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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: PLE2014/1PLE2014/1PLE2014/1PLE2014/12222    
    
A Calafell, en data 25 de setembre de 2014, es reuneixen els membres del/de la Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor , i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per La secretària accidentall de la corporació senyor/a Àgueda 
Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:        Mireia Ayats Escarré 
 
I a les 09:10, el  president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
Sr. Olivella: molt bon dia a tots i a totes. Ens trobem a la convocatòria del ple ordinari de 
l’ajuntament de Calafell corresponent al dia 25 de setembre de 2014. A l’ordre del dia el 
primer punt el deixem sobre la taula perquè a l’acta hi ha hagut un error i per tant ho 
deixaríem. No és la que correspon aquí, la que vam rebre. Es va rebre posteriorment però 
com no hi ha hagut temps de llegir-ho la deixarem per aprovar-la al proper ple. Si us hi 
sembla la deixarem sobre la taula. 
 
 
1.1.1.1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DEAPROVACIÓ DE L’ACTA DEAPROVACIÓ DE L’ACTA DEAPROVACIÓ DE L’ACTA DE    LA SESSIÓ DE 31 DE JULIOL DE 2014LA SESSIÓ DE 31 DE JULIOL DE 2014LA SESSIÓ DE 31 DE JULIOL DE 2014LA SESSIÓ DE 31 DE JULIOL DE 2014    
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents acorda: deixar l’acta 
sobre la taula. 
 
2222. DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2014 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2014 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2014 DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2014 ––––    2n TRIMESTRE2n TRIMESTRE2n TRIMESTRE2n TRIMESTRE    



 

2 
 

 
El secretari presenta l’informe corresponent a l’execució trimestral de l’exercici 2014 del 
2n  trimestre de data  31  de juliol de 2014, que es transcriu a continuació: 
    
““““INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 915/2014INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 915/2014INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 915/2014INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 915/2014    
    
Identificación 

 
Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 
2/2012 LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012. 
 
NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE    
 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 
2/2004). 

• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título 
sexto de la Ley 39/1988. 

• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
los presupuestos de las entidades locales. 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
ANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHOOOO    
 

Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia 
como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta 
clave  la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir  a 
generar confianza en correcto funcionamiento del sector público. 
 
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de 
la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de 
las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de 
las normas y  procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de 
recopilación y tratamiento de los datos. 
 
Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de 
LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través 
de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones 
trimestrales de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16. 
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Los artículos 14 y 16 de la Orden,  sobre obligaciones mensuales y trimestrales de 
suministro de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 
Locales, han  entrado  en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad con  la 
disposición transitoria única de la Orden.  
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del 
cumplimiento de la  obligación de remisión y recepción de información “En las 
Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.” 
 
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; 
 

INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Cumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de informaciónCumplimiento de la obligación de remisión de información    
 

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF,  y el 
desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en 
concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, esta interventora ha 
cumplido con su obligación de remisión de suministro de la información trimestral 
correspondiente al segundo trimestre de 2014, en tiempo y forma, el pasado 
31/07/2014.  
 
Habiéndose volcado la totalidad de la  información requerida por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada 
en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales” 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.     
 
Para suministrar la  información requerida, correspondiente al segundo trimestre de 2014, 
y a pesar de que la normativa,  no exige de manera específica la elaboración de un 
informe ni su posterior tratamiento, esta intervención considera necesario la elaboración 
del presente informe,  que resume la información volcada, los principales criterios de 
estimación seguidos,  y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de 
cumplimiento o  de incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. 
 
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la 
información,  recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la 
necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del resultado del informe de 
evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y 
coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las entidades 
locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los  objetivos de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las 
limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría. 
 
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno,  el Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad 
Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de 
intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad  y dar cuenta al Pleno en los 
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supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada en 
vigor de la LOEPSF  y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de 
suministro de información,  según contestación emitida por la Subdirección General de 
Estudios y Financiación de las Entidades Locales a pregunta de Cosital Network,  la 
verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es 
requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que 
procede la actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los 
objetivos a que se refiere la Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de 
manera preceptiva la elaboración de un Plan Económico Financiero por incumplimiento de 
objetivos.  
 
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para 
que se proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Contenido de la información Contenido de la información Contenido de la información Contenido de la información     
 
La  información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte 
de la que se recoge  en  el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se 
ha materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y 
Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes 
citada, que no ha recogido el total de la información detallada en el artículo. En el 
segundo trimestre se han utilizado los mismos formularios y que en los trimestres 
anteriores y se han completado con un detalle extensivo de la información. 
 

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades 

Datos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestarios    
Resumen Clasificación Económica 
Desglose Ingresos corrientes 
Desglose Ingresos de capital y financieros 
Desglose Gastos corrientes 
Desglose de operaciones de capital y financieros 
Remanente de Tesorería 
Calendario y Presupuesto de Tesorería 
Dotación de Plantillas i Retribuciones 
Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 
Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 
Anexos informaciónAnexos informaciónAnexos informaciónAnexos información    
Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC 
Información para la aplicación de la Regla del Gasto 
IA1 Intereses y rendimientos devengados (gastos) 
IA4 Avales de la entidad 
A5 Flujos internos 
IB1 Ventas de acciones y participaciones 
IB3 Adquisición de acciones y participaciones 
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IB4 Operaciones atípicas 
IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto" 
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas    
3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 
3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 
3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 
3.3 Resumen análisis Regla del Gasto 
3.4.Resumen análisis Estabilidad financiera 
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos: Observaciones  y explicación de los contenidos:     
 
En relación a la  información suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los 
DRN al cierre del ejercicio, se detalla los cálculos realizados en cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto:  
    
AyuntamientoAyuntamientoAyuntamientoAyuntamiento    
 

Cuadro 4.1. PrevisiCuadro 4.1. PrevisiCuadro 4.1. PrevisiCuadro 4.1. Previsióóóón ejecucin ejecucin ejecucin ejecucióóóón ingresosn ingresosn ingresosn ingresos        
    

CAPÍTULOS INGRESO PREVISIONES 
INICIALES 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

PREVISIÓN 
EJECUCIÓN  

1- Impuestos directos 25.746.726,50 25.746.726,50 25.925.327,81 

2- Impuestos indirectos 288.070,45 288.070,45 323.453,63 

3- Tasas y otros ingresos 6.715.219,52 6.905.823,72 7.704.265,33 

4- Transferencias corrientes 6.155.087,90 6.169.810,80 6.564.759,83 

5- Ingresos patrimoniales 392.200,00 517.794,01 391.194,18 

6- Enaj. de invers. Reales       

7- Transferencias de capital 161.500,00 161.500,00 161.500,00 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 39.458.804,37 39.789.725,48 41.070.500,78 
 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 30/06/2014     

    
Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2Cuadro 4.2. Previsi. Previsi. Previsi. Previsióóóón ejecucin ejecucin ejecucin ejecucióóóón gastosn gastosn gastosn gastos    AyuntamientoAyuntamientoAyuntamientoAyuntamiento    

    

CAPÍTULOS GASTOS 
CRÉDITOS 
INICIALES 

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS 

PREVISIÓN 
EJECUCIÓN  

G1- Gastos de personal 

12.522.039,8
0 13.344.248,10 12.533.516,76 

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 

16.934.095,2
2 18.406.122,70 16.658.756,37 

G3- Gastos financieros  1.219.256,16 1.219.147,05 1.205.267,75 

G4- Transferencias corrientes 1.384.744,88 1.566.909,70 766.684,59 
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G5- Fondo Contingencias       

G6- Inversiones reales 4.356.113,01 7.997.135,62 4.268.471,34 

G7- Transferencias de capital 75.000,00 331.462,08 161.500,00 

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 

36.491.249,0
7 42.865.025,25 35.594.196,81 

 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 30/06/2014 
 
El resumen de los ajustes de términos de contabilidad nacional para el cálculo del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria es:  

    
Cuadro 4.3. CCuadro 4.3. CCuadro 4.3. CCuadro 4.3. Cáááálculoslculoslculoslculos    Objetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad PresupuestariaObjetivo Estabilidad Presupuestaria    

    
CONCEPTOS IMPORTES  

a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a VII pto corriente 41.070.500,78 
b) Previsión Obligaciones Rec capítulos I a VII pto corriente 35.594.196,81 
c) TOTAL (a – b) 5.476.303,97 

AJUSTES   
1) Ajustes recaudación capítulo 1 -70.528,43 
2) Ajustes recaudación capítulo 2 4.745,02 
3) Ajustes recaudación capítulo 3 253.523,13 
4) Ajuste por liquidación PIE-2008 37.525,44 
5) Ajuste por liquidación PIE-2009 139.638,95 
6) Ajuste por devengo de intereses 23.809,83 
7) Ajuste por arrendamiento financiero 17.965,75 
8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto   

9) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto 
  

d) Total ajustes a  estimación liquidación 2014  2n Trimestre 406.679,69 
e) Ajuste por operaciones internas   
f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) 5.882.983,66 
    
O.A.M O.A.M O.A.M O.A.M FundaciFundaciFundaciFundacióóóó    Castell de CalafellCastell de CalafellCastell de CalafellCastell de Calafell    

    
Cuadro 4.4Cuadro 4.4Cuadro 4.4Cuadro 4.4. Previsi. Previsi. Previsi. Previsióóóón ejecucin ejecucin ejecucin ejecucióóóón ingresosn ingresosn ingresosn ingresos        

    

CAPÍTULOS INGRESO PREVISIONES 
INICIALES 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS PREVISIÓN EJECUCIÓN  

1- Impuestos directos       

2- Impuestos indirectos       

3- Tasas y otros ingresos 82.006,00 82.006,00 82.006,00 
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4- Transferencias corrientes 225.000,00 225.000,00 225.000,00 

5- Ingresos patrimoniales       

6- Enaj. de invers. Reales       

7- Transferencias de capital       

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 307.006,00 307.006,00 307.006,00 
 
 
 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 30/06/2014     
 

Cuadro 4.5Cuadro 4.5Cuadro 4.5Cuadro 4.5. Previsi. Previsi. Previsi. Previsióóóón n n n ejecuciejecuciejecuciejecucióóóón gastosn gastosn gastosn gastos        
    

CAPÍTULOS GASTOS 
CRÉDITOS 
INICIALES 

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS 

PREVISIÓN 
EJECUCIÓN  

G1- Gastos de personal 215.689,53 215.689,53 195.540,00 

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 89.010,47 229.206,52 100.395,28 

G3- Gastos financieros  276,00 276,00 276,00 

G4- Transferencias corrientes 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

G5- Fondo Contingencias       

G6- Inversiones reales 30,00 16.180,52 8.752,60 

G7- Transferencias de capital       

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 307.006,00 463.352,57 306.963,88 
    
 
 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 30/06/2014 
    

 
 
Patronat de Turisme 
 

Cuadro 4.3. PrevisiCuadro 4.3. PrevisiCuadro 4.3. PrevisiCuadro 4.3. Previsióóóón ejecucin ejecucin ejecucin ejecucióóóón ingresos n ingresos n ingresos n ingresos     
    

CAPÍTULOS INGRESO PREVISIONES 
INICIALES 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

PREVISIÓN 
EJECUCIÓN  

1- Impuestos directos       

2- Impuestos indirectos       

3- Tasas y otros ingresos 9.007,00 9.007,00 10.422,00 

4- Transferencias corrientes 356.650,00 356.650,00 356.650,00 

5- Ingresos patrimoniales 6,00 6,00   

6- Enaj. de invers. Reales       

7- Transferencias de capital 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
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TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 377.663,00 377.663,00 379.072,00 
 
 
 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 30/06/2014  
    

    
Cuadro 4.6Cuadro 4.6Cuadro 4.6Cuadro 4.6. Previsi. Previsi. Previsi. Previsióóóón ejecucin ejecucin ejecucin ejecucióóóón gastosn gastosn gastosn gastos        

    

CAPÍTULOS GASTOS CRÉDITOS 
INICIALES 

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS 

PREVISIÓN 
EJECUCIÓN  

G1- Gastos de personal       

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 234.880,00 337.840,64 327.840,64 

G3- Gastos financieros  783,00 783,00 783,00 

G4- Transferencias corrientes 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

G5- Fondo Contingencias       

G6- Inversiones reales 12.000,00 12.000,00 10.000,00 

G7- Transferencias de capital       

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 287.663,00 390.623,64 378.623,64 
 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 30/06/2014 
 
    
CONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:    
 
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 30 de junio de 2014, y con las 
estimaciones y cálculos realizados  en base a los mismos,  el Ayuntamiento de Calafell: 
    
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y 
los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados 
mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del 
ejercicio 2014.   
 

1. Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una 
capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 5.883.474,14 €. 

 

Entidad  Ingreso no 
financiero  

 Gasto no 
financiero  

 Ajustes propia 
Entidad  

 Ajustes por 
operaciones 

internas  

 Capac./Nec. 
Financ. Entidad  

Calafell 41.070.500,78 35.594.196,81 406.679,69  5.882.983,66 

OAM Fundació Castell  307.006,00 306.963,64 0,00  42,12 

Patronat M. Turisme 379.072,00 378.623,64 0,00  448,36 
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2. Cumple con el objetivo de regla de gasto, estimándose una diferencia entre el 
límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 
33.424.780,97  €. 

 
 

Entidad 
Gasto 

computable 
Liquid.2013 

Tasa de 
referencia 

Aumentos/ 
disminuciones 

(art.12.4) Pto.Act. 
2014 

Gastos inversiones 
financieramente 

sostenibles 

Límite de la Regla 
Gasto 

Gasto 
computable 
Previsión 

Liquidación 
2014 

Calafell 31.966.387,84 32.445.883,66 0,00 500.000,00 32.945.833,66 32.740.252,95 

OAM Fundació Castell  301.065,74 305.581,73 0,00 0.00 305.581,73 306.867,38 

Patronat M. Turisme 379.618,11 385.312.38 0,00 0.00 385.312.38 377.840.64 

Total de gasto 
computable 32.647.071,69 33.136.777,77 0.00 500.000,00 33.636.777,77 33.424.780,97 

 
 
3. Nivel de deuda viva de 40.883.297,07 € a 30/06/2014 

 

Entidad 
 Deuda a 

corto 
plazo  

 Emisio-nes 
de deuda  

 Operaciones con 
Entidades de 

crédito  

 Factoring 
sin recurso  

 Avales 
ejecutados-

reintegra-dos  

 Otras 
operaciones de 

crédito  

 Con Administra-
ciones Públicas 

(FFPP)  

 Total Deuda viva a 
30-06-2014  

Calafell 
0,00 0,00 33.499.637,98 0,00 0.00 1.675.048,71 5.708.610,38 40.883.297,07 

OAM Fundació 
Castell  

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

Patronat M. 
Turisme 

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

Total 
Corporación 
Local 

0,00 0,00 33.499.637,98 0,00 0.00 1.675.048,71 5.708.610,38 40.883.297,07 

 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada per 
la regidora de l’Àrea i per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats i posar-ho en 
coneixement del Ple de la corporació. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
3.3.3.3.    PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 42/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 42/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 42/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 42/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT DE BAIXES PER ANUL.LACIÓL'AJUNTAMENT DE BAIXES PER ANUL.LACIÓL'AJUNTAMENT DE BAIXES PER ANUL.LACIÓL'AJUNTAMENT DE BAIXES PER ANUL.LACIÓ    
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. Cal tramitar un expedient de modificació de crèdit de baixes per anul.lació del 
pressupost vigent. 
 
2. D'acord amb això i tenint en compte el que disposen els articles 49, 50 i 51 del RD 
500/90, de 20 d’abril,  s'ha d'incoar el corresponent expedient de modificació de crèdits, 
mitjançant baixes per anul.lació que haurà de ser aprovat pel Ple de la Corporació. 
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3. Confeccionat el corresponent expedient de baixes per anul.lació, degudament informat 
per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
Per tot el que s’ha exposat la regidora de Serveis Interns proposa a la Comissió Informativa 
el següent: 
 
1. Autoritzar la concessió de baixes per anul.lació amb càrrec a baixes de crèdits de 
despeses d’altres aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal. 
 
2. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 42/2014    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
3. De conformitat amb allò que desboca l’article 177, en relació amb el 169, del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, l’expedient 42/2014 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament 
si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició 
pública per resoldre-les. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PP, i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple de la corporació: 
 
1. Autoritzar la concessió de baixes per anul.lació amb càrrec a baixes de crèdits de 
despeses d’altres aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal. 
 
2. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 42/2014    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
3. De conformitat amb allò que desboca l’article 177, en relació amb el 169, del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, l’expedient 42/2014 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament 
si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició 
pública per resoldre-les. 
 

 
ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:    

 
PRESSUPOST 2014 
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EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 42/2014 
 

Consignació de despeses amb crèdits en baixaConsignació de despeses amb crèdits en baixaConsignació de despeses amb crèdits en baixaConsignació de despeses amb crèdits en baixa:  
 

      PROPOSTA  
    CONSIGNACI

Ó 
PROPOSTA CONSIGNACIÓ  

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     
320 2431 4700030 CONVENI EMPRESES 

PRÀCTIQUES 
13.338,96 € 13.338,96 € 0,00 € 

   TOTAL 13.338,96 € 13.338,96 € 0,00 € 

 

Consignació d’ingressos amb crèdits en baixa:Consignació d’ingressos amb crèdits en baixa:Consignació d’ingressos amb crèdits en baixa:Consignació d’ingressos amb crèdits en baixa:  
 

      PROPOSTA 
    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org  Econom.     
320  87010 ROMANENT DE TRESORERIA 

PER DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT 

1.036.018,81 € 13.338,96 € 1.022.679,85 € 

   TOTAL 1.036.018,81 € 13.338,96 € 1.022.679,85 € 

 
 
(deliberació) 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 membres d’UAM I 1 del regidor no 
adscrit Massimiliano Revello, i 6 abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
1. Autoritzar la concessió de baixes per anul.lació amb càrrec a baixes de crèdits de 
despeses d’altres aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal. 
 
2. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 42/2014    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
3. De conformitat amb allò que desboca l’article 177, en relació amb el 169, del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, l’expedient 42/2014 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament 
si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició 
pública per resoldre-les. 
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ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:    

 
PRESSUPOST 2014 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 42/2014 
 

Consignació de despeses amb crèdits en baixaConsignació de despeses amb crèdits en baixaConsignació de despeses amb crèdits en baixaConsignació de despeses amb crèdits en baixa:  
 

      PROPOSTA  
    CONSIGNACI

Ó 
PROPOSTA CONSIGNACIÓ  

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     
320 2431 4700030 CONVENI EMPRESES 

PRÀCTIQUES 
13.338,96 € 13.338,96 € 0,00 € 

   TOTAL 13.338,96 € 13.338,96 € 0,00 € 

 

Consignació d’ingressos amb crèdits en baixa:Consignació d’ingressos amb crèdits en baixa:Consignació d’ingressos amb crèdits en baixa:Consignació d’ingressos amb crèdits en baixa:  
 

      PROPOSTA 
    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org  Econom.     
320  87010 ROMANENT DE TRESORERIA 

PER DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT 

1.036.018,81 € 13.338,96 € 1.022.679,85 € 

   TOTAL 1.036.018,81 € 13.338,96 € 1.022.679,85 € 

 
 
4. PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT I RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT I RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT I RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT I APROVACIÓ APROVACIÓ APROVACIÓ APROVACIÓ 
INICIAL DEL INICIAL DEL INICIAL DEL INICIAL DEL CONVENI ENTRE CONVENI ENTRE CONVENI ENTRE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’AJUNTAMENT DE 
BELLVEI EN RELACIÓ ALS SERVEIS DE LA URBANITZACIÓ DE BARONIA DEL MARBELLVEI EN RELACIÓ ALS SERVEIS DE LA URBANITZACIÓ DE BARONIA DEL MARBELLVEI EN RELACIÓ ALS SERVEIS DE LA URBANITZACIÓ DE BARONIA DEL MARBELLVEI EN RELACIÓ ALS SERVEIS DE LA URBANITZACIÓ DE BARONIA DEL MAR    
 
 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Reconeixement extrajudicial de crèdit i aprovació inicial del conveni entre l’Ajuntament de 
Calafell i l’Ajuntament de Bellvei en relació als serveis de la Urbanització de Baronia del 
Mar. 
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. La urbanització de Baronia del Mar, com a fet diferencial, es troba situada sobre el 
terme municipal de tres ajuntaments: El Vendrell, Bellvei i Calafell.  
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2. Aquest fet provoca una gestió poc eficient dels serveis que han de rebre els 
administrats que, en concret, es troben situats a la part de la urbanització que està dintre 
del terme municipal de Calafell. 
 
3. Respecte de la part de la urbanització que forma part del Vendrell, els dos 
ajuntaments ja van signar un conveni de col·laboració amb la mateixa finalitat que la que 
es pretén amb aquest conveni.  
 
4. Per tal d’aconseguir una gestió integral dels diferents serveis en la urbanització; 
una major eficàcia, en el sentit de racionalitzar i abaratir els costos de la seva gestió; i una 
prestació dels serveis de forma generalitzada i equitativa per a tots els veïns de la 
urbanització, sense distincions de terme municipal, els dos Ajuntaments han decidit signar 
aquest conveni de col·laboració.  
 
5. La Intervenció municipal ha emès l’informe favorable núm. 1009/2014 respecte de 
la proposta de despesa núm. 1587, per import de 29.741,30 euros, derivat del deute 
existent, i 3.000 euros, per les despeses d’enguany, que fa un total de 32.741,30 euros. 
 
6. El 25 d’agost de 2014, l’Ajuntament de Bellvei ha comunicat a l’Ajuntament de 
Calafell l’aprovació inicial, efectuada per part del Ple, d’aquest mateix conveni. 
 
7. El 2 de setembre de 2014, la Secretària accidental ha informat favorablement la 
proposta de conveni. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Respecte de l’objecte d’aquest conveni, segons l’article 25.2, apartats b), c) i d), de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 66.3, apartats 
d), f) i l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el municipi exercirà, en tot cas com a 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de la Comunitat 
Autònoma, en les següents matèries, entre d’altres: medi ambient urbà (en particular, 
parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació 
acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes); proveïment d’aigua potable a 
domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals, i infraestructura viària i d’altres 
equipaments de la seva titularitat. 
 
2. Pel que fa als expedients de reconeixement de deutes d’exercicis anteriors, són 
d’aplicació els articles 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 
163 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
3. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 
l’article 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local i els articles 107 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya preveuen 
la possibilitat de signar convenis interadministratius per a millorar l’eficiència, l’eficàcia i la 
coordinació administrativa. 



 

14 
 

 
En concret, els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 disposa que les administracions 
públiques poden establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instrument 
jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l'acompliment dels objectius d'interès 
comú.  
 
Respecte dels convenis de col·laboració també són d’aplicació les disposicions següents: 
articles 8 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,    pel que s’aprova el text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya; articles 303 i següents del Decret    179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 
aaaarticles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PP, I 
les abstencions dels membres del PSC i UAM acorda proposar al Ple: 
 
1. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’Ajuntament de Bellvei de 29.741,30 
euros, per les despeses assumides per aquesta Corporació entre els anys 2002 i 2013. 
 
2. Aprovar inicialment el conveni de col·laboració    entre l’Ajuntament de Calafell i 
l’Ajuntament de Bellvei en relació als serveis de la Urbanització de Baronia del Mar, adjunt 
a aquesta proposta. 
 
3. Aprovar la proposta de despesa núm. 1587, per import de    32.741,30 euros.... 
 
4. Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte de 
que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
5. Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas l’acord d’aprovació definitiva i el 
conveni íntegre es publicaran a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
6. En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, publicar l’acord definitiu al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
amb indicació de que el conveni íntegre es podrà consultar a la pàgina web municipal. 
Aquest acord d’aprovació definitiva i el text del conveni també es comunicarà a la Direcció 
General d’Administració Local. 
 
7. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bellvei. 
 
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs 
 
 
Sra. López: bon dia. Aquest conveni és un conveni molt esperat i que fa molt de temps 
que es parla. Fa molts anys que tenim una problemàtica sobre la taula amb l’ajuntament 
de Bellvei que ens reclamava na sèrie de pagaments i que mai nosaltres, bé mai 
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l’ajuntament havia satisfet per motius x, o sigui perquè es creia que no s’havia de pagar, 
bé pels motius que es van creure oportuns en el seu dia. Quan vam accedir al mandat ens 
van tornar a presentar la problemàtica i a veure si els hi podíem donar solució. Ena quest 
cas els tècnics de la casa es van posar a valorar el que ens demanàvem i si nosaltres teníem 
que complir aquestes obligacions i es va creure oportú que sí; que es tenia que 
formalitzar, com a mínim, na sèrie d’acords en relació a aquests carrers que nosaltres 
disposem que estan a l’ urbanització Baronia del Mar, que són dos carrers, i clar si 
l’ajuntament de Bellvei està fent el pagament de les despeses corresponents als carrer que 
pertanyen al nostre municipi doncs era de justícia signar un conveni on quedés reflectit 
que hi havia un deute pendent de pagament i a més a més doncs crear una obligació de 
pagament per anys futurs del manteniment d’aquests punts. Així mateix es va decidir 
formalitzar altres àmbit que sí que ja es feien però no havien quedat recollits en un 
document. Per tant aquí l’únic que s’ha fet i que hem intentat donar solució és tenir 
també una bona relació amb l’ajuntament de Bellvei perquè a la fi era incongruent no 
donar sortida a una cosa que feia doncs vints anys que es parlava i sembla ser que no 
s’havia arribat a un acord i s’havien assegut a la taula per donar solució.  
 
Vam aconseguir, també he de dir, reduir el deute. Ells ens demanaven uns imports molt 
elevats, els vam reduir bastant i hem establert això: establir el pagament d’unes quotes pel 
tema del manteniment. Simplement és això. Donar sortida i tenir bona relació amb els 
municipi veïns que per l’ import que suposa no era necessari continuar rebent 
documentació a l’ajuntament. Gràcies. 
 
Sr. Parera: UAM té molts poques coses a dir per tant estem contents i conformes que 
s’hagi arribat a un acord ja que els exigències de l’ajuntament de Bellvei eren unes 
exigències molt elevades i si s’ha arribat a un acord que feia anys i temps que es 
pregonava que s’arribés a un acord d’aquest carrer i mig que hi ha a la Baronia del Mar 
que pertany a Calafell. Per tant aquest acord nosaltres ho celebrem i votarem a favor. 
 
Sr. Ferré: sí, només corregir a la ponent una petita cosa que ha dit que és que mai s’havia 
assegut ningú a negociar-ho. Sí que ens havíem assegut a negociar-ho però cal dir que 
aquest deute venia de l’anterior, a l’any 99, a la primera legislatura que el PSC va tornar a 
accedir al govern i per tant ja era un deute que venia d’èpoques en què CIU havia estat 
governant i que evidentment ja s’havia contret aquest deute. Per tant, només era aquesta 
esmena a l’exposició que ha fet però nosaltres també estem satisfets que s’hagi arribat a 
un acord amb l’ajuntament de Bellvei i que es pagui el que s’hagi acordat en aquest 
conveni. 
 
Sra. López: primer de tot gràcies als companys que a la fi veuen amb bons ulls aquest 
conveni. No sé si no ho he dit abans però jo crec que era un problema que arrossegàvem 
fa vint anys i sinó ho dic ara mateix. O sigui, no vull assenyalar a ningú. Simplement és que 
en aquest mandat doncs hem aconseguit tancar aquest conveni i jo crec que és un guany 
per a tots perquè a la fi és com comentava també el senyor Parera, ens demanaven uns 
imports molts elevats i hem aconseguit reduir-los al 25 % i això jo crec que va a favor no 
només de l’equip de govern o del consistori sinó de tots els ciutadans perquè a la fi són 
diners públics. Gràcies. 
 



 

16 
 

Sr. Parera: per qui està aquí i ens escolta per la ràdio que sàpiga que estem parlant d’uns 
impostos d’un carrer de Baronia del Mar, un carrer que pertany a Calafell. Sembla mentida 
a dalt de la Baronia però hi és. I és veritat com diu la portaveu que eren unes quantitats 
horroroses; també és veritat el que diu el PS que fa molts anys que es negociava i no 
s’arribava a un acord per les demandes exagerades de Bellvei i per tant, celebrem de 
veritat aquest acord perquè ha de ser així que s’havia d’arribar a un acord i fer baixar una 
mica les pretensions de Bellvei: Ha esta necessari. Per tant us ho agraïm. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda: 
 
1. Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’Ajuntament de Bellvei de 29.741,30 
euros, per les despeses assumides per aquesta Corporació entre els anys 2002 i 2013. 
 
2. Aprovar inicialment el conveni de col·laboració    entre l’Ajuntament de Calafell i 
l’Ajuntament de Bellvei en relació als serveis de la Urbanització de Baronia del Mar, adjunt 
a aquesta proposta. 
 
3. Aprovar    la proposta de despesa núm. 1587, per import de e e e 32.741,30 euros.... 
 
4. Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte de 
que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
5. Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas l’acord d’aprovació definitiva i el 
conveni íntegre es publicaran a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
6. En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, publicar l’acord definitiu al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
amb indicació de que el conveni íntegre es podrà consultar a la pàgina web municipal. 
Aquest acord d’aprovació definitiva i el text del conveni també es comunicarà a la Direcció 
General d’Administració Local. 
 
7. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bellvei. 
 
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs 
 
5.5.5.5.    PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE 
CIRCULACIÓ DE VEHICLES CIRCULACIÓ DE VEHICLES CIRCULACIÓ DE VEHICLES CIRCULACIÓ DE VEHICLES  
    
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
    
Proposta de modificació de l’article 52 de l’Ordenança municipal sobre circulació de 
vehicles de l’Ajuntament de Calafell. 
    
FetsFetsFetsFets    
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1. El 17 de maig de 2004, el Ple de l’Ajuntament de Calafell va aprovar inicialment 
l’Ordenança municipal sobre circulació de vehicles. 
 
2. Transcorregut el termini d’exposició pública, sense que s’haguessin presentat 
al·legacions, reclamacions i/o suggeriments, aquesta ordenança va esdevenir de caràcter 
definitiu i el seu text íntegre es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona núm. 188, de 16 d’agost de 2005. 
 
3. El 25 de juliol de 2014, l’inspector – cap de la Policia Local de Calafell proposa la 
modificació de l’article 52 d’aquesta Ordenança amb la finalitat de donar-li més claredat i 
facilitar-ne l’aplicació i el compliment. 
 
4. El 13 d’agost de 2014, la Secretaria general ha informat sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen als ajuntaments la potestat 
reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de les ordenances i 
reglaments, que són normes de naturalesa reglamentària. 
 
2. L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals: 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU I PP, I 
les abstencions dels membres del PSC I UAM proposa al Ple: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació de l’article 52 de l’Ordenança municipal sobre 
circulació de vehicles de l’Ajuntament de Calafell, el qual quedaria redactat de la manera 
següent: 
 
“TÍTOL TERCER“TÍTOL TERCER“TÍTOL TERCER“TÍTOL TERCER    
MESURES CAUTELARS 
 
CAPITOL II: RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICACAPITOL II: RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICACAPITOL II: RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICACAPITOL II: RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA    
    
Art. 52.Art. 52.Art. 52.Art. 52. Encara que es trobin correctament estacionats, l'autoritat municipal pot retirar els 
vehicles de la via pública en les situacions següents: 
 
1) Quan estiguin aparcats en llocs que estigui prevista la realització d'acte públic 
degudament autoritzat. 
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2) Quan estiguin estacionats en zones on es prevegi la realització de tasques de neteja, 
reparació o senyalització de la via pública. 
 
3) En casos d'emergència. 
 
L'Ajuntament ha d'advertir amb antelació de més 48 hores de les referides circumstàncies 
mitjançant la col·locació dels avisos necessaris. 
 
En referència el paràgraf anterior, en les situacions 1) i 2) s’haurà de col · locar la 
corresponent senyalització excepcional, col · locada  en lloc visible, amb la indicació de la 
prohibició i del temps de vigència de la mateixa. L'antelació suficient en aquests casos, 
haurà de ser de més de 48 hores anteriors al motiu que justifica la retirada. Els vehicles 
que passat el termini assenyalat continuessin estacionats a la zona afectada per la 
senyalització excepcional, seran retirats amb la grua municipal i traslladats al dipòsit 
municipal, el qual és posarà en Coneixement dels Seus Titulars. 
 
En els casos d'emergència, s'adoptaran les mesures que les circumstàncies aconsellin, 
procedint a la retirada dels vehicles que l'autoritat consideri oportuns. Els esmentats 
trasllats no comportaran cap mena de Pagament, qualsevol que sigui el lloc  on sigui 
traslladat el vehicle, a excepció d'aquells supòsits en què s'evidenciï una conducta 
conscient del conductor que deliberadament ignori els signes de limitacions de 
l'Estacionament i els advertiments fets.” 
 
2. Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte de 
que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
3. Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més 
la part modificada de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i 
al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí 
de la província en què es publica el text íntegre. 
 
4. En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
5. Notificar aquets acord a la Policia Local i al Departament de Secretaria de 
l’Ajuntament de Calafel 
 
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
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Sr. Clavero: bé, bon dia. Com ja s’ha dit al maig de 2004 es va aprovar inicialment 
l’ordenança municipal sobre circulació de vehicles i en aquesta ordenança es 
contemplaven els tres supòsits en els que es podia retirar un vehicle de la via pública 
encara que estigués ben estacionat. Els supòsits eren en el cas que estigui prevista la 
realització d’acte públic degudament autoritzat, quan estiguin estacionats en zones on es 
prevegi la realització de tasques de neteja, reparació o senyalització de la via pública i en 
casos d’emergència. Fins aquí era el redactat del 2004. Com que no quedava molt clar 
com s’havia de senyalitzar tot això doncs ara el que es proposa és que la senyalització s’ha 
de fer amb una antelació mínima de 48 hores abans que es realitzin aquestes tasques o 
actes públics al carrer. També queda clar que en els dos primers supòsits: quan estiguin 
aparcats en llocs que estigui prevista la realització d’acte públic i quan sigui per obres o 
neteja de la via pública si es retira el vehicle serà a càrrec del titular del vehicle i si és per 
un cas d’emergència en cap cas comportarà un càrrec al titular del vehicle. Aquesta és la 
modificació que es proposa perquè sembla que hi havia una petita confusió en quan de 
temps s’havien de col·locar els avisos perquè es retirés el vehicle i com que d’alguna 
manera ja queda clar que està prohibit per ordenança que un vehicle estigui estacionat 
més de 48 hores en un lloc doncs 48 hores és el termini de temps que queda en la nova 
redacció de l’ordenança. Això és tot. 
 
Sr. Revello: bé, ràpid. res a dir sobre aquesta proposta. 48 hores sembla un temps prudent 
perquè s’avisi. Per això penso que si està degudament senyalitzat i s’avisa no té perquè ser 
un perjudici per a cap usuari de la via pública. Res més. 
 
Sr. Parera: UAM té molt poca a dir. Però ja que es senyalitza 48 hores abans que és 
correcte però sí que desitjaríem i ja hauria de ser així ja i que prengueu nota. Les 
senyalitzacions i les senyals si us plau que siguin més juntes, eh! Que no hi hagi una cada 
dos-cents metres. Que la persona que deixa el cotxe en allà no es dóna compte de les 
senyals. Si fossin més espesses, la gent, el ciutadà tindria més facilitat per complir el 
reglament municipal però si les senyals són cada dos-cents o tres-cents metres doncs el 
ciutadà va despistat i passa el que passa. Per tant, nosaltres només tenim que dir això: que 
la senyalització sigui més ben feta, sigui més espessa i més correcta. Res més que això. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat de la totalitat dels membres presents que 
constitueixen quòrum suficient per la majoria legal acorda: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació de l’article 52 de l’Ordenança municipal sobre 
circulació de vehicles de l’Ajuntament de Calafell, el qual quedaria redactat de la manera 
següent: 
 
“TÍTOL TERCER“TÍTOL TERCER“TÍTOL TERCER“TÍTOL TERCER    
MESURES CAUTELARS 
 
CAPITOL II: RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICACAPITOL II: RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICACAPITOL II: RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICACAPITOL II: RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA    
    
Art. 52.Art. 52.Art. 52.Art. 52. Encara que es trobin correctament estacionats, l'autoritat municipal pot retirar els 
vehicles de la via pública en les situacions següents: 
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1) Quan estiguin aparcats en llocs que estigui prevista la realització d'acte públic 
degudament autoritzat. 
 
2) Quan estiguin estacionats en zones on es prevegi la realització de tasques de neteja, 
reparació o senyalització de la via pública. 
 
3) En casos d'emergència. 
 
L'Ajuntament ha d'advertir amb antelació de més 48 hores de les referides circumstàncies 
mitjançant la col·locació dels avisos necessaris. 
 
En referència el paràgraf anterior, en les situacions 1) i 2) s’haurà de col · locar la 
corresponent senyalització excepcional, col · locada  en lloc visible, amb la indicació de la 
prohibició i del temps de vigència de la mateixa. L'antelació suficient en aquests casos, 
haurà de ser de més de 48 hores anteriors al motiu que justifica la retirada. Els vehicles 
que passat el termini assenyalat continuessin estacionats a la zona afectada per la 
senyalització excepcional, seran retirats amb la grua municipal i traslladats al dipòsit 
municipal, el qual és posarà en Coneixement dels Seus Titulars. 
 
En els casos d'emergència, s'adoptaran les mesures que les circumstàncies aconsellin, 
procedint a la retirada dels vehicles que l'autoritat consideri oportuns. Els esmentats 
trasllats no comportaran cap mena de Pagament, qualsevol que sigui el lloc  on sigui 
traslladat el vehicle, a excepció d'aquells supòsits en què s'evidenciï una conducta 
conscient del conductor que deliberadament ignori els signes de limitacions de 
l'Estacionament i els advertiments fets.” 
 
2. Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte de 
que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
3. Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més 
la part modificada de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i 
al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí 
de la província en què es publica el text íntegre. 
 
4. En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
5. Notificar aquets acord a la Policia Local i al Departament de Secretaria de 
l’Ajuntament de Calafell. 
 
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
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6.6.6.6.        APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL II, PLA D'ORDENACIÓ APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL II, PLA D'ORDENACIÓ APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL II, PLA D'ORDENACIÓ APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL II, PLA D'ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALAFELLURBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALAFELLURBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALAFELLURBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALAFELL    
 
Es dóna compte de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística municipal II, 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
La finalitat del present document és la modificació de les condicions específiques 
d’ordenació del PAU en SUC 5, Sant Antoni pel que fa a la previsió d’accessos als 
aparcaments que s’hauran de construir a la planta soterrani dels edificis previstos. 

  
Aquesta modificació no afecta a la resta de paràmetres urbanístics establerts,  conservant-
se l’edicafibilitat màxima, densitat, cessions de sòl per a usos públics, usos permesos, 
terminis d’execució i sistema d’actuació, i la resta de condicions específiques d’ordenació. 

 
L’àmbit de la modificació és el del PAU en SUC 5, Sant Antoni. El POUM de Calafell es va 
aprovar definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 24 de 
gener de 2011, acord publicat al  DOGC en data 24 d’octubre de 2011. 
 
L’ article 96 del TR de la llei d’urbanisme estableix que la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions 
que en regeixen la formació, en el cas que ens ocupa no concurreixen les particularitats 
que es descriuen als apartats a, b, c, i d.  

 
Pel que fa a les actuacions preparatòries descrites a l’article 101 del Decret 305/2006, 
Reglament de la Llei d’urbanisme, no són preceptives l’aprovació i publicació del programa 
de participació ciutadana, ni la subjecció a informació pública de l’avanç de l’instrument 
de planejament. 
 
La justificació de la Modificació puntual, compleix els criteris establerts a l’article 97 del TR 
de la Llei d’Urbanisme 
 
La Comissió Informativa d’OBRES PÚBLiQUES., MANTENIMENT I MEDI AMBIENT  - 
URBANISME amb el vot en contra del grup municipal d’UAM i l’abstenció del grup 
municipal del PSC, proposa al ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la  modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
municipal II, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant publicació al BOPT, 
DOGC i diari de major circulació de la provincia. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als propietaris afectats. 
 
QUART.- Sol·licitar si s’escau informe als organismes oficials que corresponguin. 
 
Sr. Solé: moltes gràcies senyor alcalde i bon dia a tothom. Abans de res m’agradaria 
explicar doncs que aquesta és la segona modificació que fa aquest govern des de que es 
va aprovar el planejament. Recordem que el primer va ser el sector de Segur platja amb la 
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clau de 5-S i la modificació que vam fer dels hotels en la què especificàvem de manera 
més correcta l’escrit que ja hi havia. Avui passem aquesta segona modificació en base, en 
primer lloc, a una instància que ens van fer els veïns i les reunions que hem anat fent amb 
els particulars; i desprès que l’ajuntament ha aprofitat per modificar aquells aspectes que 
creia que es podien modificar. 
 
Aquí sí que m’agradaria explicar tres moments que crec que és bo que tinguem en 
compte. En primer lloc el que hi ha actualment al planejament del Passatge Sant Antoni, 
que és la zona de Calafell platja que tots sabem que fa poc és va fer un col·lector, el que 
hi ha actualment és el que ja es v aprovar abans del 2007 És a dir del 2005al 2007 es va 
fer una modificació del planejament i aquesta modificació és la que es va respectar en 
l’anterior. En segon lloc, cal dir que el que deia llavors el planejament no és que no fos 
correcte i per tant ara es vulgui modificar, sinó que hi han hagut variacions que d’alguna 
forma els veïns també veuen que potser s’hauria de remarcar millor com es podria 
desenvolupar aquesta zona. Em refereixo que amb les obres que es van fer entre el 2007 i 
el 2010 en el passeig marítim i per tant es van arreglar tots els serveis de sota el passeig 
marítim de Calafell - platja. Es va decidir que el punt més baix havia de ser la cruïlla entre 
el passeig marítim i el passatge Sant Antoni, oblidant que per allà havia de passar, tal com 
deia al 2010 en el conveni que vam signar amb l’ ACA un col·lector que passava per tot el 
passatge Sant Antoni i desembocava en una futura estació de bombeig que s’havia de fer 
a Mossèn Jaume Soler, tal com així s’ha fet. I en tercer lloc, doncs el que veiem és que això 
serà nu carrer molt ample que hi haurà a Calafell – platja i que d’alguna forma les 
condicions que creiem que ha de tenir d’urbanització poden millorar respecte al que hi ha. 
 
En base a tot això, i en base a la petició dels veïns, que demanaven poden tenir entrades 
individuals a les seves entrades de les seves parcel·les. Actualment el planejament, i aquí 
era el principal motiu de preocupació per part dels particulars és que només hi havia un 
accés principal per Mossèn Jaume Soler; un accés tant de sortida com d’entrada i per tant 
ocupant sis metres del futur carrer que hi hauria. Futur carrer que ja està mig acabat 
perquè hi ha la vorera del costat de l’hotel Solimar i l’actual zona d’aparcament i també hi 
ha el carrer que passa. A partir d’aquí tot aquella zona que el hotel fa servir d’aparcament 
i desprès hi han algunes parcel·les en les que quasi no hi ha edificacions, en algunes sí, 
doncs era na vorera que tindrà 6-8 metres en funció de com acabi sent l’ urbanització. El 
que plantejaven els veïns era fer desaparèixer aquest accés principal i que cada vivenda 
tingués accés individual. De moment o vaig veure correcte perquè en primer lloc hi ha un 
ordre que és important, no es sap si es construïren tots els edificis a la vegada. Per tant, 
tenint només un accés sense saber si es construïren a la vegada acabaria provocant n 
problema a l’hora d’ordenació i potser un conflicte entre ells. Per tant quan els veïns ens 
van dir això, vam treballar en aquest sentit intentant millorar la zona. 
 
Com vàrem millorar la zona? No només traient aquest accés sinó que en fer aquests 
accessos individuals, ara sí que tindrem nu passatge Sant Antoni que quan estigui fet el 
dia de demà i s’urbanitzi tindrem na vorera sense entrada d’aparcaments. Sí que els cotxes 
en algun moment hauran de passar per damunt per anar a buscar la porta dels garatges 
corresponents però no hi hauran rampes que d’alguna forma tallaven tota aquesta nova 
avinguda o nou carrer que hi haurà al municipi. Amb base a tot això, juntament amb una 
proposta definitiva que ens van fer els propietaris amb el vistiplau dels tècnics i amb el 
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vistiplau en aquest cas del govern doncs tirem endavant aquesta segona modificació del 
planejament. Gràcies. 
 
Sr. Parera: A UAM aquest punt li fa mal perquè són relíquies del Pla General. Un Pla 
General que sabeu de sobres que nosaltres vàrem estar en contra. Precisament el que està 
parlant va votar en contra i la votació li va costar en contra del Pla General la sortida del 
govern. Però no m’ en penedeixo de res perquè aquest Pla General que avui s’aprova la 
segona modificació, i les que vindran de modificacions, perquè va ser un Pla General 
aprovat, castigant i perjudicant al municipi per això el que està parlant va votar en contra. 
Aquesta modificació tampoc la veiem clara perquè ve arrossegada d’aquest Pla General 
com a segona modificació i com he dit abans hi hauran d’altres, de modificacions del Pla 
General. Però per arreglar aquest Pla General per més modificacions que hi hagin no es 
solucionarà perquè també s’ha parlat del bombeig de Jaume soler que repercuteix aquí en 
el passatge de Sant Antoni. Al passatge de Sant Antoni ja ens va dir, sincerament, que 
havia de ser sota la rambleta del passeig entrant, que el passeig entrant ha de ser nua 
rambleta, a sota hi hauria d’haver un pàrking amb sortida a Vilamar i sortida al passeig 
marítim. Aquest tindria l’entrada directe pel soterrani de l’estació. Per tant no s’ha fet res 
de tot això i cada vegada només fem pastetes i coses d’aquestes. Nosaltres també hem 
vist, indiscutiblement, que desprès del Pla General s’han fet a Jaume Soler que lògicament 
no ha sigut un bombeig situat i regularitzar en gaire alegria. Dificultats aquest bombeig 
pel municipi portarà moltes dificultats. Veiem que cada quinze dies, tres setmanes, un mes 
el passeig Jaume Soler hi ha per culpa d’aquest bombeig que està mal col·locat i 
segurament està ben realitzat pels operaris però està mal col·locat. Per tant nosaltres en 
aquí, en aquest punt sinó s’aclareix que ho dubto, el nostre vot serà negatiu, segurament 
que serà negatiu perquè bé, com he dit abans aquest Pla General va castigar al municipi. 
Per tant de moment res més que dir. 
 
Sr. Ferré: nosaltres aprovarem aquesta modificació perquè ja vam dir e el seu moment que 
el POUM era un document que estava viu i que, evidentment tot es podria millorar i 
qualsevol cosa que es veies durant la seva vigència que pogués ser consensuada  aprovada 
per tothom es podria modificar. Nosaltres entenem que aquesta proposta el que fa és 
simplement rectificar alguna entrada de vehicles en els garatges dels edificis per poder 
permetre que dues parcel·les doncs podem tenir accés directe sinó s’edifiquen les altres i 
per tant ho veiem una cosa raonable i ho aprovarem. 
 
Sr. Solé: gràcies. En principi només respondre al senyor Parera perquè als altres ja estan 
d’acord o no han dit res per tant entenc que tothom està d’acord. Jo senyor Parera, 
entenc la seva indignació perquè possiblement el planejament es podia haver fet millor o 
possiblement es podia haver fet pitjor; jo no ho sé. Nosaltres creiem, i així ho vam 
manifestar a l’anterior legislatura des de l’oposició, que el planejament es podria haver fet 
d’una altra manera des d’un punt de vista de maneres i tècnic. El que estem fent, no 
podem canviar el planejament d’un dia per l’altre sinó en base el que tenim, intentar 
millorar-lo i això sí que ho ha dit vostè. Jo puc entendre que vostè voti en contra d’un 
planejament; nosaltres en aquest cas també ho vam fer. però votar en contra d‘aquesta 
modificació per una estació de bombeig, per una pas de serveis que ja venia planejat entre 
el 2007 i el 2010 doncs diguéssim que per una banda entenc que vagi en contra del 
planejament però no entenc que vagi en contra d’aquesta modificació que només intenta 
arreglar el que ja està fet. Ja li dic que només és una reflexió que li faig i no és per canviar 
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el vot perquè vostès des d’ UAM faran el que creguin més convenient però sí doncs 
perquè crec que el que estem fent n es modificar el planejament d’una forma gran sinó 
intentar millorar el que tenim. Que ens agrada més o menys però és el que tenim. Gràcies. 
 
Sr. Parera: jo he dit que votaré en contra primerament per coherència. A la rambleta de 
Sant Antoni ja ho he dit: a sota hi havia un pàrking abans que s’edifiqui. Aquells solars 
que hi ha per edificar, si abans que s’edifiqués s’hagués fet un pàrking al passeig de Sant 
Antoni amb sortida a Vilamar hauria estat l’estrella del municipi perquè hem de pensar 
que el tros de vianants de la platja, que per cert quan hi hagi el govern que sigui s’ha de 
mirar que aquesta via de vianants de Calafell platja ampliar-la i per tant conservar-la més 
del que s’està conservant, era molt oportú fer aquest pàrking soterrani. S’ha fet el 
clavegueram, ara per fer el pàrking a sota vaja despesa i vaja tot el que sigui. Per tant, 
nosaltres per coherència, com aquest POUM, el que sigui. Jo dic el Pla General, va ser molt 
dolent. S’ha de parlar clar perquè el poble ho entengui perquè amb sigles la gent de 
vegades, lògicament, que vol dir això? Que vol dir l’altre? El Pla General no va ser un Pla 
General encertat i per tant per coherència nosaltres votarem en contra. 
 
Sr. Ferré: sí nosaltres, evidentment en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, eh tal com 
diu la llei. 
 
Sr. Parera: ara anem correcte. 
 
Sr. Ferré: amb les sigles POUM és conegut arreu de Catalunya, eh. No només aquí a 
Calafell i pels socialistes que diu vostè. Jo el que voldria contestar en tot cas és al que ha 
dit el portaveu d’aquest cas en aquest punt, de CIU, que es podria haver fet millor. Fàcil 
dir-ho quan no va ser-hi, no? I és fàcil dir-ho quan precisament els seus companys tenien 
un planejament vigent de l’any 89, que va durar 8 anys, i què en 21 anys de retard van 
haver d’impulsar nosaltres perquè CU va ser incapaç d’impulsar aquesta modificació 
d’aquest planejament. Per tant amb 21 anys de retard segur que es podria haver fet 
millor, seguríssim, però vostès ni tant sols ho van intentar de fer-ho millor. Per tant encara 
és més greu, no? Que en 21 anys de retard haguéssim d’haver fet aquesta modificació del 
planejament que vostès ni tant sols es van atrevir. Per tant és molt fàcil ara dir que es 
podria haver fet millor quan des del seu partit ni tant sols ho van intentar ni tant sols ho 
van impulsar ni tant sols es van atrevir a fer-ho. 
 
Sr. Ferré: gràcies senyor alcalde. Jo senyor Parera a l’anterior intervenció he intentat dir 
entre línees, i esperava que vostè m’agafés el guant, perquè votés a favor per coherència 
com vostè diu i ara li explicaré el perquè. El que diu actualment aquest planejament, 
respecte al passatge Sant Antoni, és exactament el que es va aprovar durant el 2005 i el 
2007 que el regidor d’urbanisme de llavors era vostè, 1. I 2, el fet que es construïssin 
serveis sota al passeig i que per tant obligués a  fer un col·lector per sota del passatge de 
Sant Antoni, això no es va fer en el planejament sinó que es va fer entre el 2007 i el 2010 
i vostè governava. L’únic que estem fent és millorar allò. Res més. Cap planejament avarca 
un àmbit molt més general que és tot el municipi, cert. Que estem parlant només d’una 
ona, és veritat però una zona que l’actual planejament, que desprès entrarem a valorar, 
respectar el que ja s’havia aprovat i el que és de serveis doncs es va fer abans que 
s’aprovés definitivament el planejament. Per tant, a petició dels veïns i veient que es podia 
millorar tot això, avui portem aquesta proposta. No portem una proposta en contra total 
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del planejament. Això no ho estem fent. L’únic que estem fent és el que acabo de dir, per 
tant com vostè diu, per coherència, avia de votar a favor. 
 
I en segon lloc, jo he dit que el planejament es podia haver fet millor i també que es podia 
haver fet pitjor i això no ha estat una crítica en contra del planejament, no ho ha estat. Si 
algú s’ha sentit al·ludit doncs ell mateix. Val? I desprès diu: Oh, és que en 21 anys mai 
s’havia fet res perquè CIU no ho havien volgut impulsar. Jo recordo que vostès que també 
va ser-hi a l’any 99 en la primera legislatura del PSC, doncs allà també podia haver-lo 
modificat i havien passat més de 8 anys respecte a l’any 89. Per tant no entrem ara a 
valorar si el planejament està ben fet o no perquè aquí no hi ha estat el motiu del punt. Si 
alguns es volen desviar i defensar-se ara que poden públicament encara de com es va fer 
el planejament doncs que ho facin, però el que estem fent és d’una part concreta del 
municipi en la qual doncs que es pot millorar. I crec que aquí el debat d’una cosa que ja 
venia aprovada de la mateixa forma abans del 2007, creiem que és entrar en debats 
només per fer sorolls. Gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 18 vots a favor: 
8 dels membres de CIU,  3 dels membres del PPC, 6 dels membres del PSC-PM, 1del 
regidor no adscrit Massimiliano Revello, i 3 vots en contra dels membres d’UAM, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la  modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
municipal II, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant publicació al BOPT, 
DOGC i diari de major circulació de la provincia. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als propietaris afectats. 
 
QUART.- Sol·licitar si s’escau informe als organismes oficials que corresponguin. 
 
 
MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER DONAR SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER DONAR SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER DONAR SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER DONAR SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA 
CONVOCATÒRIA DCONVOCATÒRIA DCONVOCATÒRIA DCONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE E CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE E CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE E CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE 
NOVEMBRE DE 2014NOVEMBRE DE 2014NOVEMBRE DE 2014NOVEMBRE DE 2014    
 
En Joan Olivella Ricart, com alcalde de l’Ajuntament de Calafell 
    
EXPOSO:EXPOSO:EXPOSO:EXPOSO:    
    
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre 
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un 
futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per 
segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i 
amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions 
pròpies. 
  
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de 
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
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setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat 
del president Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que 
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per 
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La 
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya 
va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal 
l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil 
i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, 
vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 
hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés construint una 
V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i 
cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el procés. 
 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a 
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per 
tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com 
social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern 
i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les 
catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar 
d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa 
ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però 
ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme 
per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant 
per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del 
país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la 
pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la 
corrupció. 
 
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. 
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les 
Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
 
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a 
la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
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El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania 
de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem 
demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma 
reiterada. 
  
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS    

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i 
prendre el compromís de l’Ajuntament de Calafell amb la realització de la mateixa, 
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la 
participació. 

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de 
la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon 
a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 

Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la 
Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups 
parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president 
del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les 
Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al 
president de la Comissió Europea 
 
Pel que demanem que la moció sigui debatuda en el proper Ple de la corporació.  
 
Sr. Ferré: nosaltres abans de començar el debat voldríem proposar una esmena en aquesta 
moció que presenta en principi l’alcaldia, però entenem que és la mateixa que ha 
presentat l’Associació de municipis per l’ independència i tal com demana la mateixa 
moció que ha presentat que diu que insta al govern i al Parlament ha prendre decisions 
que representin a la majoria dels catalans i les catalanes; i a l’acord també posar al segon 
punt: ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 
Presentem una moció alternativa, una proposta alternativa que s’ha acordat a la Diputació 
de Tarragona per Esquerra Republicana, CIU i PSC i que es votarà demà en el ple de la 
Diputació i no només es votarà demà en el ple de la Diputació sinó que el seu propi 
president la votarà en l’ajuntament de Vila-seca del qual és alcalde, i a més a més amb 
una majoria absoluta molt amplia, amb l’ intenció d’integrar el màxim de forces polítiques 
i de regidors en aquest cas i de diputats per poder fer una moció el més semblant possible 
a aquesta que es proposa avui. Nosaltres introduïm a aquesta moció, que s’ha acordat ja 
dic a la diputació de Tarragona per Esquerra Republicana, CIU i PSC, pràcticament perquè 
ens entenguin els ciutadans hi ha dues modificacions petites i el més subtils possibles que 



 

28 
 

només canvien un article que és quan la moció que es presenta avui per part d’alcaldia 
diu:la consulta: i la que proposem nosaltres diu una consulta. Això ens permet a nosaltres 
introduir també la possibilitat que desprès hi hagi, en el cas que no hi hagi aquesta 
consulta, que n hi hagi el que se’n derivi d’això doncs que hi hagi una possibilitat de fer 
una modificació també de la Constitució que implicaria un referèndum a nivell estatal i 
desprès una modificació de l’Estatut de Catalunya, implicaria també una consulta o un 
referèndum a nivell de Catalunya. Per tant nosaltres en aquesta moció entraríem i s’ha 
acordat a ala moció perquè també és possible fer-ho, crec que avui a taula podríem tenir 
fins i tot amb aquesta proposta el consens de divuit regidors, dels 21, crec que val la pena 
que en aquest cas l’alcalde que és el que presenta l’altra moció ho tingui en consideració 
perquè sinó contradiu una mica el que ha fet el seu partit en altres llocs i per tant 
demanem aquesta voluntat amplia de consens i amplia de mires i que no siguem doncs 
estrictes en el que s’ha proposat per part de la ciutadania que a vegades, estic segur, que 
la majoria acceptaria alguna transacció d’aquest estil per poder englobar el màxim de 
grups i el màxim de suport possible, doncs estic segur que avui podríem debatre aquesta 
moció alternativa que es presenta com esmena i ja dic que podria contar amb els suport 
de 18 dels 21 regidors. Moltes gràcies. 
 
Sr. Olivella: bé, jo el que faré és exactament el mateix que vam plantejar ahir al Consell 
Comarcal. A veure vostè ahir a la reunió de portaveus ens va presentar aquesta alternativa 
que vam trucar a la Diputació i lògicament és la Diputació i cada un es defineix i pot fer el 
que cregui a nivell individual. Nosaltres vam presentar en temps i forma la proposta, la 
moció, la qual ens va fer arribar tant l’Associació catalana de municipis com l’Associació 
de municipis per d’independència que és la que hem llegit. Aleshores vostè van presentar, 
dilluns, quan ja estava convocat el ple una moció que està inclosa aquí que és totalment 
diferent al que desprès van presentar ahir. O sigui que no té res a veure l’una amb l’altra i 
amés és retrograda totalment i nosaltres no estem gens d’acord perquè parla d’un altre 
sentiment totalment diferent. Aleshores ens planteja ahir a portaveus aquesta moció que 
es sembla molt a la que presenta l’Associació catalana de municipi i en principi van mirar i 
realment doncs no hi ha tanta diferència. L’única diferència que hi ha és que vostès parlen 
d’una consulta; si vostès aquí posem la del 9-N nosaltres votem la seva moció, ara si 
parlen d’una consulta que no sabem quina és, lògicament no sabem llavors de què 
parlem. Nosaltres l’estenem la mà dient, tot el que posa aquí és correcte també perquè és 
pràcticament la mateixa una que l’altre, l’única cosa que és clar, l’ajuntament de Calafell 
dóna suport a la convocatòria d’una consulta per decidir lliurament el futur de Catalunya. 
Doncs llavors nosaltres el que diem és que amb aquesta moció que diuen la convocatòria 
de la consulta del 9-N, del 14, doncs si posem aquesta em sembla correcte. I el títol: 
moció de suport a la convocatòria d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya 
doncs: moció de suport a la convocatòria de la consulta del 9-N sobre el futur polític de 
Catalunya que és el que ens demanen realment que ens comprometem i, la gent que hi 
vam creure, doncs en un moment determinat del dia de la V i l’any passat anàvem a una 
manifestació precisament per això, per defensar que es pogués fer aquesta consulta. No 
estem parlant en cap moment d’independència, estem parlant d’una consulta. Per tant 
nosaltres, el guant que ens ha estès el recollim, si són 18 persones que diu que en aquest 
ple podem aprovar aquesta moció, nosaltres estem d’acord sempre i quan, vostè demana 
una transacció, doncs nosaltres acceptem la transacció posant-hi el 9-N. Llavors podem 
votar la que vulguin, la de l’Associació de municipi per l’ independència i associació 
catalana de municipi i l’altra. Tot el demès si barreja companys i diputacions i ajuntaments, 
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jo crec que també hi ha ajuntament on el PS ha votat a favor de la moció que nosaltres 
hem presentat avui i no hi ha hagut cap problema. Per tant jo no em posaré en aquest 
tema perquè penso que és una qüestió personal i a sobre penso que cada un dins del grup 
que sigui i dins de l’ ideologia que tingui pot ser d’un partit molt no sé què o molt no sé 
quants i estar  a favor d’això o no. Per tant li torno a repetir, si volen votar la seva si 
afegim això estem d’acord; sinó deixarem la que hi havia en un principi però no és que no 
volem consens sinó que volen ser precisos, creiem que deixar una cosa volant pels aires 
per quedar bé davant de la gent, creiem que no. O és sí o és no, entremig no volem ser. 
Per tant nosaltres ens posarem a favor del sí. Sí, en aquest cas sí Ramon, per molt que 
riguis, vull dir o sí o no, però per una cosa concreta, volem el 9-N, donar suport a aquest 
convocatòria del 9-N que és el que se’ns demana aquí i per això hem presentat aquesta 
moció posant 9-N i nosaltres ens mullarem amb 9-N i que es vulgui mullar perquè serà 
independent, cada nu del grup meu, jo crec que tots estem d’acord però si algú no està 
d’acord ho acceptem. Cada un ha d’acceptar el que cregui i que ell ha de fer dins del seu 
grup. Per tant torno a dir-li i perdoni que ho repeteixi perquè ja li he dit tres vegades, si 
volen que votem la moció que va presentar-se a la diputació que vostè diu, 
independentment dels meus companys i amb tot el respecte i dels seus i dels d’Esquerra 
Republicana i dels que puguin ser-hi, el que diu aquesta moció és molt semblant a l’altra, 
l’única cosa és que ens agradaria fer constar el 9-N. Si vostès diuen que sí, votem la seva, 
per part nostra. 
 
Sr. Ferré. Nosaltres evidentment això que proposa és precisament el que hem intentat 
modificar d’aquesta moció que vostè ha presentat i si incorporem el 9-N estem votant la 
mateixa moció que vostè ha presentat com alcaldia. Per tant vostè no s’ha mogut de lloc. 
La moció que nosaltres havíem presentat alternativa que vostè ho ha citat, havíem 
presentat una moció alternativa que ens havien enviat fins i tot de la posició oficial del 
partit, l’hem presentat com alternativa de la que vostè havia presentat, hem decidit retirar-
la abans , li hem dit a la secretària que ho faríem així, per intentar consensuar aquesta 
moció que s’havia aprovat a la Diputació, o que s’aprovarà demà per CIU, Esquerra 
Republicana i el PS, que s’aprovarà també a altres ajuntaments amb un tarannà més 
dialogant, més de consens com és l’ajuntament de Vila-seca en el què presideix el senyor 
Poblet que és el president de la Diputació de Tarragona i que ha volgut, tot i tenint una 
majoria amplíssima de regidors a volgut consensuar amb la resta de forces per tenir més 
suport en aquesta moció. Doncs si vostè no és d’aquest tarannà i no és d’aquest estil més 
dialogant i més d’intentar buscar aquests acords, doncs evidentment si vostè no es mou 
de lloc i quan ha dit que vostè està al mig, i que no es vol posicionar ni que sí ni que no, 
suposo que deu fer referència a una pregunta que li va fer una persona del públic que 
avui també està aquí i ho pot corroborar. Li va dir un dia si vostè pensava fer que aquest 
municipi fos també declarat en favor de l’ independència, dintre de l’Associació de 
municipis per l’independentista; vostè va dir que amb això no creia i que tot això no anava 
en vostè. 
 
Doncs ara que em presenti la moció que ha presentat l’Associació de municipis per l’ 
independència amb la que vostè no creia aquell dia i a la que vostè no li donava suport 
suposo que perquè pactava en el PP aquí a l’ajuntament, doncs ara es contradiu vostè 
mateix amb la qual cosa jo li estic oferint una proposta que s’aprova en altres llocs perquè 
hi hagi el màxim de consens, perquè no hi hagi fins i tot regidors que es puguin sentir 
còmodes perquè ami m’agradaria saber com es sentirà el PP quan hagi de votar o quan 
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vostès hagin de votar a favor d’aquesta moció i en canvi els seus militants, els seus votants 
no entenguin com encara continuen governant amb vostès. A mi m’agradarà saber també 
com es sentirà el representant de CIU que pertany a Unió Democràtica, o que en principi 
ve com a Unió Democràtica, el senyor rafel Solé, doncs també m’agradarà saber quina és 
la seva posició al respecte. També m’agradaria saber que passa amb el grup d’ UAM, 
també evidentment m’agradarà saber que passa amb el regidor no adscrit, que en aquest 
cas no representa cap grup i també doncs com a vegades parla com a comerciant doncs 
imagino que també haurà de decidir si ara a partir d’ara serveix els gelats amb estelada o 
amb la barretina, no? O no? Per tant, no només està ficant en jaque aquí al PS perquè 
nosaltres precisament doncs votarem el que ens sembli i el que ens vingui de gust perquè 
no tenim cap instrucció estricte sobre aquest tema, doncs si vostè el que intenta és que 
aquí nosaltres en posem en una situació incòmode i difícil nosaltres avui no ens hi 
posarem en aquesta situació. Per tant és vostè el que està provocant tot aquest enrenou 
aquí a la taula i tota aquesta discussió quan ja li dic que hi ha una alternativa en la què pot 
haver na votació de 18 vots a favor i tres en contra en aquest cas, que és el que es suposa 
que podria passar, i vostè s’entesta en no, en veure que passa, veure els vots individuals 
de cadascú a veure que és el que surt a la taula, doncs vostè mateix, vostè és l’alcalde 
aquest, amb aquest tarannà que no hi ha consens. 
 
Sr. Alcalde: Ramón, moltes gràcies. Jo en cap moment, miri tot s’ho està muntant igual 
que ahir. Ahir al Consell Comarcal es va aprovar la moció al final però vostè va donar la 
culpa als de Convergència perquè no hi havia acceptat la mateixa que presenta aquí i que 
no hi hagués consens. La culpa va ser de vostè i cadascú és lliure de fer el que cregui. Així 
ho vam planejar des d’un principi. Miri, si tantes ganes teniu de parlar d’això, quan vàreu 
veure la convocatòria de la moció que es presentava que per cert doncs ho parlàvem en 
portaveus, doncs lògicament jo rec que podies haver vingut i parlar-ne. A mi que em 
comparis amb el Josep Poblet ja m’agrada perquè per a mi és un líder excepcional i és una 
persona que adori com a polític. També adoro a gent socialista, per exemple hi ha gent de 
vostès que han votat a favor sense tantes dilacions 
 
(comentaris) 
 
Jo quan vostè ha parlat no m’he posat, no estigui nerviós perquè una cosa és blanca o 
negra, no és gris. Si vostè vol que votem na cosa gris nosaltres no la votarem. Tot i això el 
grup de CIU votarà el que cregui perquè ho farem a amà alçada, cada un votarà el que 
cregui independentment que ho hem parlat tot i el tenim  molt clar però cada u votarà el 
que ell vulgui. Entén? Perquè creiem en la democràcia i creiem que aquí no hem de 
convèncer a ningú. Nosaltres aquí amb la cara destapada independentment si en 
moments determinats aquí en el ple he dit si em definia o no, jo vaig dir que em definiria i 
vostè dirà el que vulgui, pot tergiversar el que vulgui però jo vaig dir que em definiria quan 
m’ho demanessin i en el moment que m’ho han demanat em defineixo. I a nivell 
individual m’he definit durant aquest període fent el que he cregut com a persona i això 
crec que aquí no venim a discutir-ho. Jo no em posaré en vostè en el que fa i per molt que 
vostè em digui el que vulgui i que no soc dialogant jo crec que s’ho ha de plantejar vostè 
mateix. A veure  aquí hi ha hagut una proposta clara, que és la mateixa que la seva moció 
alternativa recolzada per no se quants. Jo l’única cosa que li dic és que la seva moció que 
ha entrat ara així, pràcticament sense registre, nosaltres com a grup de CIU donarem 
suport si posa 9-N; només li demano això. El demès, el text pot ser igual o diferent, no és 
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igual perquè té una altra redacció, l’única cosa que demanem és definir que el que fem és 
per aquesta consulta, no ho fem per no sabem què, per l’infinit. Volem concretar i 
nosaltres, el meu grup, hem presentat això perquè volem concretar per aquest dia, no 
veiem cap altra tipus de cosa. Conscients el que vulgui si vostè diu que sí a la seva moció 
posant el 9-N, torno a repetir, nosaltres ho plantegem i deixem l’altra moció. Nosaltres el 
que volem és: plantegem això aquí perquè com a grup polític hem cregut això. Per altra 
banda li dic que les relacions amb el PP no les barregi perquè amb el PP nosaltres hem 
tingut un pacte, ha estat un pacte de municipi, ho hem dit 1000 vegades i sempre hem 
estat capaços, crec, dins de d’ideologia de cadascú, en un moment determinat dialogar i 
entendre que nosaltres pensem en algunes coses totalment diferent al seu, o 
oposadament. Però això no vol dir que per decidir temes de municipi puguis arribar a un 
consens. I això ho hem dit sempre, la coherència ha esta i sinó la vol veure me és igual i si 
la vol tergiversar la tergiversa però ha ant així i avui estem parlant lliurement d’això. I ahir 
em vm parlar lliurament, i l’altra dia com equip de govern i en altres coses també ho hem 
fet. Si això no és demòcrata jo crec que deixem-ho. Ells votaren que no i nosaltres votarem 
que sí. I això no vol dir que demà per temes de municipi seguim igual perquè crec que 
d’interès que prima ha esta un pacte de municipi en aquest aspecte. A més a més hi ha 
aquesta altra cosa, doncs bé avui ho plantegem aquí, són coses atípiques que no passen 
cada dia. Nosaltres ens definim i li torno a estendre la mà, si vostè té ganes o qui vulgui 
del seu grup agafem la seva moció, la votem posant-hi el 9-N, si això no és consens que 
baixi Deu i que ho miri. 
 
Per altra banda, torno a repetir, vostè compara. No ara no parlarem més, ara parlarà grup 
per grup perquè sinó aquí farem un debat entre PSDC i CIU. La proposta l’ha presentat 
l’alcalde que ja vaig dir que com a persona m’era igual. Si volem la presentem tots el 
grups que vulguin estar d’acord perquè protagonisme personal no en vull cap però ara 
farem n debat que cada u parli i si desprès volen doncs parlem de la seva. Si ho vol 
presentar que votem si agafem un o l’altre com vam fer ahir al Consell doncs també ho 
fem, el que vulgui. Però nosaltres seguim en això i torno a repetir-li, només cal que em 
digui si canviem la seva moció i posem el 9-N i ja està. Si em diu que no doncs seguim el 
debat normal. 
 
Sr. Ferré: nosaltres, evidentment, ens mantenim amb la moció que està consensuada 
sense incloure el 9-N perquè sinó seria la mateixa que ha presentat vostè. 
 
Sr. Olivella: d’acord. 
 
Sr. Ferré: el que proposem es que es voti l’esmena i que desprès es voti la moció. 
 
Sr. Olivella: d’acord. De tota manera vostè diu que la seva està consensuada. L’altra 
també, eh. Està consensuada per l’Associació catalana de municipis i... 
 
Sr. Ferré: pel PSC no. 
 
Sr. Olivella: sí, hi ha ajuntament que ho han votat al PSC. 
 
Sr. Ferré: ja li dic que farem el que creiem oportú. Estic intentant que hi hagi el màxim de 
consens però si vostè no vol 
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Sr. Olivella: ja li he dit que agafem la seva moció. Vol més consens? Agafem la seva moció 
que és diferent de l’altra i l’única cosa que agafem de l’altra és posar el 9-N. Això no és 
demanar consens? O és que vostè només té la paraula de consens? La té tothom. Per tant, 
jo torno a repetir que la qüestió va per aquí. 
 
Sr. Ferré: ja hem plantejat retirar la nostra perquè es voti una que està consensuada. 
 
Sr. Olivella. M’agradaria llegir la primera que van presentar perquè vegin. M’agradaria 
saber que veies tothom amb dos dies o amb hores en que s’ha canviat de pensament. 
 
Sr. Ferré: llegeix-la!  
 
Sr. Olivella: senyora secretària com ho fem? Votem l’esmena? O sigui si acceptem 
l’esmena d’aquest tema? I perquè ho hem de fer això? 
 
Sr. Ferré: ho vam fer així ahir en el Consell Comarcal. El secretari ens va proposar això i ho 
vm fer d’aquesta manera. 
 
Sr. Olivella: a veure, jo crec que el que sí que podem fer és votem primerament la moció 
que hem presentat que és la que està a l’ordre del dia, desprès votem si acceptem 
l’entrada de la moció nova.  
 
(comentaris) 
 
Sr. Olivella: nosaltres tenim a l’ordre del dia aquest punt i és el que anem a votar ara. 
 
Secretària: són dos plantejaments diferents, són dos vies diferents les que es plantegen. 
Una és el que ara proposar el Ramón sobre la base de la moció de l’alcaldia ells proposen 
que es voti un text alternatiu i l’altra opció que és la que havíem comentat és aprovar per 
urgència incorporar la moció que van presentar amb el text que ara proposaven. 
 
Sr. Ferré: jo aquella la he retirat. Ja he dit abans que la retirava. Jo aquella l’he retirat. Per 
tant només queda votar aquesta esmena. 
 
Sra. Suárez: però no és més fàcil, perdoneu, eh! Votar el punt que tenim a l’ordre del dia i 
ja està? 
 
Sr. Ferré: Sandra, s’ha de votar l’esmena. Si hi ha una esmena i s’aprova, s’aprova 
l’esmena amb el redactat per tant... 
 
Sr. Olivella: però a veure l’esmena que porteu, quina esmena serà? Que has canviat la 
moció? 
 
Sr. Ferré: es canviar el text que pràcticament és el mateix. L’única cos que canvia 
pràcticament és l’article 1. No té més. 
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Secretària: el ROM permet que es pugui presentar alternatives a un punt del ple que és el 
que ells estan proposant ara. Ells estan proposant nua alternativa ala moció i això es 
preveu tant a la llei com el nostre ROM. 
 
Sr. Olivella: doncs farem això. Farem això. Tot sigui pel consens. Però espero que 
s’entengui bé el que anem a fer. O sigui, ara el que votem seria si acceptem la moció del 
PSC, home la que heu presentat vosaltres, i per tant si agaféssim aquesta i la canviem per 
l’altra? Llavors perquè l’han presentat abans de temps dient que volien votar això? O sigui 
la nostra no podem votar-la? Home, surt aquesta,l’altra se’n va en orris. 
 
Sra. López: però tu votes en contra. 
 
Sr. Olivella: doncs anem a l’esmena. Si s’accepta l’esmena que passa llavors? 
 
Secretària: l debat seria sobre el text.  
 
Sr. Olivella: llavors es canvia tot el text. D’acord 
 
Sra. Elvira: tenim obligació de votar l’esmena? 
 
Secretària: si voleu mirem els articles del ROM. 
 
Sr. Olivella: escoltem secretària, si no s’aprova l’esmena llavors 
 
(comentaris) 
 
Sr. Parera: per favor, senyor alcalde. Havíem si us plau. Perquè si us plau, vostè com a 
alcalde i com a president de la taula no osa l’assumpte a votació? És que hem de votar 
esmenes a última hora sense consultar les nostres executives? 
 
(aplaudiments)   
 
Sr. Parera: nosaltres, UAM, abans de venir aquí hem consultat la nostra executiva i ara 
resulta que hem de votar una cosa al revés de l’executiva? Som nu partit, eh! Jo com a 
partit li exigeixo que posi l’assumpte a votació. 
 
Sr. Olivella: ja hem posat a votació el punt però resulta que el grup socialista està dient 
que no vol, que vol la seva que acaba d’entrar ara com a alternativa i la secretària ho està 
mirant. nosaltres entenem que si a l’ordre del dia hi havia la moció que vam presentar 
aquesta és la que volem votar i desprès es votaria la moció que vam presentar ells i que 
l’hauríem acceptat. Avui han retirat l’altra i hi ha aquesta alternativa i ara resulta 
 
(comentaris) 
 
Sr. Parera: senyor alcalde, jo la meva executiva no la puc concentrar ara i ahir vam arribar 
a un acord. 
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Sr. Ferré: Josep, ahir a la tarda el que vostè teia era el que havíem proposat a la junta de 
portaveus que era aquesta, era la transacció aquesta dient que la Diputació l’havia aprovat 
els tres grups i jo crec que en general els portaveus ho van veure bé. Fins i tot el senyor 
alcalde va dir que ell veia més consens i que podria votar-ho més gent doncs ho veia bé. 
Ara, desprès es va informar i va anar al Consell Comarcal i desprès jo que sé el que va 
passar doncs aquí ja responen interessos de partit que jo hi entro. 
 
Sr. Olivella: no és cert. 
 
Sr. Parera:parleu el que vulgueu però nosaltres votarem l’acord que vam tenir ahir amb la 
nostra executiva. Si no us poseu d’acord nosaltres exigim votació. I per més que discutiu a 
nosaltres tres no canviarem el que la nostra junta va aprovar. 
 
Sr. Olivella: anem a votar si acceptem o no aquesta integració de la nova moció. 
 
Secretària: és el que diu la llei. 
 
Sr. Olivella: ho farem així. Es pot fer això? 
 
Secretària: llegeixo el que diu el ROM. És l’article 17 del ROM, a l’apartat 3.1, les esmenes 
i adicions que vulguin presentar els grups municipals es formularen per escrit i es donaren 
a la secretaria de l’ajuntament amb anterioritat a l’inicio de la sessió i s’hauran de votar 
abans que el dictamen a què es refereixen. Tanmateix l’alcalde de manera excepcional pot 
admetre a tràmit esmenes i adicions una vegada oberta la sessió, encara que siguin 
formulades “in voce”. Vol dir que l’alcalde té la potestat d’admetre-les o no. 
 
Sr. Olivella. D’acord. Anem a votar si acceptem l’esmena, o com li vulgueu dir, que ha dit 
el senyor del PS. 
 
(votació) 
 
Sr. Olivella: mira si era fàcil. Ara votarem la moció. Dono la paraula per parlar al 
Massimiliano sobre la moció que s’ha presentat avui. 
 
Sr. Revello: ser el primer en parlar d’un tema tant important serà el mateix el que em va 
passar també l’altra dia a la ràdio en el programa de portaveus i tal com vaig manifestar és 
na llàstima que avui, i en els darrers dies també, hagin tingut que portar una moció 
d’aquest tipus perquè es passi pels plens o altes estaments. Penso que la nació catalana, i 
qualsevol nació, ha de tenir la possibilitat d’expressar la seva opinió. Ho dic com a italià i 
com a ciutadà d’aquí surti el resultat que surti. Per això m’agradaria molt que tothom a 
part que sigui una consulta, la del 9-N, jo penso que és molt més fàcil parlar d’una data 
concreta i és el que volia puntualitzar sobre l’esmena però si m’agradaria molt que tothom 
dones suport a aquesta moció ja que estem parlant del dret a opinar, estem parlant del 
dret a que la gent digui la seva i que desprès surti el resultat que surti.  
 
En els darrers dies s’ha parlat molt d’altres nacions que han fet la consulta però sobre tot 
s’ha posat una paraula de moda que m’agrada, que és l’exercici democràtic. Jo penso que 
aquesta paraula fa temps que s’havia d’haver posat en pràctica i aquesta moció pot ser 
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una opció més per portar endavant i treballar sobre aquest exercici democràtic. Per això el 
meu vot serà favorable. 
 
(aplaudiments)   
 
Sr. Olivella: UAM. 
 
Sr. Parera: nosaltres com que ja portem la feina feta no cal discutir. No tenim res a dir. 
Nosaltres ens vam posar d’acord i a més a més hi ha nua esmena que s’ha llegit. Nosaltres 
vam treballar sobre aquesta esmena, vam treballar sobre això i per tant no teim perquè 
discutir coses d’aquestes. El PP ho ha dit ben clar i desprès la secretària ho ha llegit. Per 
tant ara tornar a llegir, si ho vol tornar a llegir per la gent del públic jo ho accepto però 
lògicament nosaltres ja ho tenim clar senyor alcalde. 
 
Sr. Olivella: moltes gràcies. PP. 
 
Sra. Elvira: moltes gràcies senyor alcalde. El PP serà molt breu. En primer lloc el que volem 
fer és denunciar l’ús partidista que s’està fent des d’aquest ajuntament amb l’objectiu de 
recolzar nua consultat que per a nosaltres no té cap cabuda a la vigent legalitat 
democràtica. Y en segundo lugar, quiero dejar muy claro que para el grupo municipal del 
PP la unidad de España ni se vota ni se discute. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Olivella: PS. Si en Joan Carles també vol parlar us podeu repartir el temps. 
 
Sr. Ferré: sí, cap problema. Nosaltres evidentment el tema de la moció que havíem 
presentat com ja han dit vostès que en alguns llocs s’han aprovat, en altres s’han 
abstingut i en altres han votat en contra, precisament perquè creiem que és nua moció 
que té l’ importància que té i que realment doncs tothom vol que la ciutadania voti. El 
problema és com, quan i de quina manera. Si no ens podem posar d’acord en com, quan i 
de quina manera doncs bé, cadascú tira per la seva posició que creu oportú i si vostès 
consideren que volen anar en aquest xoc de trens que està proposant tant CIU com el PP 
com vostès volen doncs que a la ciutadania hi hagi aquesta fractura social en lloc de dir 
diàleg i consens i buscar una solució doncs el més raonable possible doncs evidentment 
cadascú tindrà en els llocs que sigui la llibertat de vot. Per tant, nosaltres exercirem també 
aquesta llibertat de vot. Ja està. 
 
Sr. Olivella: molt bé. Joan Carles si creieu. 
 
Sr. Robert: gràcies senyor alcalde. Bon dia a tothom. Bé, jo voldria explicar el vot que 
tindré desprès però abans voldria dir unes quantes coses sobre aquest tema que per a mi 
és força important. De fet avui l’esperit de les dues mocions, tant la que es presenta des 
del primer dia com la que a portat el grup socialista que sembla ser consensuada amb 
altres organismes, la variació pot ser important o no, però l’esperit de les dues mocions és 
el mateix. És votar en na consulta per dret a decidir, la data. Perquè es vol fer una consulta 
i perquè es vol convocar aquesta consulta? La consulta és per trobar un diàleg on hi hagi 
acords que allunyin el radicalisme independitzat i el radicalisme centralista, també 
radicalisme. Hi ha molta agent que està entre el radicalisme independent i el radicalisme 
centralista provinent del govern central de Madrid. Socialistes catalans mai hem estat 
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radicals, en res hem estat radicals. Sempre hem sigut persones de diàleg i intentat arribar 
a consensos. Sempre hem apostat pel diàleg els socialistes catalans. La moció que avui 
votarem aquí, vull dir a l’alcaldia, a mi personalment m’ha semblat na bona idea que la 
moció la presenti l’alcalde. L’alcalde presenta una moció de sensibilitat popular a la taula 
del ple on estan els diferents grups que representen aquesta legislatura als ciutadans de 
Calafell i em sembla una bona idea que vingui de la mà de l’alcalde, es digui Joan o 
Pepito. La qüestió és que la moció a efectes oficials, per dir alguna cosa, ve de la mà de 
l’alcalde del municipi. 
 
Actualment la vida política catalana apareix marcada pel objectiu de realitzar l’anomenada 
consulta i molts socialistes catalans compromesos amb el país creiem que hem d’estar al 
costat de les forces polítiques que estan treballant activament, i conjuntament, per aquest 
propòsit. Pràcticament el 80 % de la societat catalana dóna suport a que es realitzi la 
consulta amb un objectiu ben clar: emancipació política i pel reconeixement de la seva 
identitat nacional. Avui aquesta societat catalana exigeix pronunciar-se perdó 
democràticament sobre el seu futur a través del dret a decidir. Avui doncs, toca convocar 
a la ciutadania i obrir la nostra democràcia, perquè estem en democràcia a una deliberació 
de qualitat garantint als ciutadans la pluralitat i la participació. Hi ha un òrgan creat que és 
la Taula nacional pel dret a decidir on hi ha adherits diferents grups polítics però també 
diferents corrents de diversos colors. I aquí és on toca establir aquests diàlegs dels que he 
parlat al començament. Per tant aquest diàleg, aquesta necessitat d’arribar a consensos 
implica ara donar veu i vot a la ciutadania catalana; i crec sincerament que s’ha de donar 
aquesta veu i aquest vot en una data que ja s’ha establert oficialment pel Parlament de 
Catalunya, que és el que diuen 9-N o el 9 de novembre, per decidir lliure i 
democràticament el nostre futur.  
 
Crec que el meu vot aquí és personal, però crec que voto en nom de molts socialistes que 
tenen quelcom més d’estricte obediència catalana. No vol dir que siguin més catalans que 
els altres però mirem, en aquest cas, el país per davant de tots els partits. Crec que és n 
tema de país i no de lluita de partits, jo m’ho prenc com a ciutadà de Catalunya i per això 
votaré avui. A vegades aquí es vota amb el cor, a vegades amb el cap, a vegades es vota 
per consens de grup, a vegades no i crec que aquí jo volia manifestar el meu vot que crec 
votar amb el cap i amb el cor, les dues coses alhora. Per tant amb sap greu no votar 
unitàriament amb el meu grup municipal però crec que això va més enllà de la política de 
Calafell i donaré suport a la moció que es presenta avui en nom d’alcaldia per tot el que 
he exposat i és el que volia deixar palès en aquest intervenció. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: bé, gràcies. Alguna cosa més? CIU. 
 
Sra. Suárez: sí, gràcies alcalde. Bé, crec que amb la proposta de moció que es presenta i 
que ha parlat i llegit la secretària, e l’exposició de motius hi ha un resum prou ampli del 
que ha passat en aquests darrers anys i que ens ha portat a viure doncs fets històrics que 
són els que estem vivint a data d’avui. Sempre aquest procés s’ha dut a terme a partir de 
la ciutadania, a partir de la societat i ha estat un procés que a tot arreu ha servit de 
referència i s’ha estudiat perquè s’ha dut a terme des de baix, des de la ciutadania civil 
bàsicament. A l’Assemblea nacional catalana i Òmnium cultural han estat les dues entitats 
que han encapçalat aquestes ganes de poder decidir el futur del nostre país i per això els 
partits polítics han intentat posar i burocratitzar i donar-li forma, contingut legislatiu i 
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normatiu a allò que s’ha expressat a través de les entitats, bàsicament aquestes que 
comentàvem. Ha esta molt clar des del primer moment i l’evolució que han portat aquests 
darrers anys que el que volem és votar.  
 
En cap cas aquí s’està especificant que s’ha d’imposar, no es vol imposar cap tipus de 
criteri, senzillament s’està demanant el dret a poder opinar sí o no, però opinar. I opinar 
en una pregunta en concret, i en una data en concret, que és el que la majoria de les 
forces parlamentàries van decidir en el seu moment i van presentar conjuntament i això és 
la consulta que es vol presentar el dia 9 de novembre. És evident que el consens sempre és 
el millor però és evident que ha d’haver un consens en una cosa en concret.;18 vots a 
favor d’una cosa abstracte no crec que sigui el millor per tothom. 600 municipis han votat 
a favor de la proposta de moció que presentem que és la de l’Associació catalana de 
municipis a la qual l’Associació de municipis per l’ independència li dóna recolzament. 
L’Associació catalana de municipis, vull recordar que té doncs dels 900 i escaig, prop de la 
totalitat de municipis de Catalunya estan adherits a l’Associació catalana de municipis i per 
tant aquests sabeu perfectament que no estan governats per les forces polítiques que a 
nivell parlamentari donen recolzament a la consulta del 9-N. Senzillament és això: volem 
votar per tant la V d’aquest 11 de setembre era el que volia representar: el voler votar, la 
voluntat d’una poble i que el poble pugui posar en una urna i decidir democràticament si 
és que sí o és que no. Senzillament això, crec que és important poder concretar i aquesta 
moció concreta aquest recolzament a una consulta específica i a una data específica i a 
una pregunta doncs, que es va acordar en el seu moment. I al mateix temps és important 
demostrar que es creu efectivament en la participació ciutadana i en la democràcia, que 
s’escolta a la ciutadania i crec que votar a favor d’aquesta moció doncs s’especifica 
clarament el que s’està dient: que la ciutadania en general demana aquesta votació, 
demanar tenir el dret i poder exercir aquest dret a decidir si sí o si no. Però si més no 
poder votar; i això és el que portem avui a votació. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. Si algú més vol dir alguna cosa. Rafel vols dir alguna cosa? 
 
Sr. Solé:sí, només per al·lusions. Crec que no fa falta afegir molt més al que ha dit la 
Sandra com a portaveu del grup municipal CIU però sí només dir que a mitjans de 
desembre de l’any passat més del 60 % de les forces parlamentàries de Catalunya van 
votar a favor d’una consulta, no van votar a favor de si uns volien ser independents o si 
votaven sí o votaven no. I crec que dins d’aquesta postura es van sentit moltes maneres de 
pensar i el que es fa el 9 de novembre és votar. Desprès sortirà el que sortirà i el poble de 
Catalunya ho haurà d’acceptar. Res més. 
 
Sr. Olivella: D’acord. Llavors passaríem a la votació que hem dit que ho faríem a mà 
alçada. 
 
(votació) 
 
Sr. Olivella: moltes gràcies a tots i que quedi ben clar que independentment del què estem 
tots aquí a la taula, crec que respecto cada una de les opinions de cada un de vostès i 
penso que no ha de ser ni que guanyen uns ni que perden uns altres sinó que simplement 
ha estat un exercici de democràcia, ho hem fet plegats i hem pogut manifestar cada un el 
que ha cregut i el que ha volgut. Moltes gràcies. 
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(aplaudiments) 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres d’UAM, 1 del regidor del PSC Joan Carles 
Robert Poyatos i 1 del regidor no adscrit Massimiliano Revello; 3 vots en contra dels 
membres del PPC, i 5 abstencions dels membres del PSC acorda:  
 
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i 
prendre el compromís de l’Ajuntament de Calafell amb la realització de la mateixa, 
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la 
participació. 
 
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de 
la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon 
a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 
 
Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la 
Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups 
parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president 
del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les 
Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al 
president de la Comissió Europea. 
 
8.8.8.8.    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARER PLE    
 
El senyor alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades que són des 
del Decret 3700/2014 de 26 de juny, fins el 4449/2014 de vuit d’agost, donant 
compliment al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD 2568/2 de 28 de 
novembre, perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin asssabetats. 
 
 
9.9.9.9.    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
 
Es dóna compte de les actes de les sessions de Junta de Govern Local que van des de la 
número 30 fins la número 36 de dates 9, 11, 17, 22 i 30 de juliol de 2014, i  6 i 13 
d’agost de 2014, perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
    
10.10.10.10.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
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Sr. Revello: bon dia a tots. Jo voldria fer la primera intervenció amb una pregunta-prec, 
agafo una definició que m’agrada molt, va dirigida a dos regidors de dos regidories 
separades però penso que per la transversalitat, que és aquesta altra paraula tant de moda 
en aquesta legislatura, haurien de donar els dos una resposta, o això espero. M’agradaria 
saber com és possible que durant el pont del 11 de setembre, durant aquests quatre 
fantàstics dies que hem tingut per tancar la temporada, on teníem ja el festival de rock-a-
billys, com és possible que ens hàgim donat el luxe de sobreposar dos actes de vendes al 
carrer: un de naturalesa privada que ha sigut el mercat de segona mà i l’altre el mercat 
d’estocs tradicional de tancament de temporada o començament de la temporada 
d’hivern. No entro en debatre preferència per un o per l’altre però sí que són dos realitats 
completament diferents. Una són particulars que treuen els objectes que pensen que 
poden ser útils per altres persones i altres són comerciants, empresaris que es troben 
davant d’un hivern, es roben davant d’uns magatzems amb genero i potser una ocasió per 
treure’l. Això ha creat bastant malestar dins del sector, no nomé dels comerciants sinó 
també dels particulars i per això m’agradaria primer de tot convidar que ja que tenim uns 
quants cartutxos, perdoneu l’expressió, per disparar al llarg de l’ hivern no disparem dos o 
tres el mateix cap de setmana. I segon que no es torni a repetir una cosa d’aquest tipus 
perquè les dues coses són completament diferents i n o tenen perquè coincidir, i sobre to 
ningú té que ser competència de l’altre perquè no és intenció de cap persona. Per la qual 
cosa m’agradaria que ens expliquessin que ha passat o perquè s’ha donat el cas. 
 
Una altra cosa ràpida que m’agradaria preguntar també sobre aquest tema, molt ràpid a 
la regidora de comerç, en aquest cas la senyora Elvira, és perquè no s’ha fet el tradicional 
“paseíllo”. No sé si ha estat idea seva o de qui però estàvem esperant que ens agendes 
com s’ha fet sempre, històricament, per al mercat d’estocs la passejada per les parades i 
no s’ha donat el cas. 
 
Ara entraré en un tema una mica més delicat que porto un quant temps volem comentar-
lo amb vostès senyora Elvira però que he esperat a aquest darrer estiu, perquè dic jo 
alguna cosa canviarà i veurem alguna cosa diferent, però no ha sigut així. No entraré en 
parlar, com faig habitualment, sobre el tipus d’actes perquè això ja ho hem fet aquests 
tres anys i mig varies vegades, sobre la mala programació o sobre copiar un anys per l’altre 
els actes, aquí no vull entrar. La mala programació ja la hem comentat en el darrer ple 
però és posar, com és tradició fer però que es podria començar a pensar diferent la 
cantada d’havaneres el primer cap de setmana d’agost en el qual ja tenim el poble 
realment amb moltíssim visitants, potser posar-lo en altre cap de setmana, al principi o al 
final de temporada podria ser més encertat però bé, no vull entrar ara en aquest debat.  
 
El que en canvi m’agradaria entrar, sobre tot tractant-se el nostre municipi en un municipi 
amb industria turística que és la principal eina per injectar energia econòmica a les 
empreses implicades directa, o indirectament, amb el turisme m’agradaria fer-la una 
pregunta: com pot ser que la màxima responsable turística del municipi, que en aquest cas 
és vostè, no estigui o es permeti el luxe de fer vacances el mes de juliol i el mes d’agost? 
Com jo he dit i com ja havíem comentat el passat ple, com pot ser que no participi en els 
actes importants referents a aquests arguments? O sigui nosaltres, els ciutadans, els 
empresaris volem que estigui amb nosaltres. Ara vostè em contestarà com fa sempre que 
gràcies al seu bon equip de persones i als seus grans col·laboradors pot permetre’s aquest 
luxe, evidentment, jo mai he posat en discussió el valor de les persones que formen el seu 
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equip perquè són persones que ho fan el millor possible i els resultats es veuen, realment 
bé i en la majoria dels casos molt, molt bé. Però si que ens agradaria molt tenir-la a vostè. 
Faré un exemple molt concret, molt fàcil i per no allargar-me massa: hi ha hagut una festa 
a l’agost de l’escola de vela, vostè se’n recorda. L’escola de vela és un dels pulmons 
econòmics del municipi turístic, important i vostè no estava. Compromisos tenim tots però 
quan ens dediquem a governar, com és en aquest cas li ha tocat la sort a vostè de tenir 
que estar. A l’empresa privada de Calafell com podria ser un hotel, una empresa que es 
dedica al turisme, mai el propietari o l’encarregat  es permetria el luxe de fer vacances a 
l’agost. Per això aquesta és només una observació, jo no sé on serem el proper estiu, no sé 
si per casualitat estarà vostè o qui estigui. però sí que convidaria a la persona que estigues, 
si us plau, també per respecte als ciutadans i als empresaris que estem allà tot l’any 
intentar empentar les nostres empreses i els llocs de feina que estigues al front, sobre tot 
els mesos de juliol i agost perquè és quan ens juguem el 80 % de l’economia de l’any, ens 
quan ens juguem el 80 % de l’economia del nostre municipi. 
 
Acabaré en dues coses més ràpides, encara més ràpid, una perquè sinó la senyora 
González pensarà que avui m’he oblidat d’ ella. En el darrer ple havíem comentat com 
s’havien modificat els tarifes de les pistes de pàdel i no havia passat per JGL. Jo me’n 
recordo que ella m’havia comentat que això era una prova i que segurament es passaria. 
Jo realment no he anat a mirar les JGL per això m’agradaria saber si s’ha passat per JGL 
aquesta modificació de preus ja que sé també que hi ha altres previstes, més que res 
perquè no és una empresa qualsevol la que gestiona el Vilarenc i sobre tot és un servei 
municipal en aquest cas per tots els nostres ciutadans. 
 
Una cosa més, en aquest cas em dirigiré al regidor de seguretat ciutadana, al senyor 
Clavero, m’agradaria preguntar perquès se’ns va informar d’una jornada formativa policial 
en una CI de promoció econòmica el dia 23 d’octubre de 2014, jornada formativa policial 
basada en el llibre tal, tal, tal, venen tres ponències i amb gran sorpresa, ho hem comentat 
a la CI, i amb gran sorpresa jo m’esperava que ens comentés alguna cosa vostè però ningú 
ens ha dit res. Perquè aquest acte ens ve presentat per la regidoria de comerç o turisme o 
promoció econòmica? Ja no se per on agafar-lo.  
 
I desprès darrera cosa, senyor Juanjo García, tenim les obres al passeig marítim. Té 
pensada alguna cosa per redirigir el tràfic? Sobre tot en el tram que hi ha entre el carrer 
Mallorca i el carrer Montserrat perquè sobre tot els divendres allò sembla quasi una 
autopista, jo entenc que els camions entrin a descarregar, entrin, surtin però es troben 
camions, vehicles de particulars, els comerços que tenim alguna terrassa amb algun 
despistat que encara ens ve a veure i realment penso que s’hauria de posar fil a l’agulla 
perquè estiguéssim tots còmodes, sigui les persones que treballen, sigui els que treballem, 
siguin les persones que ens venen a visitar. Res més. Gràcies.  
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies a vostè. UAM. 
 
Sr. Sieiro: yo nada más recordar los pàrking que hay en Segur de Calafell, la limpieza 
porque después de éstas dos tormentas que hemos tenido en el municipio estan llenos de 
piedras, llenos de hollos y allí se concentra una gran concentración de hollos después de 
las slaidas delos colegios y practicamente no se llegan a tapar. 
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Después la otra pregunta es a ver si se pueden señalizar los límites de la velocidad de la 
avenida españa de segur de Calafell porque a veces parece un circuito de carreras y no 
hay ninguna señalización que limete la velocidad. Nada más, gracias. 
 
 
Sr. Triadó: bon dia i bon hora. Jo voldria fer tres temes referent a veure si es poguessin 
arreglar algun d’ells cara a l’any que ve sobre el tema de l’estiu a la platja. Un és el tema 
sobre la megafonia, aquest any no sé per quin motiu la megafonia no ha funcionat. Potser 
perquè no ha interessat o perquè no era necessària. Però de fet és que no ha funcionat. 
Penso que tenim bon recolzament per part de les persones que utilitzaven la platja, els hi 
servia d’informació i era una cosa positiva.  
 
Desprès l’altra és respecte a la neteja dels contenidors. El primer ple d’estiu ja el vam 
treure aquí al ple, que els contenidors no es netejaven, En va donar la raó el regidor de 
torn i em va dir que es posaria en pràctica una neteja. Hem vist que ha passat el temps i 
aquesta neteja no s’ha posat en marxa i quan passes al costat de contenidors, sobre tot en 
lloc on la vorera fa una mica de repelenca, o bastant repelenca. Aleshores això no és 
només un problema de Calafell a la platja, és un problema també al poble i a Segur que 
també hi ha gent que ens ha fet arribat queixes. Per tant demanaríem que d’aquí fins al 
que respecte per la preparació de la temporada de l’any que ve es pugues tenir en compte 
la possibilitat, com es feia abans, que els contenidors s’anessin netejant. 
 
 
I el tercer tema són unes queixes que ens han arribat per part de diferents veïns respecte a 
la contractació d’aigua. Aquest és un tema una mica delicat i mereix, potser, un estudi per 
part de l’equip de govern o del regidor encarregat on la connexió de l’aigua a les cases 
privades doncs es cobrava amb un preu excessiu per la falta d’interpretació de la tarifa. És 
a dir quan aquí diu contractació d’aigua en noves construccions 12.50 € l’ordenança, 
resulta que l’empresa cobrava 312 €  Aleshores el que voldríem aclarir nosaltres si això fa 
temps que dura, que creiem que sí que ve de bastant endarrere, i si això és culpable 
l’empresa que contracta i que no se l’ha controlat prou. Llavors algú hi ha responsable 
aquí i desprès hi ha una altra part que és la que segurament ens sap més greu que és que 
la contesta que se li dóna al ciutadà és dir-li com ha caducat i en han passat més de cinc 
anys vostè no té dret a la devolució. En tot cas és un tema que penso que mereix un 
estudi i li demanaríem a l’equip de govern doncs que per una part el fes, ens digués el 
temps que fa que dura, ens digues qui és responsable si l’empresa que fa el servei de 
manteniment d’aigua i aleshores prendre les mesures que correspongui i si hi ha gent 
afectada pensem que se’ls ha de tenir un tracte i tornar-les aquests diners que se’ls hi ha 
cobrat de més. Res més. 
 
 
Sr. Parera: sí, senyor alcalde. Nosaltres ja és la tercera vegada, no la quarta, que haig de 
parlar del mateix. Ara que tenim temps i tenim set o vuit mesos abans que torni a arribar 
la setmana santa seria convenient que poséssim atenció a l’ampliació de la depuradora. La 
depuradora al municipi està saturada i cada any va vessant cap al torrent i això. I aquest 
torrent a vegades hi ha estones que es fa sentir. També aquest estiu hi ha hagut alguns 
trams de la via de vianants de Calafell, a la platja, que les clavegueres són molts planeres i 
ens alguns rams s’ha sentit olor. Això vol dir que l’empresa potser no ha donat a bast, o 
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no ha tingut temps, de controlar l’empresa que tenim de les clavegueres. Doncs no ha deu 
hagut tingut temps o alguna cosa així perquè hi ha alguns trams que s’ha sentit molt 
d’olor. 
  
 
Tenim un altre problema, el problema de la depuradora això és un problema. Ara que 
tenim temps si us plau fem l’ampliació que la depuradora està preparada per ampliar. 
Només s’ha de fer un dipòsit nou. 
 
Hi ha una altra cosa, que d’aquesta sí que és només la segona vegada que en parlo, però 
m’agradaria no haver de parlar més, el 2002 a Segur de Calafell el que parla va fer un 
dipòsit de regulador del torrent de la Casa Vella. Aquest torrent la legislatura passada ja 
s’havia de fer i no es va fer, ara aquesta legislatura tampoc s’ha fet i fa 11 o 12 anys que 
no s’ha netejat. Aviat aquest dipòsit era de 4.500 metres cúbics d’aigua, aviat només hi 
cabran 2.000 perquè mig dipòsit ja està ple de terra. Netegeu aquest dipòsit si us plau del 
torrent de la casa Vella però també estigueu al tant que quan doneu l’ordre com que ja hi 
ha bastant brutícia dintre que quan es destapi si es fica una persona així sense deixar 
respirar el dipòsit, que la persona no se’ns quedi en allà però el dipòsit s’hauria de netejar. 
Com no ho sé però tenim tècnics per solucionar el problema aquest. De moment res més 
senyor alcalde. 
 
Sr. Bonilla: gracias, buen dia. Después de las pasadas lluvias del día 22 de agost, ya hace 
algo más de un mes, después de aquella tormenta lo que es el Parc de la Pau quedó 
bastante destrozado. Han hecho algun trabajo pero a día de hoy todavía queda por 
arreglar una buena parte que da a la calle Argentina. Pediría a los servicios y al regidor 
responsable que se lo mire y que terminen de hacer la reparación puesto que hay sitios 
que tanto los niños como las madres que hay por allí hay riesgo de que se puedan 
accidentar.  
 
En el parque de Valldemar, la calle Ginesta esquina con la calle Claver, también está en 
bastante malas condiciones. El agua ha abierto surcos o regueras y hay bastante riesgo de 
que ocurra un percance.  
 
También hace unas semanas tuvimos un percance de una señora, concretamente en la 
calle Pisuerga, que fue accidentada. Hubo que trasladarla al hospital en ambulancia y 
demás y es a consecuencia del estado de las aceras y del estado de las calles y es que, 
bueno, cuando se realizan obras con manquinaria pesada, amyormente, pues la verdad es 
que no hay un seguimiento lo férreo que tendría que haber y lo cuidadoso que tendría 
que ser. Entonces la maquinaria pesada se pone a trabajar, abre las patas para su fijación, 
de la propia máquina, que no vuelque, y entonces pues pone las patas encima de 
hidraúliques, encima de las aceras con las consecuencias de los agujeros que producen en 
las propias aceras y el riesgo que tiene para después ciudadanos que tienen, o tenemos, 
que pasar por ellas. Yo pediría que hubiese un mayor seguimiento y mayor cuidado de las 
obras que se estan realizando y en caso de estas empresas pues que se les sancione y se 
les haga corregir estos desperfectos que estan ocasionando al mismo tiempo que entiendo 
que tienen que trabajar para realizar las mejoras en las calles pues que haya un buen 
seguimiento para que eso no se de. Y en caso de que se de pues que se corrija y que lo 
pague la empresa que esté prestando o haciendo el servicio en ese momento. 
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Luego tenemos, que han estado ustedes haciendo también una zona de ajardinamiento, e 
la zona de Mas Mel, que yo creo que empezó en el peor momento del año y se han 
pasado todo el verano, concretamente en la zona de Mas Mel, parte montaña, frente a la 
zona comercial, por la parte de la montaña de Mas Mel. Pues ahí han estado haciendo 
toda una zona verde que bueno, pues que se han pasado, llevan tres meses para cuatro 
trabajndo en ella y la verdad es que los vecinos estan hasta la coronilla de estar 
aguantando todo el ruido  durante todo el verano que es la epoca que en sí es para 
descanso y cuando no se deberían estar realizando obras a no ser que realmente fuesen 
de primera necesidad y urgencia .Por lo tantoe sa obra la han hecho en mala epoca, han 
escogido mal momento para hacerla. Y luego otra cosa qeu es lo que al final nos cuesta 
esta obra. Ya se que nos dijeron que valdría unos cincuenta, sesenta mil euros pero ha 
habido que hacer unos depositos que no había previsión de ello y demás para el riego,.Y 
hay otra cosa, y es que a lo largo de las obras, como se ha alargado tanto pienso, y 
porque bueno, también hay ciudadanos que de alguna manera no son todo lo buen 
ciudadanos que tendrían que ser y tener un comportamiento cívico pues nos encontramos 
con que se estan llevando piedras de la obra; de toda la piedra que se ha estado 
colocando en el ajardinamiento y plantas y quisieramos saber cuanto es el costo de la obra 
final porque la verdad, es que con lo que se ha alargado y con el tema de lo que se están 
llevando los vecinos cuánto nos costarà pagar por ello. Y luego también nos gustaría 
saber, a mi grupo, al PSC, concretamente que nos costarà de mantenimiento a partir de 
esta obra, pues revertida y entregada al ayuntamiento. 
 
Luego hay otro tema que ya avisé en el mes de mayo y pedí al regidor o responsable del 
àrea concretamente, le pedí que hay un solar en la carretera frente a la casa de pinturas, 
allí también en la zona de Mas Mel, entre Mas Mel y Segur, allí hay un solar que está en 
estado de abandono, cada vez mas escombros y demás. Dije que nos pasaríamos, o loa 
visé, que nos pasaríamos todo el verano con los escombros llenos de hierbas y demás y la 
verdad es que a día de hoy aún sigue así. Esto lo avisé en mayo y avisé también en el 
pleno del mes de julio. Se ha acabado el verano, se han ido los turistas y ahora pues 
esperamos que para navidades o semana santa esté ese solar limpio para no tener que 
volver a comentarlo en esta sala de plenos.  
 
Luego hay otra coa que quera preguntar, no sé senyor Rafel Solé o senyor alcalde, senyor 
Olivella, no sé a quien preguntarselo, pero bueno. Ustedes adquirieron un compromiso 
con la ciudadania, con las entidades de vecinos, con esta sala de plenos, ustedes 
adquirieron un compromiso bastante serio quiero  eer y mi grupo queremos pensar que lo 
hicieron con toda la buena fe y con toda la buena intención de llegar a buen puerto. A 
buen puerto y me refiero concretamente no al puerto de Segur si no al paso subterráneo 
que haría que los vecinos que son del barrio Rodriguez Pita  que viven por encima de la via 
pues pudieran llegar hasta el puerto sin tener que hacer el rodeo que tienen que estar 
haciendo. Habían adquirido el compromiso de que hacían las obras en una fecha, que 
luego que se haría en otra y que al final pues se harían en otras. Había el compromiso de 
que había un proyecto que luego era un ante proyecto, que habia que hacer unas catas y 
que después estaría el proyecto. Y luego el último compromiso era que las obras 
empezarían pues de inmediato, prácticamente en el mes d ejulio, o no sé cuando porque 
la verdad es que a fecha de hoy. Quisiéramos saber mi grupo, los vecinos también lo 
agradecerían, como está la situación de este convenio, si s eha firmado algun convenio 
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con Adif, como esta el proyecto, si realmente se está haciendo este paso porque partida 
pusieron al presupuesto pero no se cómo está la fase de ejecución del proyecto; no 
sabemos como está el convenio, si hay algo firmado a día de hoy o si todo está en 
palabras a día de hoy. Y por hoy nada más. Gracias. 
 
Sra. Almagro: sí, bon dia. Gràcies senyor alcalde i bon dia a tothom. Jo faré dues 
intervencions i la primera serà destinada a la regidora responsable de Promoció 
Econòmica, la senyor Olga Elvira, i li diré que a principis del mandat, d’aquest mandat 
actual en el què estem, vostès com a equip de govern van crear, concretament des del PP, 
del Partit Popular, la regidoria de Promoció Esportiva i va ser una iniciativa per tal, 
nosaltres pensem així, de satisfer els seus interessos i equilibris politics. Ara queden vuit 
mesos de legislatura i aquesta àrea de Promoció Esportiva que està encaixada dintre de 
l’àrea de Promoció Econòmica encara no han estat capaços de dotar-la de contingut. 
Nosaltres a les comissions, i m’he explicaré perquè ho dic, perquè a les comissions de 
Promoció Econòmica que és on està inclosa aquesta regidoria de Promoció Esportiva, quan 
se’ns informa de la part de promoció esportiva l’única cosa que se’ns diu és un llistat 
d’activitats esportives que es faran o que es duren a terme durant aquest mes i aquesta 
mateixa informació desprès a l’àrea, quan es fa informació de l’àrea de Serveis a les 
Persones que és on està inclosa la regidoria d’Esports es diu exactament el mateix. Per 
tant, nosaltres el que sí els hi demanem, encara que sigui a aquestes alçades desprès de 
més de tres anys de mandat, és que els hi donin una mica si us plau, que dissimulin una 
mica i que li donin una mica de sentit, de contingut o de valor afegit a aquesta regidoria 
perquè no té sentint; pensem que no té sentit continuar mantenint una àrea en la què no 
es creïn nous projectes. I potser d’aquesta manera amb esports tindríem suficient, no 
caldria ser reiteratiu i repetir la mateixa informació en diferents tipus de comissions. Per 
tant Promoció Esportiva podria tenir molt de sentit en un municipi com és el nostre que és 
eminentment turístic i tota la variant de turisme actiu i turisme esportiu podria tenir molt 
de sentit però evidentment com dic vostès haurien de dotar-la de contingut cosa que al 
llarg de tot aquest mandat no han fet. I si no han fet això, el fet de no dotar de contingut 
a aquesta regidoria li treu tot el sentit a aquesta nova àrea que vostès per equilibris polítics 
van voler formar o crear. 
 
I la segona intervenció va dirigida, bé podria ser de forma transversal tant al regidor de 
Medi Ambient com a la senyora Olga Elvira i és vinculada amb els contenidors plens de 
brutícia que hi ha al mercadal de Segur quan s’acaba el mercadal desprès de tota la tarda 
intentant netejar aquella part, el carrer Baixador de Segur. I és que he notat i he vist 
aquest mes d’agost, en ple moment turístic de Calafell, doncs que nu parell de divendres 
vaig poder comprovar que ales 10 h de la nit els contenidors de residus de la neteja del 
mercadal encara, a Segur, no s’havien netejat i que a més estaven desplaçats del seus lloc 
perquè estaven al mig de la calçada, de la carretera, del carrer Baixador. Això és nua 
imatge lamentable per un municipi com Calafell perquè a més era a ple estiu i estaven 
aquests contenidors al costat d’establiments d’aquell carrer i a més també passegen 
freqüentment persones per aquell carrer i més en una hora com la que jo dic que vaig 
veure els contenidors, cap a les 9 h o les 10 h de la nit de ple mes d’agost. Vostès el 
reglament del mercadal van parlar i especifiquen en un apartat, de retirar llicències als 
paradistes que no recullin les seves restes una vegada han marxat i han plegat del 
mercadal. Llavors si vostès no netegen correctament o no vetllen perquè es netegi des de 
l’empresa que es dedica a aquests tipus d’actuacions, a vostès qui els sanciona? Vostès 
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poden sancionar als paradistes però a vostès qui els sanciona? Haurien de donar exemple i 
està a sobre d’aquelles empreses que estan encarregades de la neteja perquè no podem 
donar nua imatge tant lamentable com aquesta que al mig del carrer Baixador, un carrer 
tant important com és el carrer Baixador a Segur de Calafell, a ple mes d’agost tinguem 
els contenidors plens de brutícia perquè això és un mal aspecte, és una mala visual però 
també és fa molta mala olor com ha dit abans el senyor Triadó fent referència als diferents 
contenidors del municipi i més com dic en plena temporada turística. Bé, ja estic. 
 
Sra. Cumplido: sí, bon dia. Havíem jo en primer lloc voldria fer uns precs que ens han fet 
arribar alguns pares de l’escola de la Ginesta. Es troben cada dia amb el problema, és una 
problema que jo penso que tal i com ells ho plantegen podria tenir bona solució. El 
problema és a l’aparcament de baix on entren, diguem-ne, els alumnes més grans de 
l’escola. Tenen el problema que hi ha cotxes que es col·loquen justament davant de la 
porta en dues menes de triangles que estan pintats de groc i això ha provocat que a 
vegades surti canalla corrents, i ens ha passat, eh, vull dir que ve passant, però podria tenir 
una bona solució. Comenten que a la zona que s’havia deixat per aparcar l’autobús que 
ara ja no baixa hi ha totes unes senyalitzacions d’aquestes que es diuen bètiques, diuen de 
treure-les d’allà, podrien aparcar cotxes i algunes d’aquestes senyalitzacions col·locar-les 
justament en la zona groga, no impedeix la sortida de la canalla i perquè els cotxes allà no 
puguin aparcar i a veure si d’aquesta manera la sortida queda lliure perquè sinó això pot 
provocar en cas que hi hagués una emergència podria provocar un embut. O sigui seria 
treure les bètiques, traslladar-les allà i senzillament això. 
 
Desprès parlen que es necessita un focus que ara quan es realitzen les activitats 
extraescolars puguin enfocar nua mica cap aquell camí perquè queda molt fosc. Nosaltres 
hem vist que al que és al tenis de Segur queden encara totes unes columnes de focus que 
possiblement es podrien treure d’allà i col·locar amb el què totes aquestes demandes 
podrien tenir nu cost zero per l’ajuntament, senzillament la col·locació dels focus, i 
donaríem solució a aquesta demanda que creiem és molt encertada i s’hauria de tenir en 
compte. 
 
La segona cosa que m’agradaria a veure si algú ens ho pot aclarir és com és que l’únic 
acte del poble de tots els que s’ha fet des de la legislatura que vostès estan, l’únic acte en 
el què no apareixen fotografies al web municipal és l’acte del pregó de la festa major del 
poble. Només hi ha una foto en la qual és la nota de premsa, que es veu al senyor alcalde, 
a la senyora regidora i al pregoner. És una pena, inclòs actes que no són del municipi 
tenim fins a dos-cents i pico fotos i en canvi de la festa major, del pregoner que és una 
persona d’aquí de Calafell, que vostès mateixos van voler tenir la deferència de convidar-lo  
a fer el pregó i que vostè mateix, senyor alcalde, va dir que mai li volia fer el pregó i que a 
vostè li va acceptar, ni tant sols la consideració que hi hagin les fotos i a més a més, no sé, 
segurament es va velar el carret, no sé i m’agradaria saber qui ha pres la decisió que 
aquestes fotos no sortissin. 
 
En una altra pregunta dir que en quan a la museïtzació dels entorns del castell ens hem 
trobat, i ara a l’estiu que venien més turistes, la molta dificultat que hi ha per descarregar-
se els continguts dels tòtems. Hi ha molta gent que marxa perquè els hi costa molt baixar 
aquest contingut amb els mòbils i per tant diguem que no compleix l’objectiu que havia 
de tenir, inclús em  consta que hi ha hagut persones que han vingut, professors 
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precisament que han vingut a veure això i que no han pogut descarregar-lo. Com pensen 
solucionar aquest tema?  I desprès veure que hi ha un tòtem, el que està justament a la 
plataforma de sota de l’àbsida del castell que està ja mig arrencat o mig deteriorat. Hi ha 
allà una zona en blanc que indica que o bé no és de la qualitat que això hauria d’haver 
tingut i per tant ens sortirà més car el projecte. I a veure com pensen també doncs 
solucionar el tema d’aquests plafons que ja comencen a deteriorar-se i encara no fa un 
any, o fa just un any, que ho hem fet. 
 
Una altra pregunta és que ens consta que hi ha una educadora social que està de baixa i 
ens agradaria saber si aquesta baixa es cobrirà perquè justament ara és el moment en el 
què els treballadors socials es posen en contacte amb els centres, amb tots els centres del 
municipi, hi ha assignat un educador per cada centre, per recollir per part de l’equip 
directiu totes les demandes o detectar tots els casos que s’ha de derivar de l’escola a servis 
socials per poder obtenir beques, beques de material escolar, beques del tipus que 
benestar social atorga i si falta una persona això vol dir que s’endarrerirà amb el 
conseqüent perjudici pels nens que necessiten aquest material i que es presentaren , o ja 
s’han presentat, a classe sense aquest material. Aleshores això crea nu greuge comparatiu 
dintre de l’aula perquè aquests nens senten vergonya cada vegada que se’ls hi demana el 
material i no ho tenen i crea per part dels companys una certa, no sé, la canalla a vegades 
són com són. Per tant és si vostès pensen posar una persona perquè el ritme aquest no es 
trenqui, no s’allarguin les llistes d’espera per poder anar a fer aquesta comunicació entre 
els centres i demés. Jo, pensem que els nens tenen dret a l’alimentació, a l’educació, a la 
sanitat tant com els demés perquè són els més febles de tots. Pateixen la crisi però la 
pateixen encara molt més que no pas la patim els grans 
 
La següent pregunta ve relacionada amb la notícia, bé més que una pregunta no se si és 
una pregunta o és un aclariment. Vostès el dia 17 d’aquest mes va sortir al web municipal 
que l’ajuntament de Calafell augmenta en un 227 % en nombre d’ajudes a l’educació i 
parlen dels ajuts de material escolar. Havíem per calcular el tant per cent d’increment 
entre dues quantitats a la segona quantitat se li resta la primera, el resultat de la resta es 
divideix per la primera quantitat i el què dóna es multiplica aper cent i tindrem el tant per 
cent, el percentatge. Si a vint mil euros, i ara faré la comparativa entre el 2010, perquè 
vostès parlen aquí del 2010, i el 2011 que els dos pressupostos els va fer el PS. A la 
primera comparativa entre el 2010 i el 2011 per no repetir una altra vegada l’operació ens 
dóna que hi ha un augment de l’ import d’ajuts d’un 42,8 % entre el 2010 i el 2011, el 
pressupost el va fer el mateix equip, el PS. L’augment del nombre d’ajuts del 2010 al 2013 
que vostès diuen no és d’un 227 % si vostès fan a 143 que són els ajuts que fan ara en el 
2013 li resten el 63 del 2010, ajuts que hi havien, donen 80 ajuts d’augment. Si vostès 
apliquen la regla que abans hem dit això suposa un 126 % del nombre d’ajuts del 2010 al 
2013 que és del que vostès parlen en aquest article. Si això es divideix entre tres anys 
doncs dóna un 42 % d’augment cada any, eh! Una mica menys que el que donava en 
2010, 2011. L’augment total dels ajuts que vostès han fet, el que ha augmentat del 2010 
al 2013 és d’un 78,5 %, eh. L’augment total de l’ import d’ajuts del 2010 al 2013 que és 
el que vostè parla, per tant el nombre d’ajuts ha augmentat un 126 % però l’ import 
només ha augmentat un 78,5 %. És a dir, hem augmentat el número d’ajuts, més 
persones que ho necessiten però en canvi el pressupost no ha anat en consonància amb 
això sinó que de 126 el nombre d’ajuts ens hem quedat amb un augment de 78,5 %. Si 
dividíssim els 14.000 € entre les 63 persones que havien en el 2010 ens donaria per 
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persona 222,22 €, si dividim 25.000 entre 143 persones ens dóna 174,82 € per persona 
per tant això que vostès aquí anuncien resulta no és veritat. Vostès han fet un càlcul sense 
tenir en compte que aquests 63 ajuts ja estaven en el 2010 per tant el càlcul que vostès 
han fet és un càlcul, pensem que erroni, i per tant tanta transparència i enganyar així, 
home! naturalment és que quan llegeixes això et penses que aquí el pressupost municipal 
s’ha ant tot a benestar social i no s’ha anat a benestar social, encara tenim més a l’estiu 
que s’han van quedar sense menjador i torno a insistir. Clar que sí! i res més que això. 
Que vostès diguin la veritat i no falsegin, maquillin les dades. Estem molt contents que es 
puguin ajudar a més gent però no menteixin amb el tant per cent perquè no és 227 % 
sinó que és un 126 i a més amés els ajuts com que s’han de repartir entre més gent doncs 
caben a menys. Ires més. 
 
Sr. Duart: sí, hola. Bon dia. Bé, el meu és un prec dirigit a la regidoria d’esports, a la 
regidora i bàsicament té a veure que tenim constància d’un equip de futbol sala de Segur 
de Calafell que té alguns problemes per utilitzar els equipaments municipals a l’hora dels 
entrenaments. Aquest problema bé degut, bàsicament, a una saturació dels horaris i jo 
crec que això s’hauria d’intentar solucionar. Un ajuntament ha de vetllar sobre tot per la 
igualtat d’oportunitats per tothom, per l’ integració social, especialment pels més 
desfavorits. L’esport, precisament és un dels vehicles de cohesió social i tramesa de valors 
més importants i crec que això s’ha de tenir en compte, treball en equip, auto superació, 
sacrifici són alguns d’aquests valors. Jo crec que el que hem d’intentar sobre tot és mimar 
el nostre jovent, els més menuts a l’esport de base i sobre tot el que hem d’intentar és que 
tots, absolutament tots siguin de la classe social que siguin, del país, del sexe i sobre tot 
de la classe social que sigui tinguin accés a l’esport en el nostre municipi, sobre tot tinguin 
accés a tots els equipaments i als serveis que l’ajuntament els hi pot oferir. L’únic que 
demano si us plau que l’ajuntament faci de intermediari entre tots els equips, facin de 
consens perquè puguin a dies alternatius utilitzar les instal·lacions esportives en aquests 
horaris d’entrenament. Bàsicament perquè l’entrenament és important per qualsevol dels 
equips i aquest equip en concret de futbol sala és un equip que són els més menuts que 
tenen problemes perquè sobre tot no tenen tampoc masses possibilitats de traslladar-se 
des de Segur de Calafell a altres equipament i això també suposa un problema per totes 
aquestes persones i jo crec que la regidoria d’esports hauria de fer d’intermediari entre 
tots els equips que utilitzen les instal·lacions esportives i poder arribar a un consens entre 
tots perquè dies alternatius, setmanes o fins i tot l’acord que s’arribi, tots puguin utilitzar 
els equipaments esportius en diferents horaris per poder entrenar. Res més. 
 
Sr. Ferré: i ja per acabar només fer un últim prec. A mi el que m’ha sabut greu de tot 
aquest mes de setembre i fins i tot les pluges que han hagut aquest estiu és que des de 
l’alcaldia no s’hagi reaccionat amb celeritat i s’hagi parlat amb els damnificats el més ràpid 
possible. No només això sinó que l’alcalde no ha tingut ni la delicadesa de rebre’ls i avui 
estan aquí en el públic i suposo que alguns d’ells després durant els precs i preguntes 
intervindran i diran el que opinen al respecte. Però nosaltres el que volem denunciar és 
que precisament ells que estaven afectats per aquest tema de les pluges i que han viscut 
en primera persona les dificultats que ha suposat trobar els vehicles en mala estat, trobar-
se amb els contenidors de tots els carrers abonyegant els cotxes que tenien aparcats allà. 
Que també doncs la riera de la Casa nova de Segur doncs també estava en nu estat doncs 
que tota la brutícia que havia allà acumulada i totes les herbes que hi havia tallades 
s’havien deixat allà mateix i que l’aigua ha arrastrat, ha arrossegat i ha provocat danys 
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irreparables en els vehicles, que fins i tot alguns d’ells han resultat sinistre total. El que més 
ens preocupa de tot això no és només els danys que hagin pogut ocasionar i que també 
entenem que les companyies d’assegurances en alguns casos doncs hauran pogut 
solucionar sinó que han truca diverses vegades a alcaldia i la primera vegada resulta que 
alcaldia no els podia atendre perquè estaven preparant el mercat medieval, la següent 
setmana no els podien atendre perquè estaven preparant la diada i han hagut de ser els 
regidors que la tercera setmana desprès els han pogut atendre i han pogut saber les 
queixes d’aquests veïns. Lamentem el retràs que han hagut de tenir i que han prioritzat 
doncs l’equip de govern el mercat medieval a les afectacions que hi ha hagut de les riades 
en aquest cas de les pluges a Segur de Calafell. I no només això sinó que demanem, com 
bé es va acordar en tot cas en aquesta reunió que hi va haver, no només que es posi, es 
canviïn els contenidors de lloc, sinó que es posi algun tipus de fixació. Que aquests 
contenidors que s’han substituït per contenidors més lleugers que els que hi havien abans 
doncs provoquen imatges com les que hem vist en algunes situacions, en alguns casos de 
contenidors flotant pels carrers i contenidors que van s’estampen contra aquests vehicles o 
contra altres propietats que pugui haver en el municipi de diferents persones i per tant el 
que demanem és precisament que es posi algun tipus de mesura en aquests contenidors 
perquè no passi això cada vegada que plou. No només això sinó que també a la riera 
doncs quan es netegi que no es deixi allà acumulada l’herba sinó que aquesta herba es 
reculli i que realment doncs en es porti en algun lloc adequat per fer de compostatge o 
per aprofitar-ho com a compost en aquest cas, però no que quedi en la mateixa riera i que 
provoqui al final que aquestes herbes o aquestes branques, aquestes herbes que han 
quedat tallades vagin a parar riu avall, torrent avall i generin tots aquests problemes i totes 
aquestes dificultats que s’han trobat aquests veïns. I no només això sinó que també aquest 
acord que sembla que l’ajuntament està intentant buscar en què l’Agencia Catalana de 
l’Aigua, que és la gestora en aquest cas dels torrents i de les lleres, faci un estudi per veure 
quines solucions poden donar-se a les inundacions que poden haver als dos torrents de 
Segur, bé doncs dir-los que aquest estudi ja està fet des de fa molts anys. Des de fa més 
de 20 anys, sinó recordo malament el senyor Triadó ho va iniciar quan ell era alcalde, i 
desprès s’ha recollit fins i tot en el planejament, en el POUM, aquesta sigles que tant li 
agraden al senyor Parera. També es va recollir en el planejament vigent i ja se sap quines 
actuacions s’han de fer. Per tant no cal fer un nou estudi de quines actuacions s’han de 
fer, no cal que facin cap estratègia de dilació més en el temps. Simplement el que els hi 
demanem é que comencin a redactar els projectes executius per tirar endavant aquestes 
propostes que hi han en aquest estudi que ja està aprovat i tramitat des de fa anys i que 
algunes d’elles que ja s’ha anat fent en governs anteriors. Doncs ara continuïn doncs tirant 
endavant i que puguin doncs també veure’s doncs el més aviat possible realitzades perquè 
sinó fem aquesta altra feina, de més a mitjà termini, al final cada vegada que plogui 
trobarem episodis similars en els que ens hem trobat aquest estiu i per tant nosaltres el 
que demanem és que facin aquests projectes executius que evidentment si hi ha alguna 
solucions tècniques que poden facilitar que les solucions siguin més econòmiques que no 
pas les que hi ha plantejades en aquest estudi inicial, doncs evidentment es faci d’aquesta 
manera com s’ha fet també en el torrent de la Casa Vella, allà davant de l’ermita, en el 
què es van utilitzat uns gabions que són molt més econòmics i també fan la mateixa 
funció que no pas el dipòsit que s’ha fet també en aquest mateix torrent una mica més 
amunt sota la plaça del parc del que és la Casa Vella, doncs bé, que es busquin solucions 
que siguin potser més econòmiques o que siguin més fàcils de realitzar i de construir per 
intentar doncs solucionar aquests problemes cada cop que plou. Per tant nosaltres ens hi 
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trobarem en aquesta situació que evidentment nosaltres donarem recolzament a tots 
aquests projectes que es tirin endavant i a totes les modificacions de crèdit dintre dels 
pressupostos que realment contemplin la construcció d’aquestes bases de laminació o 
d’aquests dipòsits reguladors doncs que puguin resoldre aquest problema de les 
inundacions i creiem que és una de les prioritats que té, sobretot, sobretot, el nucli de 
Segur de Calafell i que no podem donar més doncs aquesta imatge que quan plou 
tinguem aquesta imatge tercermundista de contenidors flotants, cotxes destrossats,  
garatges que s’inunden i els carrers tots desfets i totes les rieres doncs plenes de brutícia 
degut a aquestes retallades mal fetes de les herbes, no? Per tant el que demanem es que 
es posi cura en aquesta neteja dels torrents, que es posi també solució en que els 
contenidors no es belluguin quan plou i que a més a més doncs es facin els projectes 
executius, ja, per tal d’impulsar aquestes obres necessàries per intentar pal·liar o resoldre 
amb la major part possible aquestes inundacions que hi ha en el nucli de Segur. Moltes 
gràcies. 
 
 
Sr. Jiménez: gràcies alcalde. Bon dia a tothom. Començaré contestant al senyor Sieiro que 
m’ha parlat de desprès de les inundacions al parc de la Cas Vella i el parc de la Pau que 
havien quedat afectats. El parc de la Casa Vella ja està reparat, crec que va ser ahir a la 
tarda que van acabar els treballs amb la maquinària i el parc de la Pau doncs és el següent. 
Ara anirem pujant cap a dalt i continuarem amb aquest.  
 
També contestar-li al senyor Triadó el tema de la megafonia que em comenta que no  ha 
funcionat en tot l’estiu. Jo sé que va fallar un dia però concretament tot l’estiu aquí a 
Calafell platja jo no tinc entès això. També li convido senyor Triadó que això si a mig estiu 
es dóna compte o quan algú veí li diu quelcom, m’ho diu a mi podríem prendre una 
solució. Dir-m’ho avui aquí al ple quan ahir es va desmuntar la megafonia, ara oca cosa 
puc fer.  
 
També el tema, en comenta, de la neteja dels contenidors, vam tenir una reunió amb 
aquesta empresa, amb ECO BP, al mes de juliol, i vam reforçar el servei de neteja als 
contenidors per tot el que és mes sencer d’agost. Una persona i un camió, potser que hi 
hagin punts puntuals que al millor sí que poden fer olor però el fer una generalització i dir 
que tots els contenidors, o molts contenidors del municipi, fan olor jo no estic d’acord 
amb el que vostè em comenta. 
 
Dir-li al senyor Parera que sempre parla de l’ampliació de la depuradora. La depurada al 
l’estiu sí que és veritat que va na mica al límit però a l’ hivern funciona perfectament i 
havia una evacuació d’aigües a la riera i era per una fuita que tenia; pensaven que era un 
dipòsit i al final no era un dipòsit, era nua canonada que ja està reparada i amb aquests 
veïns que tenen terrenys en aquest torrent havíem estat parlant i a dia d’avui té un 
subregidor ja d’aigua ja depurada que surt una mica però no el que hi havia abans. 
 
Desprès també senyor Bonilla em comenta quelcom similar al que ha comentat el senyor 
Sieiro que són els arrossegaments del parc de la Pau que com he dit és quelcom que 
farem aviat. Al parc del Bellamar aquest vaig estar aquesta setmana mirant-lo, bé són unes 
rajes d’aigua que s’ha format però tampoc és quelcom escandalós. És poca cosa, però 
també ho repararem. També ha comentat el jardí de Mas Mel. Sí, té la raó. S’ha allargat 
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molt, vostè  comenta que els veïns ja estan una mica farts, des del mes d’agost, a principis 
d’agost es va acabar tot el que és el tema de maquinària, o sigui des del mes d’agost no hi 
ha hagut maquinària al Mas Mel. Sí que és veritat que desprès de les pluges del dia 22 
que es va trencar un dipòsit que estava soterrat va tenir que venir una màquina un dia, 
només, a treure el dipòsit aquest. O sigui en tot l’ agost, pràcticament no hi ha hagut 
maquinària. També comentar-li perquè veig que va molts  a veure quan s’ha gastat aquí i 
comentar-li que aquest dipòsit que s’ha trencat entra en garantia de l’obra i no tindrem 
que pagar res, el tornarà a posar la mateixa empresa. Que  se’n porten les pedres i les 
plantes? No sé si vostè a mirat bé però aquí plantes no hi ha, el que hi ha són margallons i 
no hi ha res més. Si s’han porten els margallons, hi ha 27 i continuen els 27, aquí no s’ha 
emportat cap. Les pedres bé pot ser, també ho feien al jardí de l’hotel Segur, però amb 
això que vol fer? O l’enganxes o no ‘enganxes però poca cosa pots fer. El cost del 
manteniment d’aquest talús? El cost de manteniment zero perquè el farà l’empresa de 
jardineria amb el contracte que ja tenim. No suposa cap ampliació del contracte. Al rec 
com qualsevol jardí del municipi, el mateix. I això que comentat del solar ja sap vostè que 
és un solar que és privat , que estem mirant de trobar al propietari perquè té una mica 
d’embolic, sembla que hi ha algun banc pel mig i és complicat; si fos municipal això ja 
estaria fora però el que no podem entrar és a qualsevol solar que no sigui municipal a 
netejar aquestes runes. Nosaltres farem la via pública i tot el que sigui municipal i l’altra a 
qui toqui. És difícil però estem a sobre.  
 
També contestar a la senyora Yolanda que en comenta que els contenidors del mercadal, 
suposo que diu aquests de color marró de rodes que són els que se’ls hi deixen a la gent 
del mercadal perquè fiquin allà el que els hi sobra del mercadal. Si estan a les 10 h de la 
nit, jo crec que això és puntual perquè ECO BP retira els de rebuig i orgànica de matinada. 
Els dijous ja es retiren i posen aquests i sobre les 8 h, 9 h de la nit tornen a posar els 
contenidors de rebuig i d’orgànica al seu lloc del carrer Baixador i en el mateix camió se’ls 
emporten. Si ha quedat jo crec que pot ser algun puntual, no tots, i bé es quelcom que 
parlaré amb l’empresa a veure que no passi això. Vostè parla de dos tipus, el que és el 
tema dels contenidors que fan olors aquests contenidors, aquests contenidors es porten 
cada divendres nets al mercadal i es tornen a emportar el mateix divendres. De mig dia no 
fan olor, aquest, dels altres podríem parlar però aquests no. I el tema de la neteja, desprès 
també tenim la neteja viària que és amb Urbaser i l’empresa de neteja viaria quan acaba a 
les 5 h, 6 h de la tarda el carrer Baixador queda bé. Inclús dissabte al matí es fa un altra 
repàs abans de les 8 h del matí. Jo crec que mirem de posar la màxima cura que això 
quedi el millor possible.  
 
I només volia dir perquè s’ha parlat molt de les pluges del dia 22 de les quals s’han fet ja 
reunions amb els veïns. Això també una mica és contestar-li a vostè Ramon. Va ploure el 
dia 22 d’agost, va ploure el dia 14 de setembre i hi havia molta empresa, molts veïns al 
carrer. A vostè no el vaig veure en cap moment, en cap lloc. També vam fer una reunió 
amb els veïns a la que tampoc va assistir. Si està tant interessat podria assistir, bé li dic 
perquè és molt fàcil agafar-se de la mà quan hi ha un tema així calent, com podria ser el 
pas soterrat i apujar-se la carro que és el que jo crec que està fent aquí vostè perquè no 
l’he vist cap tipus 
 
Sr. Ferré: he parlat amb els veïns abans que vostès. 
 



 

51 
 

Sr. Jiménez: perdoni, això és el que vostè es pensa. Jo el dia 22 d’agost, el de les pluges, a 
les 6 h del matí estava al carrer i el dia 14 de setembre a les 3 h del matí també estava al 
carrer amb diferents regidors i a vostè no el vam veure allà. S’han mantingut aquestes 
converses amb els veïns, ells van portar unes propostes, les van agafar i nosaltres vam 
plantejar també unes altres. Això va ser la setmana passada, dimecres de la setmana 
passada, ahir precisament vaig parlar amb la portaveu o la persona que s’encarrega una 
mica de portar això que és la que va entrar l’instancia en la que sol·licitava aquesta reunió. 
Vam parlar que encara queden uns temes pendents i que ara desprès de Sant Miquel 
faríem una altra reunió per comentar com està el tema. També dir una cosa: que el dia 22 
d’agost van caure 86 litres d’aigua per metre quadrat en una hora, només. I va passar el 
que va passar, que les rieres al millor estaven una mica com vostè diu brutes? Estaven 
netes, hi havia una mica del que s’havia tallat i ja està. S’ha agafat un compromís que això 
no torni a passar. Els contenidors que diu vostè posar-los a les platges? A tots els 
contenidors, des del carrer Islàndia, Finlàndia, Noruega, Itàlia i Roine ja s’ha tret d’aquells 
carrers i estan posats a carrers adjacents perquè això no torni a passar. I bé amb això dic 
que estem treballant, sabem que hi ha aquest problema, sabem que no és una cosa fàcil. 
Com vostè ha comentat hi ha un estudi que ja es va incloure dins del POUM, que vostè va 
aprovar i que tampoc va fer res, diguem; diguem tot. Van tenir temps també d’aprovar el 
POUM, bé podien haver tirar endavant un estudi o un projecte per fer això i no van fer res. 
Ho van incloure dintre del POUM i allà va quedar. 
 
Sr. Ferré: vam fer el carrer Rin. 
 
Sr. Jiménez: un element viu, no? Que ho ha dit ara fa poc, que tenim crec que són 10 
anys, no? A fer i bé és quelcom que mirarem de fer. Gràcies.  
  
Sr. Olivella: molt bé. 
 
Sr. Jiménez: perdoni Parera, que m’oblidava. El dipòsit del torrent de la casa Vella vostè a 
dit, li dic paraules textuals seves, eh!: la legislatura anterior no se hizo y esta tampoco. Jo li 
dic que ara mateix m’ha confirmat Sorea que fa un any i mig van fer aquesta netejar quan 
va desbrossar la sortida i que bé, si és per mirar si té brutícia o no doncs tornarem a mirar i 
ja està. Gràceis. 
 
Sr. Olivella: molt bé. Quim Vidal. 
 
Sr. Vidal: jo només contestaré el tema de les fotografies de la web, d’aquestes manques 
de fotografies de la web. M’ha sabut molt greu que aquesta manc de fotografies que no 
són a la web ho hagi exposat de la maner que vostè ho ha exposat dient qui ha pres la 
decisió que no surtin les fotos. Llavors clar, vostè al dir-ho així està suposant que la manca 
d’aquestes fotografies és o perquè hi ha hagut una decisió explícita o perquè hi ha hagut 
doncs una mala fe. Crec que si vostè no pot demostrar doncs aquest fet, si vostè no pot 
demostrar el fet que darrere d’això hi ha una decisió, si vostè no ho sap, crec que el més 
correcte hagués estat preguntar quin motiu és el què o perquè no surten les fotografies? 
Perquè quan vostè diu: qui ha pres la decisió? Vostè esta posant mala fe aquí darrere. 
Llavors dir doncs que la persona que va fer el pregó, no tenim res en contra seva, que en 
cap moment hi ha hagut una falta de respecte perquè aquí s’ha dit que ni tant sols era 
una consideració dir-li, si hi ha hagut una falta de respecte la perdonem i que doncs s’han 
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carregat malament les fotografies i doncs intentarem subsanar aquest error i per la meva 
part res més. 
 
Sra. Cumplido: és que 
 
Sr. Olivella: Teresa, són precs i preguntes. Fet el prec i la pregunta i et responen i si no 
t’agrada doncs potser tampoc ens ha agradat a nosaltres el que has dit. Vull dir que sinó 
podem estar aquí dues hores. Maria et toca a tu si us plau. 
 
Sra. Verge: a veure si puc. Gràcies alcalde. Referent al tema de l’educadora social, sí, 
tenim una educadora que ara està de baixa però que resulta que aquesta mateixa 
educadora està treballant tot l’estiu i ha estat tramitant ja temes d’aquests tipus d’ajuts 
escolar i d’ajuts a la canalla, doncs amb els infants. Evidentment es cobrirà mentre estem 
tramitant d’aconseguir una altra persona aquesta baixa es cobrirà amb altres educadores i 
educadors que tenim. L feina es fa. Repeteixo. 
 
Desprès respecte a la nota de premsa, jo no parlaré de tants per cents perquè sembla que 
li sàpiga greu que tinguem aquests augments. A mi em sap greu perquè per desgràcia 
hem de fer aquests ajuts. Jo parlaré de persones, al 2010 van fer 7 ajuts i resulta que ara 
ja hem fet 88, així s’entendrà més bé. Desprès també diré no solsament aquest ajuts es 
fan des de l’ajuntament, també es fan amb fons, gràcies, del consell comarcal, vull dir tot 
això es pot treballar en aquests fons, entre les dues. 
 
I desprès em deia referent a que queda canalla sense menjar. Jo Teresa no t’entenc, 
sincerament. Ens veiem en comissions, parlem del tema, em preguntes, contesto i tornes a 
dir que torna a quedar canalla sense menjar. Porten noms, vine a la regidoria que ho 
treballarem perquè a mi no em consta. És que a cada ple em dius el mateix: canalla que 
no s’ha li ha donat l’ajut. Noms si us plau. Només et demano això. 
Sra Cumplido: hi ha una llei de protecció de dades. 
 
Sra. Verge: però sinó em portes els noms! 
 
Sr. Olivella: bé, Paco. Tens alguna cosa més Maria? Si us plau. 
 
Sr. Clavero: bé, jo només tinc dos cosetes. Una la senyora Cumplido que ha explicat el 
problema que hi ha a la sortida d’aquest col·legi. Ens ho mirarem i segur que trobarem 
una manera de resoldre el problema. 
 
Quan a la pregunta que m’ha fet el senyor Massimiliano, bé jo penso que a la comissió 
corresponent ja li van donar una resposta; suposo que li pot a tornar a donar la resposta la 
regidora encarregada del tema. 
 
 
Sr. Solé: sí, gràcies senyor alcalde. Només tinc dos petites, bé dos cosetes, una pel Jose 
Bonilla que m’ha preguntat sobre el tema dels solar bruts. Nosaltres seguim un 
procediment molt estricte i el seguim per tots el casos. L’hem explicat molts cop quin és el 
procediment i el continuem en aquest cas també. El que passa és que en aquest cas el 
propietari té uns motius, que si vol un dia personalment em parlem, doncs a aquell solar hi 
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havia una nau construïda, se li va fer treure i ara quan vol construir doncs se li ha de fer 
una cosa que està en el planejament que és la del dret de vol però bé, no cal entra-hi ara, 
si a cas ja un dia en parlem. Llavors demanar, demanar i n escoltar és complicat a vegades 
però si vol en parlem nu altre dia en la propera comissió i entrem en aquest tema. 
 
Pel tema del pas inferior, jo crec que és un tema doncs que si a cas l’alcalde també 
respondrà però jo crec que és un tema que el veïns, sobre tot els de la zona de Emigdi 
Rodríguez Pita, l’associació de veïns Sant Miquel, saben bé, nosaltres sempre hem dit que 
mai hem enganyat en aquest tema. L’únic que sí que doncs cada vegada queda més clar 
el que s’està fent que és que hi ha un projecte que s’està fent, un projecte que està 
aprovat, un projecte que va fer ADIF, un projecte que va acabar a finals del 2012 o el 
2013, que és l’únic projecte que hi ha hagut. És l’únic document oficial que aquest 
ajuntament ha tingut per part d’ADIF i durant  molts anys s’ha parlat del tema i l’únic que 
ha fet l’ajuntament és un cop que hem tingut el projecte i està aprovat doncs ara el 
traurem a concurs perquè doncs gràcies a la feina feta des de la regidoria d’intervenció 
doncs així ho hem pogut fer. I gràcies a aquest govern. Això l’alcalde ho ha explicat per 
activa i per passiva i el resultat és que en breu sortirà publicat doncs perquè les empreses 
comencin a licitar el projecte. Això és el que els hi vam dir als veïns a través d’un calendari 
aproximat, perquè a vegades depens d’informes i depens de que les coses vagin 
coordinades, etcètera però el pla és aquest. En quina situació ens trobem? Doncs que està 
a punt de sortir a licitació el projecte. Gràcies. 
 
Sra. López: bé, en un principi donaré resposta a la pregunta que ha fet el senyor Triadó 
relativa a l’empresa de Sorea i al tema de les connexions. La dono jo perquè és nu tema 
d’ordenança fiscal al marge que podria respondre qualsevol altre regidor que tingui 
relacions amb Sorea més que jo en aquest cas, perquè a la fi el que m’envien és el que 
s’ha aprovat i ja està. Sobre els queixes, oficialment nomes existeixen dues a l’ajuntament 
de Calafell. Dues persones, única i exclusivament han presentat una queixa que és 
exactament la mateixa on canvien el nom. EL mateix format i tal. A una persona se la v 
desestimar per extemporània perquè estava reclamant i estava ja prescrita. Per tant 
aquests persona se li va respondre igualment, al marge que es va desestimar per la 
prescripció, se li van donar els motius suficients per dir-li perquè se li hauria desestimat 
igualment dins del termini, si no hagués estat extemporània. A la següent persona se li va 
respondre, hi ha una informe tècnic en aquest cas on la tècnica en aquest cas de 
l’ajuntament, es bassa i diu el perquè se li desestima. Hi ha uns preus que s’aproven, o 
sigui no és que sigui abusiu o no abusiu, les ordenances fiscal és com si ara entrem en el 
debat de si es paga molt o es paga poc. O sigui són uns preus establerts que en aquest cas 
l’empresa Sorea són els que proposen a l’ajuntament i l’ajuntament els aprova. I nosaltres 
el que fem és aplicar-lo. Parlar de si és just o no és juts, és car o no és car, entraríem en un 
debat que sempre que surten les ordenances tenim el problema. En relació que vostè em 
demanava que fes un estudi, que vostè demanava a veure si es podia fer un estudi i tal. 
Nosaltres no tenim cap problema, jo li demanaré, nosaltres en aquest cas l’ informació que 
si li hauria de demanar a Sorea se li demanarà però no hi ha més. És com quan vas a 
donar-te d’alta de la llum i et cobren tot el que volen cobrar-te na empresa privada com 
potser Endesa o el que sigui. O sigui no hi ha una motivació del preus, si han de fer una 
sèrie d’obres, si han de fer na connexió i ells creuen que tenen aquest cost, nosaltres 
l’hem d’aplicar ens agradi més o ens agradi menys. I per tant si vol, si el que m’ha 
demanat vostè és un estudi, que vol un estudi doncs nosaltres en aquest cas ja vam 
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demanar, bé hem tingut una petita conversa amb una treballadora de Sorea i bé també 
hem demanat informació sobre aquest tema perquè nosaltres no podem informar més 
enllà de l’aprovació d’uns preus que ens presenta Sorea i que nosaltres tenim l’obligació 
d’aprovar o de rebatre’ls perquè també és ben cert. Però bé, no entrem a valorar si allò té 
una feina d’aquest import o d’altre. A la fi aprovem nu global. Vol fer una pregunta? 
 
Sr. Triadó: no, si em permet alcalde. És que no em contesta el que jo he preguntat. Vull 
dir, ja passa masses vegades que contesten i no va respecte a la pregunta. Jo no dic que el 
valor que hi ha aquí posat sigui el que toqui. No ho he discutit. Dic que el que s’ha aplica, 
segons les ordenances, no correspon a la demanda. O sigui, a veure una cosa són per 
construccions noves o sense subministrament de més de 10 anys: 12,50 €; i en canvi 
s’està aplicant nu que diu: dret de connexió a la xarxa, restaurant, residències, hotels i 
similars. I s’està aplicant aquesta perquè es confon residències amb cases. Bé, aquí és la 
contesta que m’han donat vostès. 
 
Sra. López: li dic que aquest decret que hi ha hagut un error d’aquestes dues persones, 
aquestes dues persones, aquest decret ho he signat jo. Sé perfectament ¡, i tant que l’he 
signat jo, per això li responc jo. O sigui sé expressament, sé clarament el que he signat jo i 
el que s’ha motivat. Hi ha un informe d’un tècnic i una motivació. Al igual que vostè 
m’està llegint i s’està agafant a l’ordenança fiscal agrairia que com sé que vostè té les 
dues respostes també hagués llegit quina és la resposta que és l’informe tècnic que se li va 
donar. Que no estigui d’acord o que no li agradi jo l’entenc perquè a ningú li agrada 
pagar. Que jo ho sé i de les persones que estem parlant, i no direm noms perquè queda 
molt lleig, però ells si que s’han encarregat no només d’anar-li a vostè sinó que poden 
buscar també per la xarxa, i allà trobaren fins i tot el decret. Per tant, aquest senyor si té 
algun problema que vingui aquí i m’ho expliqui a mi però no cal que vagi amenaçant i que 
dirà perquè hi ha un tècnic que de forma objectiva, de forma objectiva, que és el que 
aquest senyor no entén, li ha respost. I si ell no vol entendre i vol anar més enllà que faci 
el que cregui oportú, que faci una reclamació com cal, que faci un recurs però ja no hi ha 
més. Hi ha una reclamació i s’ha respost. Ja està, s’ha acabat, ja està, no hi ha més i no cal 
que vagi cada dia, que se’n vagi a un blog, que si vagi al regidor, ja està. És que té un 
tècnic que no és la Montse López la que li respon, que la Montse López només signa però 
en base a l’informe tècnic; que li entri al cap perquè no li entra, simplement acabo amb 
això. Gràcies. 
 
Sr. Triadó: no és que tampoc, perdona però aquí passeu per sobre. S’estan aplicant unes 
tarifes que no corresponen a tota la gent no sols a aquests dos senyors. 
 
Sr. Olivella: Joan Maria, ja ho mirarem. Ella t’ha respost a una cosa que tu has dit. Si no 
esteu d’acord ho parleu desprès i busqueu la sortida que crec que hi potser. Sandra. 
 
Sra. Suárez: sí, jo només esmentar el tema en relació a la museïtzació dels entorns del 
castell. En principi hem detectat perquè ja hem fet la valoració al respecte i en principi ja 
hem detectat dos motius. Un seria el tema de l’aplicació pròpiament dit que ja estem 
parlant amb l’empresa en qüestió perquè millori la versió que tenim ara penjada i no hi 
hagi aquests problemes degut a la llum que toca el tòtem i la pantalla del mòbil i l’altra és 
el tema de la connexió. Aquí a vegades hi ha problemes de connexió a Internet i la 
celeritat amb la que baixa l’aplicació que tot i ser gratuïta, a través de la botiga d’aplicació 
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del smartphone o el que correspongui no és prou òptima i això fa que sigui més lent. Com 
que és un tema de les muralles i demès doncs també estem mirant a veure com ho 
podríem solucionar. Són aquestes dues coses que ja estem en ello. 
 
Sra. Elvira: sí, moltes gràcies. A veure començaré amb els enyor Massimiliano Revello. En 
primer lloc el punt de setembre, bé el que ha passat , el que parlaves de la coincidència 
del fora estocs i del mercat de segona mà. A veure dir-te que en principi el mercat de 
segona mà ja feia des de l’anterior vegada que es va fer el mercat de segona mà s’havia ja 
posat aquesta dada. Nosaltres des de la regidoria de comerç el que vam fer, com sempre, 
és parlar amb les associacions de comerciants i concretar com sempre sota el seu criteri les 
dades que ells volien fer el fora estocs, vale? Nosaltres els hi vam desaconsellar fer aquest 
fora estocs en aquestes dades igual que altres anys abans havien coincidit dins del mercat 
medieval però ells volien que fossin aquestes dades. Llavors jo per part com regidora de 
comerç si que et vull dir que es va intentar que no coincideixin però ells trobaven que era 
el cap de setmana idoni perquè tenien 3.000 rock a billy’s aquí i ells volien aprofitar 
aquestes vendes, vale? El solapament d’aquests dos esdeveniments tot i que podríem dir 
que potser el comprador no seria el mateix però sí que ha sigut més per una decisió 
totalment de la part privada, vale? Per les raons que t’he donat que no pas de la part 
pública. El mercat de segona mà ja t’ho he dit, estava ja més que anunciat des de feia ja 
molt de temps i consideràvem que a la gent de Calafell tampoc els hi podíem fer moure’ls  
aquest cap de setmana donat el mateix motiu: teníem 3.000 rock a billy’s que podien fer 
compres d’aquest mercat de segona mà.  
 
El tema del tradicional “paseíllo” que has dit tú. A veure, és una decisió que vam prendre, 
ja no és aquesta vegada sinó que l’anterior també ja no es va fer aquest tradicional 
“paseíllo”. Vam trobar que d’alguna manera, aquest equip de govern va considerar que el 
“paseíllo” com li dius tu, dels polítics de torns, anant de botiga en botiga i molestant als 
botiguers consideràvem, i potser ha sigut més sota un criteri meu. Jo crec que el que han 
de fer els comerciants es vendre i el que han de fer els polítics es anar a comprar i no anar 
a passejar. Llavors això és el que vam fer, bueno com a mínim l’equip de govern, vam 
estar durant tot el dissabte, jo personalment vaig estar dissabte a la tarda i diumenge al 
matí passejant i comprant als diferents comerços. Jo crec que això és el que ens toca més 
que passejar-nos com a polítics. És una decisió política que pot agradar o no però que ja 
s’ha fet, vale?  
 
Llavors el tema de la jornada formativa policial, tu li preguntes al regidor que perquè no 
Seguretat Ciutadana. Crec que això, jo entenia, que tu havia explicat a la CI. Sinó tu havia 
explicat o no ho vaig saber explicar t’ho torno a explicar. Aquesta joranda formativa ve 
arrel del Calafell somriu que es va fer al Port de Segur. Arrel d’aquelles jornades que es 
van fer per recaptar nens que estan en cases t’acollia, llavors el format que es va donar en 
aquell moment que podria haver estat més lligat a Seguretat Ciutadana, va ser informat 
perquè venia gent de tota Catalunya en aquest cas, nens de cases t’acollia de tota 
Catalunya i consideràvem que des de Turisme se’ls havia de donar aquesta cabuda. Arrel 
d’aquella estada durant aquell cap de setmana de diferents àmbits; bueno, hi havia de l’ 
exercit, hi havia guàrdia civil, hi havia protecció civil, molta gent a tornat al municipi a 
gaudir de la nostra, bueno dels entorns d’aquest municipi nostre. Llavors vam considerar 
arrel d’aquella trobada i amb els contactes que es van fer durant aquella jornada al 
Calafell somriu, van veure que es formaven durant, o sigui un cop a l’any, es feia una 
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jornada formativa policial arreu d’Espanya i ara s’estava estenent a Europa. Llavors vam 
tenir la gran oportunitat d’aconseguir que aquesta jornada policial es fes a Calafell. Vam 
intentar i vam negociar des de la regidoria, des del Patronat de Turisme, com a turisme 
perquè el que volíem era fer venir gent de tot arreu a Calafell i per això vam considerar 
treballar de la mà de la regidoria de Seguretat Ciutadana, fer-ho des del Patronat de 
Turisme. El Patronat de Turisme el que ha fet ha sigut a tota aquesta gent que de moment 
et puc dir que venen de tota Espanya i de tots els àmbits policials i ara ja comencen a tenir 
inscripcions, de moment vam tenir em sembla que va ser la primera inscripció de Brasil O 
sigui ja comencen a venir gent de l’estranger. Llavors el que volem és, el que es fa des del 
Patronat de Turisme és donar-los uns packs d’hotels perquè puguin gaudir durant aquell 
cap de setmana i a més a més durant aquella jornada formativa de tot el dia se’ls hi 
informarà, se’ls hi donarà tot un dossier informatiu del que tenim al municipi perquè 
puguin tornar a gaudir amb les seves famílies perquè és una jornada totalment tècnica, 
perquè és una jornada policial i llavors que puguin tornar a gaudir del nostre municipi amb 
les seves famílies i per això, es va decidir fer-ho des del Patronat de Turisme però com bé 
et dic molt treballat, molt de la mà, de la regidoria de Seguretat Ciutadana perquè de fet 
va ser a través d’un policia local d’aquí del municipi que vam aconseguir treballar sobre 
aquestes jornades. 
 
Per acabar amb les preguntes que m’has fet tu, Massimiliano em comentes el tema de les 
vacances que aquesta regidora pugui fer durant els mesos que per tu, i és normal, són 
considerat més forts, més d’estiu. Mira jo t’ho vaig dir l’altra vegada perquè l’altra ja m’ho 
vas dir. Per a mi és molt complicat, jo sé que per tu també ho és, conciliar la vida laboral 
amb la vida política. A mes a més jo tinc una altra part, una altra parcel·la de la meva vida 
que és la vida familiar; jo tinc dos nens petits com bé saps i per a mi és molt complicat 
durant aquests dos mesos que ells tenen de vacances doncs gaudir d’ells. He fet els l 
possibles per participar en absolutament tot el que des de la regidoria de Comerç i del 
Patronat de Turisme s’ha fet, i des d’altres regidories. El fet que jo no hi hagi estat a la nit 
de la vela no significa que aquesta regidora no aposti per l’escola de vela perquè com bé 
saps l’escola de vela és una escola que des del PP i des del ex regidor que estava abans 
aquí vam defensar des del primer dia. L’escola de vela jo hi he estat sempre al seu costat. 
De fet ja saps que tenen, hem aconseguit que tinguin assignatures optatives dintre del 
que és els instituts gràcies a aquesta escola de vela. No deixa de ser una escola privada, 
com sabeu, no és una escola pública i jo el que, bueno vaig valorar que aquella nit vaig 
valorar més estar amb els meus fills, única i bàsicament. Llavors potser hi ha gent a la que 
no li agradi, potser hi ha gent però jo tinc la meva vida privada i el que vull també és 
gaudir dels meus nens, bàsicament ha sigut això i ho volia deixar aquí. 
 
Amb el tema de, jo crec que amb tu les preguntes ja han quedat i l’únic que em queda i 
contesto jo i suposo que la regidora de Promoció Esportiva també farà algun comentari, és 
el tema de la promoció esportiva. Miri senyora Almagro, em  passa una mica com sempre, 
la promoció esportiva no es va generar ni per equips polítics, era una de les coses que 
nosaltres com a partit confiàvem i era que hi havia una vessant esportiva que havia d’estar 
molt lligada al turisme, simplement. No era un equilibri polític perquè el fet de crear una 
regidoria no implicava que cap regidor tingués més sou ni res d’això. Era simplement que 
nosaltres consideràvem que dintre de la regidoria d’esports hi havia d’haver una part que 
veiés molt de prop el que és el turisme esportiu. Per això es va generar, bàsicament. Que 
és va fer des de l’inicio? Es va agafar dintre del que era el Patronat de Turisme i dintre del 
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que era Esports es va agafar aquells esports i aquells esdeveniments que d’alguna manera 
portaven turisme a aquest municipi i es van introduir en aquesta regidoria de promoció 
esportiva. Llavors, dotar-la de contingut? Home si vostè les proves que ja es feien com 
triatlons, el nòrdic walking, i a més a més se’n fet l’ultimate europeu, s’ha fet l’última 
prova que es va fer, aquesta carrera que es va fer desprès del work-out, totes aquestes 
proves són continguts dintre de la promoció esportiva. Si vostè no ho vol veure així, però 
nosaltres, per nosaltres totes aquestes proves que es fan a nivell ja no estatal o europeu 
sinó que es fan a nivell fins i tot autonòmic, per nosaltres és turisme; gent que vingui d 
Girona i pugui estat un cap de setmana aquí gaudint d’un campionat de work-out o 
d’ultimate o qualsevol altra prova que pugui aportar turisme, nosaltres consideràvem que 
havia d’estar vinculada sempre a la part de turisme i no teníem perquè, no havíem perquè 
tenir dintre del Patronat de Turisme la part esportiva. La part esportiva per nosaltres ha 
d’estar en Esports, ha de tenir un tècnic d’esports i s’ha de treballar des de la regidoria 
d’esports però per això es va generar. Jo crec que ho he explicat per activa i per passiva, el 
tema de la promoció esportiva i li tornaria a explicar si fa falta una altra vegada però vull 
que entengui que contingut sí, que vostè no el vulgui compartir, jo ho entenc. O sigui, jo 
puc entendre que per vostè un work-out, un ultimate o esports d’aquests que porten gent 
que ve cap aquí i que bueno, per vostè no ho serà però per nosaltres és primordial que 
aquesta gent no tingui la vessant esportiva des de la regidoria d’esport sinó des d’una 
regidoria que el que fa és recolzar que aquesta gent vingui com a turistes a més de com a 
participants d’un acte. Jo crec que per part meva, jo crec que ja ho he dit tot. 
 
Sr. García: buenos días. Yo tengo un ruego y una pregunta que me ha hecho el Massi 
sobre el tráfico de vehículos en el paseo marítimo y sobre las obras del paseo marítimo. 
Bueno, pues como en todas las obras cuando llegue el momento se cortará el tráfico a 
todos los vehículos que no sean necesarios que entren en el paseo marítimo.  
 
Sobre el ruego del señor Bonilla, sobre la calle Ginesta y la calle Pisuerga en cuanto se 
pueda se irà a reparar como tantas y tantas calles que estamos reparando durantes estos 
tres últimos años. Ya está. 
 
Sra. González: sí, Massimiliano per respondre a la teva pregunta, bueno ja vaig comentar 
a l’anterior ple que per a mi, i parlant així na mica des del punt de vista legal, jo una 
promoció no entenc que sigui un preu públic però bueno com vaig explicar, si aquesta 
promoció que s’està fent des del pàdel, des del Vilarenc Aqua té una continuïtat doncs 
aquest equip de govern no tindrà problema en fer un estudi en el seu dia de viabilitat, de 
si aquesta promoció funciona de convertir-la en el que ha de ser en el futur en un preu 
públic.  Jo penso també que encara estem una mica curts de temps, o sigui ja de cara a 
l’any que ve, cap el 2015 hauran passat ja sis mesos el pàdel i si alguna d’aquestes 
promocions ha funcionat econòmicament doncs aprofitem que a començaments d’any 
sempre es renoven els preus públics i aprovarem la promoció que nosaltres creiem 
convenient com a equip de govern.  
 
Bueno, Yolanda jo quant a la pregunta que l’has fet també ala meva companya, a l’Olga,  
del tema de la divisió de regidories, bueno ja t’ha explicat una mica la funcionalitat que té 
la part de la regidoria d’esports destinada a la regidoria esportiva i és aquesta que t’ha 
comentat, no? Que aquesta actes atrauen turisme, aquest turisme que ve, ve a fer esport i 
aquest turisme que ve, ve també. El tema que no entens igual és el tema de partida 
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econòmica. Hi ha un pressupost destinat a una funció i na altra destinat a altre funció, 
d’aquesta manera en assegurem que els diners que tenim destinats a esports es destinin 
precisament als clubs per una banda i altra, als clubs i a la pràctica de l’esport per part del 
ciutadà, i per altra banda la promoció del municipi fora del nostre municipi. Si és aquesta 
la pregunta que tu entenies.  
 
Desprès m’has comentat també que perquè a l’hora d’informar doncs informem a les dues 
CI. A la de comerç crec que està bastant explicat, correctament explicat, el tema de 
promoció esportiva i turisme. Els temes de promoció esportiva i els serveis a les persones 
també expliquem el tema de promoció esportiva. Doncs això és només una qüestió que ja 
va plantejar el teu company, el Toni Duart, ens va comentar en l’anterior ple que perquè a 
ell en la CI de Serveis a les Persones no se l’informava dels actes de promoció esportiva 
doncs bé, és per aquesta divisió de poders i jo em vaig comprometre amb ell i aquí en 
aquest ple a portar-li també tota aquesta informació perquè a mi no em costava res. I tu, 
ara mateix acabes de demostrar que jo he complert amb el meu compromís perquè com 
company també que és del consistori, considero que ha de tenir tot aquesta informació 
dels actes que es fan des de la regidoria d’esports de promoció esportiva. També perquè 
pugui participar perquè jo sé que a ell també li agrada participar en tots aquests 
esdeveniments esportius.  
 
Doncs bé quant a l’última pregunta que m’has fet del tema del club que té per finalitat el 
futbol sala que és el club platense perquè jo així també li dono una mica de promoció 
perquè sí que és cert que fa una gran labor d’integració social i això no vol dir que des de 
la regidoria d’esport no el tinguem en compte, que sí que ho tenim i molt. Està fent nua 
gran labor, no només en aquest sentit sinó a un nivell esportiu perquè té un primer equip 
que bueno, jo vaig estar en la presentació i deu ni do els nois el joves que són i la pinta 
que fa de que donarà molts èxits al nostre municipi en aquest àmbit. Doncs bé, comentar-
te que efectivament ells tenen també un lloc al pavelló Jaume Vilamajó de segur, tots els 
partits oficials els caps de setmana els juguen allà. El que passa és que s’ha d comprendre 
que hi han altres clubs fent servir aquell pavelló i que hi ha molts problemes i tots tenen la 
mateixa demanda, tots volen més espais, no només el platense  sinó el club de bàsquet 
Calafell i el club esportiu Calafell, tots tres tenen els mateixos problemes i encara tinc més 
demanda de fora que no la puc assumir perquè ja és impossible, em falten espais. I això 
ho hem tramés d’aquesta manera als clubs que amb el pressupost que tenim doncs no 
tens suficients ments diners per efectivament construir a Segur de Calafell, precisament 
una pista de futbol sala, ja m’agradaria a mi! O sigui jo no sé estic per demanar-li a l’Artur 
Mas que si li sobra una mica de la consulta que me’ls doni a mi que jo faré nua pista de 
futbol sala, això és broma, eh! Jo és que tinc unes altres necessitats, jo penso més en la 
gent en aquest sentit que en les necessitats dels esportistes que és la meva rama. Doncs 
bueno és el meu pensament, em preocupen més les persones. Referent al tema, nosaltres 
concretament amb el club platense li donem una subvenció a ell i a tots els clubs del 
municipi, i el club platense en sí rep una subvenció de 7.00 0 €, jo amb això crec que no 
estem fent ni discriminació ni fent falta d’integració, tot el contrari. Penso, també és una 
opinió personal que amb aquests diners molta gent del municipi, i fora del municipi, 
poden practicar aquest esport d’una forma més econòmica si estan més ben distribuïts 
perquè malgrat això la cessions que fem nosaltres dels espais municipals són totalment 
gratuïtes. Si amb una mica d’esforç de les famílies, nostres de l’ajuntament són 7.000 € 
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dic, doncs crec que l’esport aquí a Calafell per res està discriminat, tot el contrari. Jo crec 
que amb això ja he contestat a les preguntes que m’heu fet. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, per acabar hi havia el prec que has fet, Ramon Ferré. 
 
Sra. Cumplido: perdoni, hi ha dues coses. 
 
Sr. Olivella: estem contestant. Que li queden coses per contestar seves? De què? 
 
Sra.Cumplido: a veure, una sobre el tema del tòtem. 
 
Sr. Olivella: ja està, ja ho ha dit. 
 
Sra. Cumplido: ah! Pensava que estaves parlant del tema de la baixada. 
 
Sra. Suárez: de tot. Aquesta tenim Consell Rector i er un dels temes que teníem. El que 
passa és que com que l’ha tret vostè aquí doncs ja li he comentat aquí. 
 
Sra. Cumplido:desprès l’altre, si el senyor Vidal sabia que no s’havia descarregat la 
fotografia doncs presumptament vostè és el responsable de que no hi siguin. I ha hagut 
d’esperar al ple. 
 
Sr. Olivella: bé, amb el que quedàvem.  Ramon has fet un prec dient, era un prec una mica 
mal intencionat però doncs l’assumeixo. Clar, des del meu punt de vista, lògicament, cada 
un diu el seu punt de vista i clar cada un ha de dir el que creu que ha fet perquè cada un 
és responsable dels seus actes, personalment, i prou. I només és ell responsable.  
 
Quan tal que m’ha dit de tots els aiguats, m’ha fet molta gràcia perquè diu que van trucar 
aquí, que la qüestió del mercat medieval i no sé què. Miri per sort tinc uns molts bons 
regidors. No vostè no, gent que va trucar aquí i no els vàrem atendre i que si estava 
ocupat pel mercat medieval m’ha dit, ho tinc apuntat o sigui ho no m’ho invento i algunes 
altres qüestions. Aleshores, nosaltres, jo no sé el que li van dir aquí, això sí que no puc 
controlar-lo en aquest moment per tant si a vostè li han dit algunes persones doncs ja ho 
preguntaré, però de totes maneres el mercat medieval per sort doncs tenim uns regidors 
que actuen, i crec que molt bé, i per tant no és necessari que l’alcalde controli directament 
el mercat medieval i moltes altres coses, per sort, eh. Per tant em sento molt orgullós de 
l’equip que estic i quant a les pluges el Jose Antonio ja li ha dit, també molt bé. Doncs jo 
crec que li ha contestat perfectament bé perquè és així com ha anat tot. De totes maneres 
aprofitar-se de les pluges ja es tenir una mica de nassos el fet de dir, gent que ha estat 
governant aquí i que resulta que pensa igual que el poble dient que quan plou també és 
culpa de l’ajuntament. I vostè ha tingut responsabilitats polítiques i vostè sap el que costa 
poder estar pendent de tot i de tothom quan hi ha una desgràcia o una cosa que surt del 
normal doncs ja sap el que costa poder estar amb tothom. Doncs miri, li vull dir que aquí 
es va actuar sense que aquell dia hi hagués cap avís del SECAT, perquè normalment des 
del SECAT ens envien unes previsions. Doncs aquell dia, pel que sigui, és una qüestió que 
passa al mediterrani moltes vegades, doncs que ningú s’esperava que hi haguessin 
aquestes pluges que van passar el 22 d’agost, que s’ha dit aquí. Per tant ja vam tenir la 
mà, la mala sort, perquè s’ha de dir així, la mala sort, no solament per nosaltres que hem 
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de donar la cara per tots el veïns i ajudar-los al màxim  sinó perquè va haver desgràcies al 
nostre municipi, una vegada més, no la primera, que sembla que sigui la primera, eh. 
Aleshores es va actuar i molt ràpidament. I es va atendre a tothom, la qüestió és que 
l’endemà estava molt avançat i molt net tot el que es podia. Evidentment hi havia zones, o 
hi ha zones, a Segur de Calafell que hi ha senyals que diu: zona inundable. I em sap molt 
de greu però al carrer Finlàndia, Noruega, tota aquesta zona, hi ha unes senyals que 
posen zona inundable com en altres llocs. Per tant ningú s’esperava el que va passar, igual 
que passa cada dia que mires la televisió aquests dies i passa a Andalusia, passa a tota la 
zona mediterrània per desgràcia i altres països del món que hi han fortes pluges donades 
a no sé què, però a la zona mediterrània tota la vida l’hem patida i a la zona de Segur de 
Calafell és una zona de torrents i per tant vostè que ha nascut aquí ho sap com està i 
lògicament les cases estan moltes d’elles construïdes sobre torrents. Per tant no dic que no 
s’hagi de buscar sortides igual que les ha buscat tothom però aprofitar-se d’aquestes 
situacions per donar les culpes als altres i a sobre dir que si l’alcalde estava o no sé que 
amb el mercat medieval doncs ho trobo per no dir altra paraula, mira doncs oportunisme 
queda bé, per no dir nua altra paraula més forta i més grossa; per educació no li dic.  
 
Per altra banda també li haig de dir que dedico moltes hores a l’alcaldia. És el que em 
pertoca però també vull que sàpiga que no estic a la lleugera en cap moment. He assumit 
una responsabilitat i estic allà on puc i més. D’acord? O sigui que si em vol deixar 
malament deixi’m malament el que vulgui. Si en política tot si val, tot si val. Però també 
em vull permetre a dir que sempre que puc i sóc; i sinó tinc als regidors i regidores que per 
a mi són un molt bon equip que quan  convé tenen la potestat de l’alcalde de delegació, i 
això vostè ho ha de saber perquè ha viscut i bé, que poden fer les funcions de l’alcalde 
sempre que es delegen. I per tant, no hi ha hagut cap problema. Si hi ha hagut una reunió 
amb veïns i no hi era l’alcalde, hi ha estat dos regidors, en aquest cas varen ser el Jose 
Antonio i el Juanjo, i per a mi va ser com si hagués estat jo perquè van recollir totes els 
qüestions que es van plantejar, ells també van portar propostes i crec que amb bona 
voluntat tot es soluciona. També li dic que a nivell privat he atès persones que m’han 
demanat visita i hem parlat de les pluges. N’he atès, eh. N’he atès a nivell individual, han 
vingut i hem parlat. Per tant torno a repetir-li que li agrairia que a veure, més que retreure 
aquestes coses dient que tot es fa malament, crec que s’ha intentat en aquest cas, que ha 
estat una cosa que no era previsible, doncs atendre el màxim de bé. No aquell dia sinó 
sempre. Hi ha un cap de protecció civil, aquesta persona coordina ràpidament quan hi ha 
l’avís SECAT, hi ha tot un pla d’actuació i s’avisa a la nit tota la gent que és necessari 
sempre que hi ha aquest preavisos sinó hi ha preavisos, torno a repetir v ser una cosa que 
ningú s’esperava, no hi havia cap preavís i en el moment que va passar doncs es va actuar 
ràpidament i crec que tot el que ah dit el regidor doncs és correcte i crec que s’intenten 
buscar sortides. Que hi han coses com ha dit el senyor Parera, o que han dit vostès, que 
s’han de millorar moltes qüestions de la xarxa queda molt bé dir-ho, i recordar-ho. També 
li recordo que vostès van governar molts anys, també si tenien aquesta idea doncs haver-
ho fet llavors en comptes de donar les culpes als demès. Jo crec que és assumir 
conjuntament qüestions que d’en mica en mica s’han d’anar fent i que tots, tots ho hem 
de fer. I per tant jo li recullo el guant que ens ha dit o el testimoni que ens ha passat de dir 
que realment això s’ha de fer, ho sabem i s’han d’anar fent coses i s’han d’anar millorant 
perquè les coses vagin el màxim de bé. 
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I quant a la depuradora, que els enyor Parera també ho diu moltes vegades, és cert que la 
depuradora del municipi queda petita, sobre tot a l’estiu però és una qüestió doncs també 
de diners i és una qüestió que no depèn únicament del municipi sinó que depèn de l’ ACA 
que és l’Agencia Catalana de l’Aigua.  
 
Quan ta al pas soterrat el Rafel ho ha dit molt bé com regidor. El porta perfectament i ho 
té controlat però doncs amb els veïns hem tingut converses. Les persones que estaven més 
interessades els hi hem dit. Tenim el projecte com ha dit, estem fent el procés de licitació i 
va avançant. A més a més vam donar unes dates, el que passa és que aquestes dates com 
sempre doncs poden fluctuar però vm dir que abans de finals d’anys començaríem. O sigui 
això ja vam dir-ho un dia i ho tornarem a repetir, eh. No era abans de l’estiu. I crec que en 
principi res més. 
 
Sr. Bonilla: Que ens retornin aquest diners puesto que es una obligación de ADIF hacerlo. 
 
Sr. Olivella: a veure, li he dit que en principi tot el que, i això és el que li hem dit als veïns i 
li torno a dir ara i és el que li hem dit també als veïns, nosaltres vam demanar que ens 
enviessin el projecte i que nosaltres tiraríem endavant tot el projecte independentment del 
fet que estàvem pendents de la signatura que es farà o no es farà, així li dic de clar. Però 
el que no podem és desprès de tant de temps i hi ha hagut u interès molt personal per 
part de l’equip de govern que això es volia que es fes i que no quedés una altra vegada 
penjat. Per tant, com que vam dir un dia aquí que hi havia uns diners que posava: 
inversions Segur de Calafell i vam dir que serien per una cosa o na altra. O sigui a vegades 
es diu que sempre intentem enganyar, que intentem dir mentides, que no sé que. Doncs 
mira intentem dir, normalment,les coses com són, ho intentem. A vegades no es poden 
complir perquè depenen de moltes Questions. En aquest cas vam dir que ho volíem 
aconseguir, ha trigat una mica més, al final han dit que ens envien el projecte, ens ho han 
autoritzat, hem demanat que faríem nosaltres la licitació i estem pendents que ens donin 
visita per signar aquest conveni que l’estan estudiant per veure quin serà el tant cent. 
L’última vegada que vam anar a Madrid va ser el mes d’octubre o novembre passat i vam 
quedar així. 
 
Sr.Bonilla: el tema está en que el convenio de momento no se ha firmado pero se 
terminarà firmando este junio. 
 
Sr. Olivella: això és el que li estic dient. 
 
Sr. Bonilla; se lo digo para que no nos cueste dineros a los ciudadanos, que sea ADIF el 
que lo pague porque no es igual. 
 
Sr. Olivella: senyor Bonilla, no tinc ganes de discutir però vostès una vegada van demanar 
que ho pagués l’ajuntament, en un ple. O sigui que ara s’està contradient. O sigui que no 
fem mai bé les coses? No les fem mai bé.  
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12:15, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretària en dono fe. 


