Calafell es el punt d’informació
i derivació de casos al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, ja que disposa de
persones amb el coneixement suficient sobre aquest servei. El punt d’informació d’aquest
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servei està ubicat a les dependències de Benestar Social de Segur de Calafell al c/ Lluís
Companys, 57.
Vist que el departament de Justícia contribueix amb les despeses que es puguin generar
de les tasques d’informació i tramesa de les peticions de les persones interessades.
La Comissió informativa de Serveis a les Persones, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció
del següent acord:
PRIMER.PRIMER.- APROVAR la pròrroga del conveni subscrit amb el Departament de Justícia de
col·laboració pel Servei d’Informació Mediadora (SIM).
SEGON.SEGON.- Donar compte al Departament de Justícia- Direcció Gral. de Dret i d’Entitats
Jurídiques- i als dept. de Contractació i Benestar Social de l’Ajuntament.
Sra. Verge: Com ´be diu el punt es la pròrroga d’un conveni mediador que es va aprovar el
juny de 2010 i des de la regidoria de Benestar que es des d’on s’informa als usuaris del
municipi, s’ha cregut donar-li una continuïtat. Es un servei que agilitza els problemes dels
usuaris i no haver d’arribar a la justícia.
El Ple de la corporació, de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, i per unanimitat acorda:
PRIMER.PRIMER.- APROVAR la pròrroga del conveni subscrit amb el Departament de Justícia de
col·laboració pel Servei d’Informació Mediadora (SIM).
SEGON.SEGON.- Donar compte al Departament de Justícia- Direcció Gral. de Dret i d’Entitats
Jurídiques- i als dept. de Contractació i Benestar Social de l’Ajuntament.
4. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA D'INCLUSIÓ D'UN NOU ELEMENT DE
L'ES
L'ESPÈCIE
ESPÈCIE POLLANCRE SITUAT AL TORRENT DE LA CASA NOVA DE SEGUR AL
CATÀLEG D'ARBRAT D'INTERÈS ELCAL
ELCAL
El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 3 d’Octubre de 2011, va
aprovar inicialment la inclusió d’un nou element d’arbrat de l’espècie POLLANCRE
(Populus nigra), situat al torrent de la Casa Nova de Segur, al catàleg d’arbrat d’interès
elcal del municipi de Calafell.
Atès que l’esmenta’t acord, ha estat objecte d’informació pública, mitjançant edictes
publicats al BOP núm. 255 de data 5-11-2011 i al DOGC núm. 5998 de data 4-11-2011,
per un termini de trenta dies.
Atès que, durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació
La C.I. d'Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, per unanimitat proposa al Ple,
l’adopció del següent acord:
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PRIMER.- Aprovar definitivament la inclusió d’un nou element d’arbrat de l’espècie
POLLANCRE (Populus nigra), situat al torrent de la Casa Nova de Segur, al catàleg d’arbrat
d’interès elcal del municipi de Calafell.
SEGON.- Publicar el present acord al BOPT i al DOGC
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient i per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar definitivament la inclusió d’un nou element d’arbrat de l’espècie
POLLANCRE (Populus nigra), situat al torrent de la Casa Nova de Segur, al catàleg d’arbrat
d’interès elcal del municipi de Calafell.
SEGON.- Publicar el present acord al BOPT i al DOGC
5. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES
SOCIALISTES DE
CATALUNYA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL PER TAL QUE EL GOVERN
MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB L’AJUNTAMENT I LES
EMPRES
EMPRESES
ORGANISMES AUTÒNOMS I PER INSTAR A LA
RESES MUNIICPALS I ORGANISMES
GENERALITAT A LIQUIDARLIQUIDAR -EL DE FORMA
FORMA URGENT.
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres assistents acorda: deixar la
proposta sobre la taula.

6.

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS
RESOLUCIONS DICTADES
DICTADES DES DEL DARRER PLE

El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades que són del
decret núm. 5251/2011 de 22 de desembre al 5299/2011 de 29 de desembre, i del
número 1 al 299 del 2 al 30 de gener de 2012, donant compliment al que estableix
l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
elcals, aprovat per RD 2568/86 de 28 de novembre, perquè els regidors en tinguin
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.

DONAR COMPTE DE LES ACTES
ACTES DE JUNTA DE GOVERN ELCAL
ELCAL
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El senyor Alcalde dóna compte de les actes de Junta de Govern Elcal que són la 51 i 52 de
dates 21 i 28 de desembre de 2011 i la 1, 2, 3 de dates 11, 18 i 25 de gener de 2012,
perqu`els regidors i regidores en tinguin 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.
8.

PRECS
PR ECS I PREGUNTES
PREGUNTES

Sr. Triadó: Tres coses, la primera es sobre aquests 3 cotxes de la policia que han arribat
nous. Mes que res que ho expliquin una mica, perquè ens enterem pel carrer, ens
pregunten i no sabem què respondre. Que si són cotxes de segona mà?, que si venen de
la policia de Barceelna, amb mes de cinc anys de rènting... Ens interessaria saber-ho per
explicar-ho a la gent.
I respecte les motos, també, es diu que n’han arribat 8 o 10, però que no poden circular
perquè no poden posar benzina.
Despres també hi ha el tema del gerent del patronat de turisme, que no saben si ha plegat
o no. Us donem l’oportunitat de què ho expliqueu.
L’última es que ha sortit la notícia que es vol muntar aquest gran parc a Barceelna. Sembla
que s’han ofert uns terrenys que tenen uns problemes urbanístics, perquè està el port, la
zona del delta del Lelbregat que està protegida i jo penso que per un municipi com
Calafell seria bo entrar en una oferta. Ja que els alcaldes del Baix Lelbregat s’han unit a la
proposta de la Generalitat, seria bo que poguessim estar i participar de les decisions que
prengui la Generalitat.
Sr. Bonilla: en primer lugar, quisiera volver a preguntar por el tema de la calle Ferran Sor
de Mas Romeu, que ya el pregunté en la comisión y en el último pleno, sin resdoncsta de
momento. Quisiera saber que se piensa hacer con aquel hundimiento que cada vez hay
más peligro de accidentes. Y despues tengamos que lamentar las consecuencias que se
deriven. Quisiera que se diera una resdoncsta y que fuera efectiva no para els políticos
sinó para els vecinos que utilizan la zona.
Otro tema es sobre la zona de Bellamel, que hay unas señales que están caídas o que las
han arrancado y algunos vecinos incluso las han atado a un árbol. Simplemente dándose
un paseo se ve claramente. También el hay en Brisas y en Valldemar y Mas Romeu.
Luego en el carrer Mitjorn esquina Levante, la brigada municipal ha doncsto una valla
porque hay una reja, una tragona que está hundida, le han doncsto la valla con el pielto
encima, pero este no ha funcionado nunca, y un vecino se estrellará ahí de noche. Hay
que controlar a Sorea.
En la calle Narcís de Valldemar también hay señales caídas y en Mas Romeu. Pido que se
revisen y se repongan.
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Sobre el alumbrado público tambíén se està dando en els últimos meses, y he esperado a
decirel esperando a ver la actuación de las compañías que están haciendo el
mantenimiento,, y es que por ejempel en Valldemar, cada vez que hacen el cambio de una
bombilla dejan la capucha levantada y entra por arriba cada vez que llueve todo el ralente
o toda la lluvia. Por tanto, creo que debería hacerse un seguimiento de las empresas que
nos están dando el servicio y que el están cobrando.
Sra. Almagro: Una pregunta que va destinada al regidor de Promoció esportiva, senyor
Iglesias, perquè vam veure que a la web de turisme de l’ajuntament han publicat
informació sobre la nova temporada del Nordic Walking. I també sabeu que es va
finalitzar el contracte que es tenia amb l’empresa anterior, que fou la que va implementar
aquest servei, el va impulsar i desenvolupar fins arribar a un èxit de participació com es el
que té el Nordic Walking a Calafell en aquests moments. I a mes amb el benefici que això
ha portat al nostre municipi amb matèria de promoció econòmica i turística. Sabeu i ens
consta que l’anterior empresa no continuarà donant aquest servei, llavors la nostra
pregunta es que si aquesta empresa no ho gestionarà i ja tenen publicada la informació a
la web de turisme, ens agradaria saber qui i com es gestionarà a partir d’ara aquest servei.
Sra. Cumplido: Jo nomes vull fer uns comentaris, i despres un prec personal com a
regidora i com a ciutadana. Resulta que apareix la web de Convergència, que sembla ser
que han oblidat que estan governant, unes expressions de que no els agrada que el partit
socialista comenti en el nostre belg tot allò que creiem que es la gestió de l’equip de
govern, fem al·legacions, expliquem les nostres votacions. Es a dir, es el mitjà que
nosaltres hem trobat perquè el municipi pugui saber quina es la nostra postura com
oposició.
Vostès, sembla que s’han enfadat moltíssim perquè hem publicat fotografies de cotxes
mal aparcats i això ja ho feien altres belgs, els quals vostès es van acostar en el seu
moment perquè els fessin la feina d’oposició quan nosaltres governàvem. `Vostès van
aprofitar-se de les protestes que feien alguns ciutadans quan nosaltres governàvem
perquè els fessin d’oposició, perquè vostès ni propostes ni res. Miri, es molt trist que un
equip que està governant es dediqui a programes de “Sálvame de Luxe” perquè els
ciutadans que no volen veure un programa com aquest no engeguen la tele Diuen que
han perdut la paciència, doncs, si despres de nou mesos de governar vostès han perdut la
paciència l’única cosa que demostra als ciutadans es una desesperança de pensar que hagi
perdut la paciència i diuen que la gota que ha vessat el got han estat les fotografies d’una
regidora. La gota no ha estat això, sinó que els molesten les explicacions i tot el que anem
penjant com oposició perquè els ciutadans sàpiguen què pensem.
Es normal que a vostès no els agradi el que fa l’oposició `però si vostès pensen que una
crítica positiva es dir amen a tot el que fan, doncs, crec que això no es fer oposició, sinó
que estem per denunciar el que creiem que no es correcte i fer al·legacions. I dit això la
funció que tenen vostès es la de governar i fer complir les normatives. Jo que des de l’any
1977 estic aparcant davant de casa meva, que no hi havia la tanca que hi ha ara, ni estava
adoquinat, ni res de res, jo nomes li demano que em multi. Si aquest cotxe, on està, està
infringint la normativa, doncs, multi’m, perquè sóc una ciutadana mes. Jo si hi ha una
normativa que diu que no puc aparcar, no ho faré, però posi’m la multa. Faci d’alcalde i
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no faci diferències entre regidors i ciutadans, perquè els ciutadans el que esperen es
precisament això, que donem exemple.
I sobre una fotografia d’una regidora en qüestió que va sortir amb la matrícula, dir-li que
per part nostra demanem disculpes. Senzillament i no es una excusa, no entenem tant de
belgs com d’altres i se’ns va passar.
Sr. Robert: com que no hi ha una comissió específica que es tractin els temes de seguretat
ciutadana i penja directament d’alcaldia jo li voldria demanar es com està el tema concret
de la policia elcal. Si estan parlant de l’annex i en quins termes negocien? El tema del fons
d’incentivació? ...
Sr. Revelel: Sobre el tema de Carnaval, ha tenido un gran éxito, pero el que más nos ha
dolido ha sido la polèmica que se ha levantado sobre la rua del viernes por la tarde, donde
escuchando diferentes partes, se han visto varios puntos de vista, pero hemos encontrado
a faltar la figura mediadora del alcalde en este caso como presidente del Consell
Comarcal, en este asunto, donde quizás els ciudadanos de Calafell hubieran agradecido
una intervención por su parte.
La pregunta que quiero hacer a la regidora de turismo es que durante la comisión del 17
de Enero se nos informó que el presudoncsto se había reducido mucho, pasando de
75.000 a sesenta mil. Hay que reconocer que es un dinero bien invertido por el retorno
de imagen que aporta a las empresas y comercios del municipio. Pero de las carrozas y
comparsas apuntadas, si todas hubieran sido subvencionadas, se hubiera llegado a els 37
o 40 mil euros. I pregunta es si nos pudiera detallar els gastos del Carnaval para justificar
esta diferencia de importe.
Sr.Duart: la meva pregunta està dirigida a la regidora de promoció econòmica. Ens ha
arribat que el director de promoció econòmica i comerç ja no ocupa aquest càrrec i això
despres de nomes nou mesos de govern es estrany. Volem saber si ha dimitit o l’han
cessat i en tot cas, qui el substituirà.
Sr. Ferré: El tema de la participació ciutadana am b el carril bici, ens agradaria saber es
perquè no estan els representants que ha triat lliurement la societat democràticament, que
són els polítics. També ens agradaria saber perquè no hi ha mes col·lectius implicats en el
tema o altres entitats i associacions de veïns.
També ens agradaria saber perquè no es fa el pla de participació com marca l’Agenda 21 i
que diu que s’ha de fer prèviament a qualsevol proces de participació i també que allò
que es va criticar tant amb el CAU, amb la participació que es va fer del POUM, ara s’està
intentant imitar però malament, perquè en aquell altre proces els sectors que estaven
representats eren empresaris, hotelers, veïns, entitats culturals socials... i en canvi,
cadascun d’aquests sectors entre ells van escollir la persona, per tant el proces va ser molt
mes elaborat. Ara no hi són tots representats. Ens agradaria saber qui ha escollit aquests
membres i amb quin criteri.
Per altra banda, les solucions que es proposen tenen una limitació important que es
econòmica. Si la solució ha de ser provisional ja està bé, però si el que volem es solució
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definitvia, aquesta limitació no hi hauria de ser. A mes si la limitació es econòmica ens
agradaria conèixer l’import màxim. I perquè s’ha d’acabar en aquest mandat? I a mes,
ens agradaria saber si aquesta solució que surti tindrà continuïtat en altres lelcs que ja
existeixen carrils bici? I perquè no es fa un estudi abans de decidir.
Nosaltres, com a conclusió crèiem que es un proces que s’ha iniciat per cobrir l’expedient,
perquè la propera reunió es al març i si es volgues fer un carril bici a l’estiu el proces de
participació seria molt mes ràpid, doncs, entenem que no hi ha pressa.
La solució que surti serà limitada pel cost i perquè l’aparença ferma de l’equip de govern
de la no necessesàrietat d’un carril bici l’han manifestada. Per tant, esperem que aquesta
solució tot i que serà difícil que solventi els problemes entre els vianants i els usuaris de
carril bici del passeig no en generi de nous.
Sr. Jiménez: El tema que ha dit el Bonilla sobre les tapes, parlarem amb l’empresa que té
la responsabilitat.
I sobre la reixa del carrer Migjorn, ja hem parlat amb l’empresa Gaudir 1 iperquè facin la
reposició.
Sr. Vidal: primer demanar disculpes per l’audició d’avui de Calafell Ràdio, que es deguda a
què estem funcionant amb un generador. En cap moment s’ha tallat però la qualitat de
veu canvia.
En referència a la participació ciutadana i el carril bici nosaltres tenim un tècnic que l’hem
posat perquè hem vist que era tècnic de joventut i ara també de participació, perquè havia
endegat molts processos i havia estat involucrat amb molts temes de la província. Es va
iniciar el proces perquè no partíem de zero, ja hi havia hagut un carril bici, la mateixa
ciutadania ja va influir dins de la decisió quie es va treure amb informes negatius de la
policia i via pública, amb l’esdevenir de treure aquest carril bici i engegar un diàleg. Clar,
davant d’uns antecedents no podíem començar de zero, i llavors es va agafar tota
l’hemeroteca i marcar uns criteris del que es volia. Normalment, el que es fa es una
consulta pública a tota la ciutadanis, però en aquest cas no calia perquè ja hi havia molta
polèmica per tots els mitjans. Llavors vam agafar tota aquesta informació i vam marcar
criteris: mobilitat; la gent es va queixar de manca de mobilitat, perquè s’havia perdut un
carril de circulació, es van perdre places d’aparcament i a mes hi havia encaraments cada
moment. Un altre criteri era el cost, la gent es queixava que hagues costat tant muntarho i despres desmuntar-ho. Despres hi havia la seguretat entre ciclistes i vianants.
Aquests criteris es van portar al departament d’urbanisme perquè dibuixes totes les
possibilitats que hi podien haver del carril bici, mantenint aquests criteris.
Nomes són dibuixos i han sortit sis o set projectes, dels quals se n’hauran de decidir dos o
tres i hem cregut que per aquest descarte hi participi també la ciutadania, perquè no
passes el mateix que a la Diagonal de Barceelna. I això s’ha cregut convenient fer-ho a
traves d’una comissió de treball d’associacions i col·lectius de la platja i Segur i si en aquell
nucli no hi havia entitats que les representessin, doncs, buscar altres com l’ARC que
monta la festa de la bicicleta. A `partir d’aquí està tot obert i la gent que ha format part
d’aquesta comissió i amb la documentació entregada, està obert tant fer nous carrils
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bicis, com posar diferents criteris que ells considerin que poden ser vàlids o que no
haguem tingut en compte. Vostè diu que la comissió serà el març, crec que la informació
que té no es molt bona. Quan vam dir que tinguessim tots els documents, parlaríem.
Sr.Clavero: jo volia donar-li les gràcies al senyor Triadó per les preguntes que m’ha fet.
Sobre les motos, van arribar el 16 al migdia i es van posar en funcionament aquella
mateixa tarda. Es cert que aquelles motos estan personalitzades per cada agent de trànsit
i com que fa poc que han arribat, conforme s’han anat incorporant els agents al seu torn
se’ls ha donat la seva moto. Aquest es el motiu i no que no tinguin benzina.
Respecte els cotxes, jo vull fer una mica d’història. La policia comptava amb dos vehicles
en rènting que es va acabar el contracte sobre l’abril, maig de l’any passat. Es va fer
pròrroga fins que s’havia de decidir si tornàvem definitivament o ens els quedàvem. Eren
vehicles amb mes de 270.000 quilòmetres i ames a mes nosaltres havíem engegat un
rènting nou de 4 vehicles. Per tant, com que a mes comptàvem amb dos vehicles amb
prestec per fer el tràmit entre els antics i els nous, vam decidir que tornaven els antics, mes
els dos prestats. El problema es que l’operació de rènting s’ha complicat i retrassat una
mica i aquests dos vehicles prestats, clar , l’empresa començava a dir-nos que potser
havíem de fer alguna cosa. Llavors vam pensar que per solucionar aquesta situació vam
mirar la possibilitat de lelgar uns vehicles. Aquests que hem lelgat són dos vehicles de la
guàrdia urbana de Barceelna, que els tornen perquè també se’ls havia acabat el seu
rènting, com nosaltres en el seu moment i ara els té una empresa que els lelga a policies
de diferents municipis. O sigui els que hem lelgat tenen menys quilòmetres i un
equipament molt milelr que els antics de la policia. Jo no tinc cap queixa dels guàrdies
sobre aquests vehicles.
Jo tinc aquí, ting aquí, aquí diu, exactament, titol formalitzat contracte de renting per
suministrament de 2 vehicles amb quit de vehicle policial omoelgat (aquests, en arriven 2).
I aquí ting, titol formalitzat contracte de renting per suministrament de 2 vehicles amb
quit de vehicle I amb quit de detinguts policial omoelgat (2 vehicles mes). Jo crec que amb
això, jo crec que ja podem acavar la polémica de si els que arriven, tindran manpara o no
tindran mampara! En arriven 2 sense, i 2, amb mampara. Vale? I també, jo volia parlar
d’aquest tema, però la regidora Teresa Cumplido m’ha donat una idea. I es qué, em
sembla molt bé el que ha dit de la denuncia. Clar, es que resulta que el meu també ha
sortit a les fotos,..
Però es que, es que, es que clar, com el meu vehicle també ha sortit a les fotos, doncs jo
vull aclarir 2 coses: primer, m’agradaria saber quin agent de la Policia m’ha denunciat a mi
alguna vegada? Perquè això ha sortit publicat, que el meu cotxe, l’han denunciat i que
servidor, ha fet retirar aquesta denuncia. M’agradaria sapiguer quin agent ha fet això?
Que ho diguin, que m’ho digui.
I per una altra banda, doncs també m’agradaria que em multin. El lelc que hi ha sortit el
meu cotxe a la foto, que em multin. Perquè jo també pagare la denuncia i que em treguin
els punts si m’els han de treure. Res mes.
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Sr. Solé: Gracies senyor alcalde! Bon dia a tots i a totes. En ting, que respondre a 3
persones. En primer lelc, al senyor Parera, del grup municipal d’OAM. Bueno, vostè sabra
també com jo, i sobre tot com a exregidor d’Urbanisme d’aquest ajuntament, que les
boreres de les parts sobre tot que no estan edificades, doncs això ho ha de acavar fent, la
part privada. Hi han molts metres lineals en aquest municipi, on hi ha una mancança de
boreres, sobre tot perquè la part privada no ha construït l’edificació corresponent i no ha
arreglat la seva acera. Seria crear un precedent. Hi han molts punts del municipi, que si
que fan falta, perquè sòn punts d’unió i de gran movilitat.
Sr. Solé: Val. Jo li dic, com va en general. Si hi ha alguna part del municipi, si sòn terrenys
municipals o no, ja ho estudiarem, però això també va en funció de les prioritats que
anem tenint a l’hora d’arreglar les boreres i els carrers. Espero haver respós a la seva
pregunta
Doncs, el que va comentar sobre el carrer Ferran Sort, ja li vaig dir que, que s’esta
estudiant quin es era el problema, aquest es el problema hi ha, que ja ve des de fa molts
messos, i pel que ting entes des de fa uns quants anys. El problema, es que això es va
agreujant. S’ha trovat quina es la problemàtica interior, i es ficara una solució quant abans
milelr. Però recordo, que això ja ve em sembla, des de fa uns 3 anys.
I el altra, respecte del, i no em vull extendre mes. Del tema del carril bici, han comentat
una cosa que no s’havia respós, el tema de la part económica, si sòn esquerps? Quines
limitacions hi ha? El que es busca es que, el que es busca es que es faci l’opció que la
comissió de treball decideixi, juntament amb el procediment que ha explicat el meu
company. Si la sol·lució definitiva, té mes o menys inversió, s’anira fent a partir de la
capacitat presupostaria d’aquest ajuntament i de les prioritats que es vagin decidint. Si
tinguesim tots els diners del món i es pogues fer segurament, es faria la solu.lució un cop
es decideixi, inmediatament. Però aidxó s’haura de val·elrar des de ‘Serveis interns’.
Sra. López: Jo vaig a respondre a la pregunta que ha fet el Joan Carles Robert, en rel·lació
a la Policia, i temes que toquen de ‘Recursos humans’ perquè, tan vostè com jo, som les
persones que ocupen, bueno, jo ocupo aquest lelc, vostè ocupava aquest lelc. M’ha
sorpres que m’hagi fet aquesta pregunta al ple, quan l’altra dia en teniem comissió i en
cap moment m’ho va preguntar! No hi ha cap problema a l’hora de respondre-hi.
Nosaltres fins i tot, em creat una sectorial de Policia per debatre els temes tipics i específics
de la Policia, que això no vol dir que no es faci una negociació a part, o al marge de la
resta, de treballadors de la casa, simplement es perquè n’hi han una série de punts, que
creiem oportú que s’ha de debatre a nivell policial, i sobre el tema de la paga
pd’incentivació i això , estem negociant, bueno, comencem, es va possar sobre la taula,
fins i tot, ara la setmana vinent tindrem una paritaria extraordinaria que ens han sol·licitat
els sindicats en aquest cas, general, o sigui, es la paritaria, no es la sectorial, de policia! He
de deixar pales que Nosaltres, al marge de les sectorials i les paritaries que s’estan fent de
forma legal i sol·licitades, o sigui, que les sol·liciten o que Nosaltres decidim fer-les! Tenim
un contacte directe amb els sindicats i així per part meva com d’altras regidors I en aquest
cas fins I tot de l’alcalde! O sigui, aquests temes fins que no s’acavi de negociar i de
tractar, i es facin les propostes, doncs, no veuran la llum perquè estem en un proces de
negociació, però sobre tot el que vull deixar clar es que hem creat una sectorial de Policia,
i en un principi els anirem informant i anem treballant el tema. Si que es ven cert que va
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quedar una miqueta paralitzat el tema per altras motius! Però, anem tractant, anem
tractant i fins i tot, la setmana que ve, Dimecres, Dijous, farem la paritaria extraordinaria,
on tractarem aquest temes que vostè ha fet la consulta aquests temes que vostè ha fet la
consulta avuí.
Gracies.
Sra. Elvira: Sí, moltes gracies. A ver, en primer lelc, es una contesta pel senyor Triador, i a
la mateixa hora, em sembla que ha sigut el Toni Duard que m’ha parlat de la figura del
coordinador.
Ha deixat clar, ara parlare al respecte, ha deixat clar que mai ha sigut gerent, de patronat.
No es un gerent de patronat, si no que va ser la figura del coordinador de les rees de
promoció económica! La, bueno, la idea que vem tenir quan el vem agafar com a
coordinador de les arees de ‘Promoció económica’ era una mica el que sempre hem
defensat; tenim gent molt preparada a l’ajuntament per fer i desenvolupar aquest tipus de
tasques! Nosaltres des del primer moment hi vem confiar en la persona de, en aquesta
persona, el coordinador que es va anomenar des de l’area de ‘Promoció económica’,
lamentablement, i dic lamentablement, contestant al senyor Toni Duard, no ha sigut
decisió de l’area de ‘Pormoció económica’, ha sigut decisió personal d’aquest senyor. Dic
lamentablement perquè Nosaltres estavem bueno, confiavem molt en aquesta persona,
però per motius personals que jo des d’aquí respecto, i personalment amb ell ja hem
tractat àmpliament.
Abans també, ell, aquesta persona va prendre aquesta decisió i com sempre ho dic i ho
respectem sempre, els cel·ladors de la casa, ell va prendre la decisió de tornar al seu lelc.
No m’hagues agradat de tocar aquest tema, perquè no deixa de ser una persona de
l’ajuntament, una persona a la que apreciem molt, que ha fet una tasca, impresionant
durant a aquest messos, i que, bueno, que, bueno, ara torna al seu lelc i que aquest ajut
que ens pot donar sempre des del seu lelc ens recolçara. Dir que m’ho ha preguntat el
Toni, si alguna persona suplantaria aquestcàrrec de coordinador! Dir que en cap moment,
perquè la idea era una persona de confiança dintre de la casa per coordinar aquestes
arees. En principi no hi haura cap persona que faci les tasques que desenvolupava ell, però
el que sí, es que llógicament, tota la feina que aquesta persona portava, l’hem repartit
entre les diverses arees de promoció económica. Dit això, l’altra tema que ens queda
també pendent, per part de l’area que represento, l’area de ‘Promoció económica’, es el
tema de carnaval! El tema de la polémica o no polémica de l’ajuntament del Vendrell. S’ha
fet una nota de premsa perquè els primers sorpressos vem ser Nosaltres com ajuntament
de Calafell, quan el Dimarts al mig dia em van trucar i ens van dir que havien enviat
aquest escrit! Vull fer memória, de qué, s’ens tilda de que en cap moment l’ajuntament de
Calafell ha volgut ajudar! Això es totalment mentida! Jo hi he parlat amb les persones
responsables! Amb els polítics amb els que jo em vaig d’entendre, que no va ser la
comissió de festes, si no, els polítics. En cap moment l’ajuntament de Calafell no ha
ajudat, tot el contrari! Vem estar completament d’acord en intentar que no es sol·lapesin
les 2 festes! Ells van arrivar a l’acord de avançar mitja hora i Nosaltres de retrasar mitja
hora la sortida, fins aqu i estava tot correcte! Ens van demanar que signesim un escrit al
respecte! I l’únic en el que no estava d’acord l’ajuntament de Calafell i ho hem
d’entendre, es que, el que volíem des de l’ajuntament, es que ells agafesin el compromís
de que les 12 carroses que es sol·lapaven els 2 actes, sortísin les primeres. A llavors, ells,
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per un tema d’ordre que ho puc arrivar a entendre, no podien agafar aquest compromís!
A llavors, com per escrit no es podia deixar escrit, o sigui, no es podia deixar pales, el que
vem fer, vem dir doncs si os sembla, fem una cosa. Des del patronat de Turisme, agafin
aquestes 12 carrosses, truquin una per una a totes elles, i els hi diguin, que, vagin una
miqueta abans de la hora de concentració del Vendrell, i així podran entrar les primeres,
perfecte. Fins aquí, tot estava correcte, vem arrivar a aquest acord,……! Per això dic, la
sorpresa nostra va ser Dimarts, quan vem revre aquest comunicat, que no enteniem res. Jo
hi he parlat amb les persones corresponents, amb els polítics corresponents! De cara a
l’any vinent, aquest tema no tornara a passar, lógicament. La funció del president
comarcal, com s’ha dit, també va prendre una série de mesures, també al principi de quan
es va a començar a parlar, ell també va parlar amb qui havia de parlar i per això, no treiem
fora de contexte el que no hi era, perquè les coses han anat com han anat! L’ajuntament
de Calafell en cap moment a donat l’esquena a l’ajuntament del Vendrell! En cap
moment. Tot el contrari. Incito, a la rua de Segur de Calafell, no es va donar la sortida fins
que l’última carrossa que venia cap a Segur va sortir del Vendrell! Les técniques de de
Turisme d’aquí, estaven en contacte directe amb la rua! Amb les carrosses que
participaven a la rua del Vendrell! I quan van arrivar les 3 primeres a Segur i va sortir
l’última del Vendrell, es va donar el tret de sortida aquí de Segur. Vull dir, que jo crec, que
per part del patronat de Turisme, de tota la gent que forma part del patronat, han fet tots
els esforços, tots, perquè el Vendrell pogues sortir bé, i que sobre tot, que jo crec que tots
estem aquí, que la rua de Segur de Calafell tornes a ser un gran éxit com, com ha estat, i
jo crec que el que ens ha de preocupar es això. Que des de l’ajuntament de Calafell hem
fet els possibles, perquè el Vendrell també funciones, però que, Nosaltres, el que no
podem entrar, es en, com gestionen ells, els seus, la seva rua. A partir d’aquí, jo crec que
el que ens toca ara es mirar enrere les jornades de Varnaval. Crec que el Carnaval de
Calafell, s’ha consolidat i crec que en això hem d’estar d’acord tots com ha dit el Maxi. Jo
crec que hem d’estar contents de que la rues de Calafell han sigut tot un éxit, i que
bueno, com ja vem avançar l’equip de govern a les comissions, i publicament, ara el que
treballarem de valent es que, recuperar el Carnaval de l’Estiu, que un cap de setmana que
pot ser no, no shagi d’omplir tant el municipi, fem, que s’ompli, com ha sigut aquest cap
de setmana, i sobre això treballarem. Res mes. Moltes gracies.
Sr. García: Bueno. Yo, contestar un poco al señor Bonilla. Mira, la semana pasada estube,
por la urbanización Masmel, Vellamar y Vellamel. Porque estamos haciendo un estudio, de
pintar, señalizar, todo el que son las 3 urbanizaciones estas. Sobre esta señal sí, está ahí. la
recogeremos, pero es el que te digo, vamos por partes, vamos por Masmel! Luego
pasaremos a Vellamar, y haremos toda la zona esta de, pintar, señalizar, y nada màs.
Y, el del señor Parera, el del bulto este, la brigada ya tiene el parte de paletería, y ya le
llegarà. Y, el de la pintura del paso de zebra, de la calle Duero. Pintemos sóel el que es el
término de Calafell, porque claro, no vamos a meter a nuestra brigada a pintar el término
de Cunit. Sólamente eso.
Cuando giras de la carretera, de la, la esquina del Marblau! Antes de venir aquí me he
levantado a las 6 de la mañana y no estaba pintado, señor!
Sr. Parera: UAM i desitja de tot cor, que el camí, cap al no res, que s’esta ficant a alguns
regidors, de l’equip de govern, no, ens afecti als ciutadans, por favor. Que no ens afecti
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als ciutadans del municipi! Perquè en este momento, hay regidurías, que no tienen ideas!
Pero mentiras, sí! Hay regidurías que no tienen ideas!
Sr.García: Bueno. El miraré. Yo, el parte estaba hecho! Estaba, el que es, la parte de la
calle Duero estaba pintada! Si nos dejemos algún paso de zebra.
Sr. Olivella: Juanjo, ya està, ya està.
Sr. Iglesias: Hola, bon dia a tothom! Respondiendo a Yolanda. Respecto a el del ‘Walking’
que me dices que la anterior empresa, bueno, me sorprende la pregunta porque,
realmente no teníamos un contrato con ninguna empresa, era un contrato a nivel
individual, con una persona individual. No era una empresa de servicios! El convenio que
se hizo de ‘Nording walking’ era de un regidor, Toni Duart. Es el contrato que tenía el
ayuntamiento de Calafell, para legalizar el ‘Nording walking’. Entonces, una vez el señor
Toni Duard entró como regidor en este ayuntamiento, tenemos un informe de ‘serveis
juridics’, en el que esto es incompatible y no puede seguir desarrollando el mismo trabajo.
Este informe, yo es que me sorprende que no el saquen en un pleno, porque es una cosa
que se habló, en privado, doncs para evitar que esto se hiciese público, pero bueno, el que
me extraña es que no halla informado Toni Duard, que es compañero suyo del, del grupo
municipal. Se va a seguir con la actividad de ‘nording walking’ porque el importante es
seguir este servicio en el municipio. El ‘Nording walking’ se està, se os informarà en el
momento oportuno. Si que es cierto, que el calendario ya està preparado porque como se
va a seguir la actividad, que es el importante, y bueno, pienso que, me imagino que como
grupo municipal, el que os interesa principalmente, es que la actividad siga adelante. ¿No?
¿O es el tema personal el que interesa? Màs que nada porque, el ‘Nording walking’ va a
seguir, se va a ampliar, se va a dar servicio al municipio y va a seguir funcionando.
Simplemente, con una serie de personas que no sea incompatible. Si queréis, tengo aquí
el informe de ‘Serveis júrídics’ para que el, para que el tengas. Nada màs.
Sr. Olivella: Bé. Pràcticament crec que s’ha anat contestant tot. Queden 2 coses, que
m’agradaria co mentar, però si hi ha alguna que ens hem deixat ens ho torneu a dir, i ho
acavarem de contestar.
Voldria complementar la qüestió de l’Olga, referent a el del carnaval, mes que res, perquè
ja ho ha dit ella, ja ho ha dit ella però com has parlat de questió de mediació del president
del concell comarcal, doncs,…… A veure, jo m’agradaria aclarir, aclarir com ha anat tot.
Vull dir, els primers sorpressos de com ha anat el carnaval hem estat la gent de Calafell. I a
les hores, com alcalde en aquest cas, doncs penso que he de sortir en defensa de tota la
gent que ho ha treballat i molt bé. Ho ha treballat molt b é perquè a estat un éxit, i ho he
de dir perquè com alcalde hem sento satisfet del treball que han fet els companys de
consistori i tots els técnics. Tots, des del primer a l’últim, Policia elcal incelsa. Per tant,
penso que es un éxit de tot i es un éxit del municipi com bé has dit tu, perquè realment es
una de les festes que ha anat molt bé, es un periode que va molt bé, ha vingut moltísima
gent, i ha hagut molt pocs incidents, molt pocs, gaire bé diria qué, practicament nulls,
devant de la festa que comporta tanta gent i tanta movilitat…… Per tant, m’ha extranyat
molt, que el partit Socialista, com sempre, hagi donat la raó a la gent del Vendrell, quan
resulta, que crec que des del principi, havia d’haver donat la raó a l’ajuntament de
Calafell, perquè resulta, que com ha dit la regidora, es va treballar perfectament bé des
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d’un principi. Nosaltres hem volgut recuperar el carnaval de Segur, ho vem dir, era un
compromis que haviem agafat amb la ciutadania, l’equip de govern al complet, els 2
partits, deiem el mateix, i ho hem intentat fer des d’un principi. Evidentment, que com a
municipi, som autònoms, i podem fer les activitats que cregui el nostre municipi, i no
tenim, primerament, i això que no s’ho prengui ningú malament, que consultar res amb
un altra municip, per començar. El que sí que per deferencia, ho vem fer, i ho va fer la
regidora. O sigui, per començar, torno a dir, poden coincidir 2 actes el mateix dia, d’un
lelc. No té per qué passar, ara, si es busca coordinació com s’ha fet amb altras coses, ‘3
toms’ per exemple, fa molts anys i tal, doncs jo penso que hi va haver molt bona
predisposició per part de l’ajuntament, del patronat de Turisme, per part de la regidora,
que es tot ho que ha dit, que va parlar amb el Vendrell directament amb diferents
regidors, i per la meva part, amb l’alcalde, ho dic així. La nostra sorpresa va ser, la nota de
premsa que va sortir, sense que ens diguessin res, quan tot es creia que estava
perfectament coordinat. Nosaltres no teniem cap problema perquè primerament, doncs hi
havia una diferencia de mitja hora, ee! Però, vem veure que era poc i es va possar una
hora! Despres va ser mes! I despres no es va començar el carnaval de Segur de Calafell
fins que no es va saber, imagineu-se! Desdoncs de la nota i de tot el que ha passat, fins
que es va trucar al Vendrell i havia acabat l’última carrossa (que per això vem començar
tard), perquè la gent pogues venir aquí. Si el Vendrell, s’ho ha montat malament, i ho dic
així, i ho dic amb la cara ben d’alló, perquè ho dire on calgui. Si el Vendrell, ha montat un
tipus de carnaval que a la gent no els hi ha agradat, Nosaltres, no en som responsables. Ni
en som responsables si han fracasat, que no ho se, ni ting per qué saber-ho, com alcalde
d’aquest municipi, no es el problema nostre. El que passa, que sí, que volem, ja qué, teniu
tant d’interes, no? Doncs que sapigueu, com s’ha fet i que s’ha intentat fer tot,
correctament bé des del municipi. Vale? Una aclaració.
La segona. Segona aclaració. Teresa, em sap molt de greu, que et sàpiga tant de greu el
que estem fent. Però mira, ja fa dies, que anem aguantant tot un seguit de coses i no
direm res, perquè creiem, en la llibertat d’expressió, com a llibertat d’expressió que som,
que tenim, penso que cada u, creu i fa el que ha de dir.
En quant a el del ‘Salvame de luxe’, pensi que es clar, sempre que es parla, de questions
personals d’una persona, això, es xafarderia. Qué, en política, no té res que veure. Però
Nosaltres, mai a la vida els hi hem dit res d’això. Si que els hi hem dit, que ho trovavem de
mal gust, a nivell privat, que es possin, amb questions personals de persones, perquè els
informen d’altras pobles, gent del seu partit i ho publiquen, ee. Perquè vostès, no saben
res ni tenen per que saber res de segons quin tipus de persones que estan aquí,
desenvolupant una feina, bé, i un estament. Però com ha vostès els hi agrada aquest
rollet, doncs segueixen amb aquest rollet. Nosaltres, no els hi hem dit mai, en públic!
Vostè, el primer dia, i perquè li posen una foto del seu cotxe, que en cap moment ho vem
dir! Ho ha dit vostè, que era el seu cotxe.
Nosaltres vam publicar unes fotos, perquè, estem una mica cansats, de que vostès
disculpen i així es queden tan amples. Resulta que publiquen, una foto, d’una regidora, en
un lelc que esta sempre….. que es un lelc que es permet aparcar per venir a fer alguna
activitat, un moment determinat (ho possa la senyal) font d’antiga, plaça, etc. Però bueno,
que em sembla bé que ho hagin denunciat, vull dir, si vostès ho han vist així, en devant.
Però es posen tranquils a dir: ‘Ostia! Anem a fer una cosa i amaguem la matricula!’ Mes
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que res, perquè es posar-se molt amb les vides privades! Però bueno, si vostès es el seu
estil, alla vostès. A llavors. Nosaltres, no ho hem fet així però ho hem volgut possar
perquè, es que dona la sensació sap, que com a partit polític, no com a equip de govern;
dona la sensació de que ‘qui calla otorga!’ i vostès que són la perfecció en persona. I a les
hores, com que ja comencem a estar cansats d’aquesta cosa, doncs, Nosaltres també
seguirem amb aquest estil. I si els agrada a vostès ‘Salvame de luxe’, bé doncs, Nosaltres
no entrarem a nivell personal però ee, no entrarem. A nivell de persones no entrarem, a
nivell de persones, com vostès fan d’agafar una persona informar-se amb un altra partit
Socialista dun altra poble i publicar-ho, perquè això queda molt bé, i no sé que es guanya
amb això! No sé que es guanya! L’única cosa que guanyen, es crear, una desestabilització
a nivell municipal. Perquè la gent que ho mira, dóna un desequilibri, dona la sensació que
aquest poble, es un poble de gent que sempre ve i no, no. Aquí hi ha gent, molt
honrrada, molt honrrada. Si vostès fan, oposició d’aquest tipus! Doncs, facin-la. Nosaltres
no direm mai res. Públicament, no ho direm. Ara bé, a nivell de belc, direm el que creguin,
igual que diuen vostès, com a partit politic. Jo no em posso amb el que vostès escriuen
alla dintre. Li contesto perquè vostè ho ha dit. I desdoncs de fotos, d’aquí la plaça també
té fotos d’aparcament! A vostè li he vist moltes vegades al seu cotxe aparcat.
Es igual. o del seu marit, jo no se si es seu o del seu marit. Però, vull dir-li que, a veure,
escolta’m, Teresa, que som humans, vale? O senyora Teresa, com vostè vulgui. En quant,
a el de que el multin, a veure. Jo estic d’acord, jo no multo. Però que quedi clar, que
l’alcalde no multa. No. L’alcalde no multa. De tota manera, sí, que emplaço a la Policia.
Doncs que ja que ho ha demanat vostè, doncs que tota la gent que estigui mal aparcada,
que els ha de multar. D’acord. Estic d’acord. Ni han de fer cap tipus d’excepció. Ni a mi, ni
amb ningú. Si a mi m’han multat a la zona blava, l’he pagada i s’ha acabat. M’entén? Vull
dir que, cap problema, com tothom, exactament. Per tant, no enténc, vull dir, no enténc,
que s’hagi enfadat pel fet de, de, no, ja s’acava aquí Teresa. Vostè a donat la seva opinió.
Sra. Cumplido: Es que vostè m’esta parlant de coses personals, i no sòn coses personals!
Els polítics hem de tenir present, present, que sóm un exemple, hem de ser un exemple,
per a la resta de ciutadans. I, quan un polític, aparca malament, i en aquest cas jo, m’he
volgut possar jo, perquè jo parel de mi, que es de el que puc parlar, i de el que em va dir
el meu pare sempre! ‘Tu, preocupa’t de el teu, dels demes que s’ocupin els demes.’ Si jo,
que des del 77 aparquem els 4 veïns allà, se creu que el cotxe esta mal aparcat? Jo, li dic,
que vostè que es el màxim responsable de la Policia, emplasi a la policia, a que em multi
pel motiu que la Policia cregui que jo he infrigit aparcant allà! Perquè han anat a fer la
foto allà. Quan, Nosaltres, o qualsevol partit que estigui en una oposició, que estigui
governant, treu una fotografia, d’un regidor mal aparcat! Escolti’m, no es la vida privada
dels regidors! Que el regidor es un ciutada que porta implicit que es polític, però no es la
vida privada. La vida privada en cap moment! Es com a polític!
Sr. Olivella: D’acord, Ja l’ hem entès. Miri! No, no no no no, tranquils, tranquils, tranquils.
Miri! El que vostè diu, esta molt mal informada, Teresa, com sempre esta molt mal
informada. Com sempre esta molt mal informada, i sempre vostè no, sempre riu, tota
expressió, però sempre va com pot ferir mes. De tota manera, a mi, com ja fa tants anys
que ens coneixem, doncs, tranquil ee. vull dir. Viri, l’única preocupació que avuí té, perquè
li ha sortit la foto del cotxe. Es la única preocupació. Si no, no hages dit absolutament res.
Vostè el que ha de fer es, doncs acceptar l’error, però no no mes culpin als demes, vostès
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també formen part d’aquest equip, i per tant, si vostè ho fa malament, doncs, procuri no
fer-ho. Si vostè ho ha denunciat en un belc! Doncs bé, Nosaltres ens ho hem empassat.
M’entén? I tranquil·lament! I no hem dit mai res. Ja fa dies que aguantem això. I ho han
dit els diferents regidors, I en diferents lelcs! Es una pressió que com ha responsables
públics, ho assumim! M’entén? I vostè també ho ha d’assumir, si un altra grup, doncs
també ho fa. En quant a el dee ‘Salvame de luxe’, que ho vaig dir jo, el primer dia, i ara
continuo; vostè no m’entén ni em vol entendre, ee! Les questions personals que vostès
han possat, en persones, d’aquí del municipi, de vida familiar, amb fotografies de fills
tapant-els’hi la cara! Això, no es d’un partit polític seriós. Això em permeto dir-ho amb la
veu i la boca ben ample! Això no es de persones ni partits polítics seriosos que van a fer
una oposició com deu mana.
Sra. Almagro: Vem treure la foto d’internet que estava publicada! Sense tapar la cara.
Sr. Olivella: Això es oposició? Això es oposició? Això es oposició, això es oposició?
Oposició es, oposició es, treballar pel municipi, colçe a colçe, aportar idees, ajudar…… No
sempre anar pel darrere i clavar la punyalada quan es pot.
Sr. Olivella: Puc seguir? Tot el que estan fent vostès de les vies privades torno a repetir i
ho dire les vegades que calgui, no es de polítics seriossos. I ho puc dir, perquè ting llibertat
de dir-ho! O es que no ho puc dir? O es que no mes ho poden dir vostès això? Vostès no
mes poden dir que el màxim responsable nosequé, que noseq, qué es això? Vostès estan
possant la vida privada de les persones, i això, no es de rebut, d’un partit polític. A nivell
personal cada u, pot fer, el que cregui dins de la llibertat i respecte a l’altra persona. Però,
el que estan fent, i amb això em refereixo, perquè miri, els cotxes, si tenen ganes de
perdre el temps així, doncs facin, ee, ja sortiran altras coses, hi han un munt de coses per
treure! I pensin el que han fet durant 4 anys! això es el que haurien d’estar preocupats!
No per que si aparquen malament! Si aquella persona ve d’un altra municipi i que si el seu
fill, el seu marit…… Que vostès ni la coneixen ni deixen de saber qui es. Hi han de dir
aquestes barbaritats! Això es d’un partit polític seriós? Això es d’un partit polític seriós? De
quin partit polític? Que ho diguin al seu poble em sembla perfecte. Ara, estaria bé que
comencesim a parlar de cada un de vosaltras! De les históries. O vostès de cada un de
Nosaltres! Comencem si volen? ee! Per que no pensem de les coses que han passat
durant 4 anys, Ee, I com s’han de desenvolupar?!Per que no pensen en el carril-bici que
van haver d’esborrar perquè Nosaltres no estaven d’acord i mai a la vida ens van informar
de res? I ara, aquí ens demanen com si fossin els salvadors del món i que Nosaltres hem
d’anar per una linia correcta. Per que no ho van fer si tenien temps de fer-ho? Per qué no
van fer-ho a llavors? Per qué ens donen lliçons constantment? Per qué no són constructius
i busquen una sortida. Perquè no en tenen ganes. I aquesta es la cosa clara que ha de
saber tothom. El que els hi va, es el que fan. De tota manera, si els hi he molestat els hi
demano disculpes, pero ho havia de dir, alló que diuen. Vale?
No hi ha cap mes preguntes. S’ha acabat.
Sr. Revello: Es sobre el tema del carnaval. No mes una puntualització. Mai en cap moment,
perquè vostè ho ha dit, el partit Socialista ha donat la raó al Vendrell.
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Sra. Elvira: Disculpa, és veritat. Que Maxi, no t’he contestat amb el tema económic.
El tema econòmic, el tema de les despeces del carnaval, cap problema. Si vols, vens al
despatx i tenim l’escandalló de tot, de com ha anat totes les partides i cap ha on han anat.
O sigui, cap problema. Perdona ee, que m’he……
Sr. Olivella:En quant al que m’ha preguntat també de l’altra dia, li permeto dir, li permeto
dir, que esta molt mal informada també. Que l’informin bé. A la reunió de l’altra dia de
participació, hi va anar la gent que estava convocada. Si hi va haver una persona i això
també vull que ho sàpiga i ho senti tothom, perquè es clar, si no sembla ser, que no mes
tenen raó els que diuen mentides! A llavors, (i això no es veritat. No no! La raó, la veritat
es la que dire jo que la vaig viure en persona. Si senyor! Explicaré la veritat de la
questió,amb testimonis si vol. El que no esta bé, és que també diguin mentides vostès. A
les hores, a aquesta reunió, hi havia tot un seguit de gent convocada per carta. Li agradi,
o no, sentir-ho. Hi va haver una senyora, que va fer fotocopies de la carta, i com sempre,
ho va repartir, per trencar sempre la normativa, ho va repartir per les botigues. Quan això
no li tocava, amb ella! Ella era una persona convidada. I allà es va armar un ‘pitote’
provocat per aquesta senyora, que va enviar, cartes fotocopiades que l’ajuntament havia
enviat a una gent en concret per fer el proces. Vostè estara d’acord, o no estara d’acord.
O les persones que hi participen hi estaran d’acord amb aquest proces, però es el proces
que va decidir l’ajuntament. I això ja es jutjara en un futur, m’entén? Ara, això es el que es
va fer! I es la veritat! I li puc demostrar, i anar devant de premsa si vol! La gent……
No no, perquè no ting que amagar res! Res he d’amagar d’això. I aquesta es la veritat! Les
cartes de les persones convocades es van quedar allà, i vem treballar. I estaven
personalitzades. La gent que no estava convocada s’els hi va dir que no. Però es clar! Com
que suposo que el que es buscava, era, per part d’algú, desprestigiar aquesta reunió, i a
sobre que quedes malament l’alcalde, com sempre! Es va dir això altra. I a sobre! Es
pretenia, gravar, la reunió, quan era una reunió de treball. Una reunió de treball que no
era necesari. Ni creia ningú que fós necesari. Per tant, es va dir, que no es podia gravar, i
ho torno a dir, i tant tranquíl, perquè, així eren les pautes, i s’havia convocat a una gent.
Per tant, de mentir! res. Ara, que l’alcalde ha sortit rapidament, per, a en qui l’ha
interesat, i a dit, que es un dictador, que es un ‘Hitler’, que es noseque……bueno, doncs
que ho pensin; però això es mentida! Perquè la reunió va anar d’aquesta manera. I si, als
10 minuts ja estava penjat que l’alcalde feia fora, perquè, a sobre, ja de seguida es va
gravar! Perquè es que, hi ha una falta d’intimitat total! No pots dir res! Perquè a la
minima ja, hi ha una série de gent que no mes viuen d’aquesta cosa! Doncs bé, ja farem
tots els possibles perquè això no passi. Però, no es just, que, es mal interpreti tot. O sigui,
justament, l’única cosa que vaig dir, jo no mes vaig anar a dir: ‘Bona tarde’, o ‘bona nit’,
‘Anem a fer aquest proces, gracies per participar’, i vaig martxar. Aquesta era la meva
intenció, sap? A llavors, ja es quedava a treballar la gent que li tocava. I, entre mig, va
passar tot això perquè, hi va haver aquesta persona que va fer les fotocopies de les cartes,
perquè sempre va per lliure la gent, suposo per crear problemes, i van venir amb les…
No dic la veritat absoluta, però com alcalde, dic el que he de dir, no, el que dic, amb
actuació, es correcte. M’entén? No ting per que enganyar a ningú. Es la meva percepció,
pero no he d’enganyar a ningú. I aniré amb la cara ben alta sempre! I si hi ha alguna cosa
que no esta ben feta, s’ha de demostrar, no dir-ho. Demostrar-ho.
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I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:36, i dóna l'acte
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe.
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