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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament     ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2014/9PLE2014/9PLE2014/9PLE2014/9    
    
A Calafell, en data 26 de juny 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. 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 
    
NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
    
ALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTALTRES ASSISTENTS: S: S: S: Lluís Torrado Bonals 
 
 
I a les 09:00, 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. Ferré: una cosa que m’ha vingut ara al cap. Ha hagut avui un atropellament a la via del 
tren i volia demanar un minut de silenci en tot cas perquè s’ha produït fa menys d’una 
hora i vull dir que ha començat en el terme municipal nostre i desprès ha anat cap a Cunit 
però ha sigut en el punt del pas. 
 
Sr. Olivella: sí, ja ho sabíem. 
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Sr. Ferré: bé, jo volia demanar un minut de silenci perquè ha sigut ara mateix, fa una 
estona i més que res per respecte. 
 
Sr. Olivella: val, doncs no tinc cap inconvenient però vull dir que si hem de començar a fer, 
a veure això és com donar els condols, passa molt sovint i no fem tampoc minuts de 
silenci. De tant en tant si en passa un, però vaja que no hi ha cap inconvenient, eh! Doncs 
fem un minut de silenci.  
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIO1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIO1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIO1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 29 DE MAIG I 9 DE JUNY DE 2014NS DE 29 DE MAIG I 9 DE JUNY DE 2014NS DE 29 DE MAIG I 9 DE JUNY DE 2014NS DE 29 DE MAIG I 9 DE JUNY DE 2014    
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que constitueixen 
quórum suficient per la majoria legal acorda: aprovar les actes de les sessions de 29 de 
maig i 9 de juny de 2014. 
 
2. PROPOSTA DE 2. PROPOSTA DE 2. PROPOSTA DE 2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’HORARI DE TRANSPORT PÚBLIC A MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’HORARI DE TRANSPORT PÚBLIC A MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’HORARI DE TRANSPORT PÚBLIC A MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’HORARI DE TRANSPORT PÚBLIC A 
LA RUTA DE MAS ROMEU I RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL PROPOSTA DE REVISIÓ LA RUTA DE MAS ROMEU I RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL PROPOSTA DE REVISIÓ LA RUTA DE MAS ROMEU I RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL PROPOSTA DE REVISIÓ LA RUTA DE MAS ROMEU I RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL PROPOSTA DE REVISIÓ 
DE PREUS CONTRACTE SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 2014DE PREUS CONTRACTE SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 2014DE PREUS CONTRACTE SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 2014DE PREUS CONTRACTE SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 2014 
 
 
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 8 de maig de 2014, va acordar la 
revisió de preus contracte serveis transport públic urbà 2014 a l’empresa HIFE,SA. 
  
S’ha produït un error material al primer paràgraf de la part resolutiva de l’acord, de 
manera que on consta: 
 
“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.----    APROVAR APROVAR APROVAR APROVAR la revisió de preus a l’empresa HIFE concessionària del contracte de 
servei de transport públic urbà, des de febrer de 2014 per import de 533.691’51€ més 
10% IVA.” 
        
Ha de constar: 
 
“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.----    APROVAR APROVAR APROVAR APROVAR la revisió de preus a l’empresa HIFE concessionària del contracte de 
servei de transport públic urbà, des de febrer de 2014 per import de 530.382’82€ més 
10% IVA.” 
                     
En data 23 de maig  de 2014 el Director de Serveis Jurídics, Contractació i Compres emet 
informe que s’acompanya a l’expedient. 
 
Atès que es tracta d'un error material i què, a l'emparament de l'art. 105 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, les administracions 
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les 
errades materials, de fet o aritmètiques, existents en els seus actes. 
 
I atès l’increment de població en els mesos d’estiu en la urbanització Mas Romeu i les 
peticions dels usuaris es creu convenient donar un servei de transport urbà extraordinari 
en aquesta urbanització, amb l’ampliació d’una hora de la Línia 2, de conformitat amb 



 

3 
 

l’article 32 i clàusula addicional del Plec de clàusules per import de 2.538’50 € més el 10% 
d’iva. 
 
Vista la delegació de l'Alcaldia a favor de la  Junta de Govern Local, per mitjà del Decret 
núm. 2.686/2011 d’1 de juliol, on entre d'altres, delegà les contractacions i concessions 
de tota classe quan el seu import excedeixi de 12.000 Euros i no superi el 10 per 100 dels 
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121'04 Euros, incloses les 
de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l' 
import acumulat de totes les anualitats, no superi ni el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
La Comissió Informativa d’obres públiques, manteniment i medi ambient proposa al Ple 
l’adopció del  següent acord: 
        
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- RECTIFICAR  el punt Primer de l’acord de data 8 de maig de 2014, segons el 
que estableix a l'art.105.2 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i Procediment Administratiu Comú, com errors materials de fet, en el sentit que 
el primer  punt de l’acord ha de constar:  
 
“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.----    APROVAR APROVAR APROVAR APROVAR la revisió de preus a l’empresa HIFE concessionària del contracte de 
servei de transport públic urbà, des de febrer de 2014 per import de 530.382’82€ més 
10% IVA.” 
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Aprovar l’ampliació del serveis de transport urbà pels mesos de juliol i agost en 1 
hora mes en línia 2, de conformitat amb l’article 32 i clàusula addicional del Plec de 
clàusules per 2.538’50 €  més el 10% d’IVA a càrrec de la PD 251/14. 
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.- Notificar als interessats i als departaments d’Intervenció –Tresoreria i Via Pública 
pel seu coneixement i efectes. 
 
Sr. García: bueno, lo primero era aprobar el error material que se puso la cifra del año 
pasado en vez de la de este año y  seguno con el sobrante que hubo, ya se habló aquí en 
el Pleno, que iría destinado a la ampliación de una hora más en la línea 2 de Mas Romeu y 
Calafell Park. Ya está. 
 
Sr. Olivella: Durant els mesos d’estiu? 
 
Sr. García: sí, durante los meses de julio y agosto. 
 
Sr. Olivella: iniciem el torn de paraula. Massimiliano. 
 
Sr. Revello: bueno, tal i com vaig manifestar a la comissió poca cosa ha dir sobre aquest 
tema. Només està d’acord sobre aquesta ampliació. Penso que és donar un servei més als 
veïns i a les persones que vulguin apropar-se a la platja sobre tot durant aquest període 
d’estiu. Per això, res més, votaré a favor i ja està. 
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Sr. Ferré: només felicitar al regidor perquè hi hagi fet aquesta proposta i bé, doncs 
continuar aquest any amb aquesta proposta que ja es venia fent fa uns anys però que bé, 
doncs ara la tornem a re-emprendre i estem satisfets per aquesta decisió i votarem a favor. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots 
els membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- RECTIFICAR  el punt Primer de l’acord de data 8 de maig de 2014, segons el 
que estableix a l'art.105.2 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i Procediment Administratiu Comú, com errors materials de fet, en el sentit que 
el primer  punt de l’acord ha de constar:  
 
“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.----    APROVAR APROVAR APROVAR APROVAR la revisió de preus a l’empresa HIFE concessionària del contracte de 
servei de transport públic urbà, des de febrer de 2014 per import de 530.382’82€ més 
10% IVA.” 
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Aprovar l’ampliació del serveis de transport urbà pels mesos de juliol i agost en 1 
hora mes en línia 2, de conformitat amb l’article 32 i clàusula addicional del Plec de 
clàusules per 2.538’50 €  més el 10% d’IVA a càrrec de la PD 251/14. 
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.- Notificar als interessats i als departaments d’Intervenció –Tresoreria i Via Pública 
pel seu coneixement i efectes. 
 
 
3. 3. 3. 3. MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ DELS MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ DELS MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ DELS MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ DELS 
MEMBRES DEL COS DE LES POLICIES LOCALSMEMBRES DEL COS DE LES POLICIES LOCALSMEMBRES DEL COS DE LES POLICIES LOCALSMEMBRES DEL COS DE LES POLICIES LOCALS 
  
Joan Olivella i Ricart, Alcalde-President de l’Ajuntament de Calafell, d’acord amb el que 
estableixen les normes de funcionament del Ple municipal, insto a aquest òrgan a 
l’aprovació de la següent moció relativa a la regulació i implantació de coeficients 
reductors en l’edat de jubilació dels membres del Cos de les Policies locals, i  
 
 
EXPOSOEXPOSOEXPOSOEXPOSO    
 
1. El 28 de maig de 2014 el secretari general de la Secció Sindical de la FSP-UGT de 

l’Ajuntament de Calafell presenta al registre general d’entrada d’aquesta Corporació 
(RGE número 17832) escrit en el qual sol·licita la presentació d’una moció al Ple 
municipal relativa a la regulació i implantació de coeficients reductors en l’edat de 
jubilació dels membres del Cos de les Policies locals, la qual elevo en el sentit següent:  

  
Els pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010 van modificar la Llei 40/2007, de 4 
de desembre, de mesures en matèria de seguretat social i pel que fa referència a 
l’aplicació de coeficients reductors en l’edat de jubilació en el cos de l’Ertzaina. 

 
La modificació legislativa admetia el reconeixement de la professió de policia com a 
col·lectiu especialment vulnerable i necessitat d’ajustar la seva vida laboral a la situació 
real, situació emparada en la Llei General de la Seguretat Social, que en el seu article 



 

5 
 

161bis. 1 reconeix a les professions de “naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa i 
insalubre” en les que es registrin “elevats índexs de morbiditat o mortalitat”. Aquest 
establiment dels coeficients reductors implica i exigeix la realització prèvia sobre estudis de 
sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball, la seva 
incidència en els processos d’incapacitat laboral que genera en els treballadors i 
treballadores i els requeriments físics exigits pel desenvolupament de dita activitat. 
 
En relació al col·lectiu de policies locals i autonòmics, en els estudis duts a terme per 
diferents organismes, es desprèn que existeixen indicis de perillositat i penositat en el 
desenvolupament de la seva activitat i que els requeriments psicofísics que s’exigeixen pel 
seu ingrés en el col·lectiu i en el desenvolupament de la seva vida laboral, no poden fer-se 
a partir d’unes determinades edats, complint-se d’aquesta forma, els requeriments exigits 
en la legislació per la reducció d’edat d’accés a la jubilació, com a conseqüència de la 
realització de treballs de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre. 
 
Que la professió policial, sigui quina sigui la seva dependència orgànica, és una professió 
de risc, ja no es discuteix; la legislació, els estudis realitzats, l’experiència en el 
desenvolupament de la professió màxim en grans ciutats, avalen l’avançar l’edat de 
jubilació. 
 
L’existència de la jubilació anticipada en altres cossos de seguretat de l’Estat, així com la 
recent inclusió de la ja esmentada Policia Autonòmica Ertzaina, no fan sinó, ratificar la 
necessitat de regulació i no discriminació per analogia de la resta de policies: a igual risc, 
igual cobertura. 
 
Un policia amb edat avançada és un risc per a la seva pròpia seguretat en el treball i per a 
una eficaç protecció a la ciutadania i dels seus béns: la seguretat és un dret de la 
ciutadania. 
 
Per tot això, proposo al PLEproposo al PLEproposo al PLEproposo al PLE: 
 
1. Instar a la Secretaría del Estado de la Seguridad Social, a la Dirección General de 

Ordenación del Territorio de la Seguridad Social i a la FEMP, que proposin al Congrés 
dels Diputats la modificació legislativa en matèria de Seguretat Social, que permeti 
l’avançament de l’edat de jubilació de les policies locals, a través de l’aprovació de les 
següents mesures: 

 
1a) L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de jubilació als membres dels 
Cossos de Policies Locals de l’Estat, en les mateixes condicions que es 
contemplen en la Disposició Addicional Quadragèsima Cinquena del Reial Decret 
Legislatiu 1/1994, per la qual s’aprova el text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, introduïda per la Llei 40/2007, de 7 de desembre, de mesures 
en matèria de Seguretat Social. 
 
2a) Sol·licitar al Govern de l’Estat el reconeixement de la professió policial de risc, 
i en conseqüència, la redacció d’un catàleg de malalties professionals, amb 
l’objectiu de protegir la salut i posar fi a una edat de jubilació, sense tenir en 
compte la sinistralitat en el sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les 
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condicions de treball, així com la incidència en els processos d’incapacitat laboral 
que genera, i els requeriments exigits pel desenvolupament de la tasca policial. 
 

2. Notificar a la Secretaría del Estado de la Seguridad Social, a la Dirección General de 
Ordenación del Territorio de la Seguridad Social i a la FEMP, i al secretari general de la 
Secció  Sindical de la FSP-UGT de l’Ajuntament de Calafell. 

 
Sra. López: bon dia. Com ja se’ls va informar a la CI de serveis interns aquesta és una 
petició, és una moció que ens han fet arribar des d’ UGT. No obstant cal dir que té tot el 
suport de tota la plataforma sindical de les policies locals de l’Estat espanyol en aquest 
sentit, el 98 %. Això suposa una gran representavitat de la policia local i autonòmica en 
les autonomies que en tenen. 
 
Cal dir que ens van fer durant la CI una sèrie de consultes i doncs hem demanat les 
explicacions oportunes  a veure que ens informaven des dels sindicats. S’ha de dir que la 
pròpia plataforma creu convenient que s’ha de jubilar els agents de la policia local entre 
59 i 60 anys. Això suposaria que seixanta-nou mil agents de la policia local es poguessin 
jubilar i més de divuit mil policies autonòmiques.  
 
Aquesta demanda es fa perquè ells creuen, i nosaltres en aquest cas hem volgut tenir el 
consens dels partits polítics o grups municipals que representen al Consistori i al municipi 
de Calafell, que suposa un deteriorament de les condicions psicofísiques associades a 
l’edat i a la seva repercussió a la salut en aquests col·lectius. Així com la perillositat i la 
penositat de les seva feina, simplement s’ha de veure que un agent amb 64 anys no té la 
mateixa capacitat d’anar darrere d’una persona que ha com+es un delicte que una 
persona que tingui 24. Això és una de les coses que ells contínuament reivindiquen. S’ha 
de dir que en diferents països europeus la policia local es jubila entre els 55 i els 60 anys, 
això és molt important tenir-ho en compte. Així mateix els col·lectius de policies locals i 
autonòmiques amb estudis que han fet en diferents organismes públics i privats han tret 
les conclusions que hi ha indicis de perillositat i de penositat en el desenvolupament de les 
seves activitats laborals i que els requeriments psicofísics que s’exigeix en el col·lectius i el 
desenvolupament de la seva vida laboral no poden fer-se a partir de segons quines edats.  
 
D’aquesta forma els requeriments exigits en la legislació per la reducció de l’edat d’accés a 
la jubilació com a conseqüència de la realització dels treballs, excepcionalment perillosa, 
tòxica o insalubre que és en el que es basen segons la llei de la seguretat social. En aquest 
sentit també es va fer la petició de saber quins ajuntaments o comunitat autònomes que 
s’havien acollit o que havien votat aquesta moció i cal dir que per unanimitat s’han votat a 
favor d’aquesta moció les següents comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Castilla-La 
Mancha, Castilla-Lleó, Astúries, Valencia, Madrid, Melilla i Ceuta. La resta de comunitats 
‘han presentat i estan a l’espera de la seva aprovació i totes han estat aprovades, com ja 
he dit, en majoria absoluta o en unanimitat. En els ajuntaments  cal destacar l’ajuntament 
de Madrid, València, Ceuta, Melilla, Cadis, Sevilla, Palència, Valladolid, Santander, Oviedo, 
A Coruña, Saragossa, Màlaga, Granada i la resta municipis de segon nivell com pot ser 
Antequera, Limpias, Alcorcón i així un centenar de municipis que han decidit donar suport 
a aquesta petició. A nivell Cataluña s’ha aprovat a Sabadell, Terrassa, Montcada i Reixach, 
Hospitalet de Llobregat, Castelldefels, Tarragona i una sèrie de municipis que sinó podríem 
fer aquí una llista molt llarga, però bé, més que res perquè tingueu en compte que hi ha 
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una sèrie de municipis amb una importància i rellevància que ja han donat suport a aquest 
col·lectiu en la seva petició.  
 
Per tant, l’ajuntament de Barcelona també està en tràmit, en aquest sentit nosaltres hem 
cregut oportú, i com queda constància s’ha presentat a nivell Alcalde i no com a partit 
municipal, no com a CIU ni com a PP, sinó que hem cregut oportú buscar el consens i així 
es va plantejar i per aquest motiu s’ha passat aquesta moció per una CI, cosa que no és 
habitual perquè les mocions les presenten  el partits polítics, perquè tot el Consistori de 
l’ajuntament de Calafell doncs doni suport a aquest col·lectiu i a sobre perquè realment jo 
crec que és una necessitat que els agents de la policia local tinguin l’opció d’acollir-se a 
una reducció d’anys, el que suposa també una reducció dels coeficients dels seu sou. És a 
dir aquí hi ha un sistema plantejat on en base a les cotitzacions, millors retencions perquè 
al dia de demà es puguin garantir una jubilació anticipada, o sigui no és donar res a canvi 
de res. Això és a través del seu esforç que és el més important. Gràcies.  
 
Sr. Ferré: Sí, nosaltres evidentment també donarem suport. L’única cosa que ens agradaria 
saber és en aquest cas que també tenim aquí al PP doncs en el govern, ens agradaria 
saber què pensa, si desprès això tindrà futur o no tindrà futur aquesta moció en el 
Congres dels diputats. En tot cas s ja han fet alguna qüestió per saber quina és la 
predisposició del govern de l’Estat per provar això però ja dic que nosaltres estem a favor. 
 
Sra. Elvira: en principi ho tindran en compte. Estan esperant que a diferents municipis 
s’adhereixin en aquest tipus de moció i clar que es tindrà en compte perquè hi ha 
municipis prou importants que ja ho han fet i estan esperant que ho signi nua gran 
majoria dels municipis espanyols. 
 
Sr. Olivella: d’acord, hi ha alguna cosa més per part d’ algú? Montse, vols tancar el punt? 
Sra. López: sí, en relació també a la consulta que ha fet el ponent del PSC comentar que 
l’existència de la jubilació anticipada en altes cossos policials ja existeix. Uns de caràcter 
estat, per tant això ja està regulat, i en l’àmbit autonòmic en d’inclusió de l’Ertzaina i 
també en altres cossos de seguretat com poden ser els bombers també gaudeixen del fet 
de poder jubilar-se de forma anticipada per tant jo no estic aquí per defensar a l’Estat 
perquè jo em dedico a la política municipal però crec que la tendència és votar a favor o 
que això es pugui dur a terme i fer extens tant a la policia local com a l’autonòmica. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda:  
 
3. Instar a la Secretaría del Estado de la Seguridad Social, a la Dirección General de 

Ordenación del Territorio de la Seguridad Social i a la FEMP, que proposin al Congrés 
dels Diputats la modificació legislativa en matèria de Seguretat Social, que permeti 
l’avançament de l’edat de jubilació de les policies locals, a través de l’aprovació de les 
següents mesures: 

 
1a) L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de jubilació als membres dels 
Cossos de Policies Locals de l’Estat, en les mateixes condicions que es 
contemplen en la Disposició Addicional Quadragèsima Cinquena del Reial Decret 
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Legislatiu 1/1994, per la qual s’aprova el text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, introduïda per la Llei 40/2007, de 7 de desembre, de mesures 
en matèria de Seguretat Social. 
 
2a) Sol·licitar al Govern de l’Estat el reconeixement de la professió policial de risc, 
i en conseqüència, la redacció d’un catàleg de malalties professionals, amb 
l’objectiu de protegir la salut i posar fi a una edat de jubilació, sense tenir en 
compte la sinistralitat en el sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les 
condicions de treball, així com la incidència en els processos d’incapacitat laboral 
que genera, i els requeriments exigits pel desenvolupament de la tasca policial. 
 

4. Notificar a la Secretaría del Estado de la Seguridad Social, a la Dirección General de 
Ordenación del Territorio de la Seguridad Social i a la FEMP, i al secretari general de la 
Secció  Sindical de la FSP-UGT de l’Ajuntament de Calafell. 

  
 
4.4.4.4.    MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A ESTABLIR UN SERVEI DE DUTXES MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A ESTABLIR UN SERVEI DE DUTXES MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A ESTABLIR UN SERVEI DE DUTXES MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A ESTABLIR UN SERVEI DE DUTXES 
I BUGADERIA SOCIAL PER A LES PERSONES MÉS NECESSITADESI BUGADERIA SOCIAL PER A LES PERSONES MÉS NECESSITADESI BUGADERIA SOCIAL PER A LES PERSONES MÉS NECESSITADESI BUGADERIA SOCIAL PER A LES PERSONES MÉS NECESSITADES    DEL MUNICIPIDEL MUNICIPIDEL MUNICIPIDEL MUNICIPI 
  
En Ramon Ferré Solé, amb NIF 77785766L, en representació del grup Municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell, 
  
EXPOSA: 
 
A Calafell existeix un important nombre de persones que no poden pagar els rebuts de 
l’aigua i/o permetre’s una rentadora a casa, per a poder anar a una entrevista de feina de 
manera digna o viure en unes mínimes condicions d’higiene per portar uns hàbits de vida 
saludables, com havien fet sempre. 
 
Hem estat coneixedors de la petició expressa d’un veí del municipi, Juan Ramon Fernández 
sobre la necessitat de disposar de dutxes i rentat de roba.  Sabem que aquesta proposta 
ve recolzada per més de 300 signatures i que afecta a més ciutadans del municipi que no 
disposen de les possibilitats econòmiques per a poder mantenir la seva higiene personal. 
  
El nostre Grup Municipal ja va demanar un Ple per a la continuïtat del menjador social el 
passat Nadal, celebrant-se el 23 de desembre, on es va demanar també que l’ajuntament 
facilités un horari en les instal·lacions espottives municipals, a les persones interessades, 
per a poder dutxar-se diàriament i oferir una bugaderia social. 
 
Som coneixedors de l’esforç que realitzen els tècnics del departament de Benestar Social 
de l’ajuntament de Calafell, però propostes d’aquesta mena fan pensar que no s’arriba a 
cobrir el 100% de la demanda. 
 
És per tot això que el Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de Calafell 
  
PROPOSA: 
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1. Que es facilitin les dutxes i vestidors de les instal·lacions esportives ( pavelló Joan Ortoll, 
pavelló Jaume Vilamajó, pista del Castell, camp de futbol de Segur i camp de futbol de 
Calafell), durant un parell d’hores al dia, per a què les persones que no disposin de la 
possibilitat de dutxar-se al seu domicili puguin fer-ho amb normalitat. 
 
2. Que, s’ajudi a les persones que no puguin rentar la roba en el seu domicili, a través de 
les beques i ajuts, a finançar el cost de rentat de roba en les bugaderies del municipi. 
 
3. Que tots aquests ajuts siguin controlats i concedits pels assistents socials del 
departament de Benestar social de l’ajuntament de Calafell. 
 
Pel que demanem que la moció sigui debatuda en el proper Ple de la corporació. 
 
Sr. Olivella: molt bé, moltes gràcies. Abans que et doni la paraula Ramon dir que a nivell 
d’equip de govern manifestar que la filosofia de la moció, vull dir que la tenim assumida i 
estem d’acord parcialment. No en el redactat, per tant vull dir que farem tot el tràmit 
normal però nosaltres presentarem una alternativa, segurament, que si es pot consensuar 
jo crec que és molt semblant tot però també volem donar el punt de vista perquè no és 
nua cosa que ja s’ha tractat des de Benestar Social. Fa dies que s’estan fent serveis 
d’aquest tipus i per tant no és nua novetat. Per tant com a equip de govern com a 
considerem que no és na novetat d’avui doncs per això voldríem proposar aquesta 
transacció si us sembla, desprès que hagis fet el discurs de la vostra moció i torno a repetir 
que la filosofia no hi estem en desacord, totalment. Vull dir estem d’acord, la filosofia d 
ela qüestió de dutxes que ja s’ha fet, torno a repetir, i de la qüestió de bugaderia podem 
parlar. Però vull dir que tal com està plantejada la moció, doncs ens agradaria donar-li una 
transcripció diferent si ho creieu convenient. I sinó doncs ja faríem votacions diferents. 
Gràcies. 
 
Sr. Ferré: no teniu el text? Ah! No la moció és prou explícita. Si esteu d’acord amb la 
filosofia que planteja la moció jo crec que l’important no és estar a favor del redactat sinó 
està a favor que realment aquest servei es faci. Sabem que es fa en alguns casos però 
també veiem que hi han hagut unes signatures que s’han presentat fa poc i que també 
doncs manifesten que encara hi ha casos que no tenen aquesta facilitat per poder dutxar-
se i mantenir unes condicions d’higiene mínimes de sanitat, no? Per tant hem plantejat 
aquesta moció també tenint en compte aquest col·lectiu que degut a que han presentat 
aquestes signatures i que bàsicament el que demanaven és això, un lloc per poder dutxar-
se. Ells em sembla que plantejaven una altra alternativa, nosaltres hem plantejat una jo 
crec més senzilla, que és aprofitar les instal·lacions municipals que hi han al municipi per 
poder oferir-los un horari que no sigui el que es fa ara, que sabem que es fa de 15.00 
hores a 16.00 hores de la tarda en  alguns casos sinó que demanem que sigui pel matí 
perquè en molts casos per la tarda 15.00 hores a 16.00 hores no  poden, és una hora que 
no els hi va bé desplaçar-se i que bé sigui en diferents llocs del municipi, que no sigui en 
un de sol sinó en diferents llocs perquè moltes persones no tenen possibilitat per 
desplaçar-se perquè a més a més han de pagar el bitllet de l’autobús. Llavors per això 
demanem que sigui en diferents llocs. 
 
I el tema de la bugaderia també ho van demanar en el ple de 23 de desembre que van 
presentar pel menjador social. Doncs també el que demanem és que hi hagi aquest servei 
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perquè hem estat mirant en el municipi i hi ha dos llocs diferents que poden oferir aquest 
servei un que v aper kilos de roba que renten a nivell més industrial , que potser aquest no 
seria tant adequat però bueno, en tot cas és una possibilitat a estudiar i nu altra llocs que 
ho fan per fitxes. Llavors si des de Benestar Social es pugues subvencionar aquestes fitxes 
a través d’alguna beca o alguna cosa. O donar-los fins i tot aquesta fitxa perquè poguessin 
rentar la roba tes o quatre dies a la setmana doncs, o el dies que creguin oportú doncs 
això és el que estem demanat, no? Que es miri a veure si es pot estudiar doncs aquesta 
possibilitat d’ajudar a aquest col·lectiu que dic que sí que és veritat que els assistents 
socials i des del departament s’ajuda a uns quants que sí que tenen aquest servei de 
dutxes però que ja es veu que hi ha més gent que ho demana, que ho necessita i que 
volem és que es pugui arribar a tothom, no? 
 
Sr. Revello: bueno, sense dubte una moció d’aquest tipus és una moció interessant, i jo 
penso útil. Desprès podrem estar d’acord sobre redactat o els conceptes però sí que la 
situació econòmica actual ha posat en evidència certes necessitats i poder estudiar donar 
suport i donar na solució aquestes necessitats penso que demostra que Calafell, demostra 
que el nostre consistori és una consistori sensible. Per això per part meva només donar 
recolzament a qualsevol iniciativa que pugui anar en aquesta direcció. Recordar també 
que per part d’un col·lectiu de restauradors a Nadal s’havia ajudat, s’havia col·laborat en 
un dinar de Nadal que s’havia fet el dia abans per evidents motius logístics de cadascun 
però sí que demostra que Calafell és un poble sensible que vol treballar en aquesta 
direcció i per això per part meva donar recolzament a qualsevol iniciativa. Gràcies. 
 
Sr. Parera: UAM votarà a favor perquè són coses, són mocions i són col·lectius que s’han 
de tenir en compte i molta atenció que hem de tenir nosaltres ja que ens sentim nua mica 
més privilegiats que ells. Per tant nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. 
 
Sra. Elvira: en el nostre cas li donarem la paraula a la Maria Verge com a portaveu del grup 
de l’equip de govern. 
 
Sra. Verge: gràcies, bon dia. Jo com la regidoria que represento m’agradaria informar de 
tots els actes que s’ha fet ara, sobre tot aquests darrers dos anys. S’han realitzat doncs 
moltes activitats noves com per exemple va ser el menjador solidari durant tot l’any. 
Sabem que es va començar a les èpoques de vacances, aquest tema es va solucionar 
també, i ara a les èpoques de vacances s’ha trobat altra alterativa i els usuaris de 
menjador, que en aquest cas ara són divuit persones, tindran el plat a  taula de dilluns a 
divendres durant totes les vacances.  
 
També ahir mateix va començar un menjador d’estiu per infants escolaritzats a primària 
des del centre obert. Són quinze places inicials i actualment s’està valorant també poder 
fer el menjador per altres infant del municipi. Tot això subvencionat per la Generalitat més 
aportacions que fa l’ajuntament.  
 
També tindrem els xecs cedits per Creu Roja per valor de 50 € per productes frescos de 
l’àrea de Guissona i en aquest cas seran per alumnes de secundària. 
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A Nadal de 2013-2014 es va repartir 350 lots per un import de 20 € cadascun. També es 
van repartir 478 kits de Creu Roja d ‘alimentació, d’higiene personal, alimentació infantil i 
bolquers. S’està treballant també en kits de Creu Roja per alimentació per a gent gran.  
 
Dit això vull dir també que la tasca que realitza el personal tècnic de la regidoria es valora 
molt positivament ja que es creu que és vital tenir un marc objectiu amb el que establir 
unes condicions i requisits per la valoració de qualsevol tipus d’ajuda. 
 
Vist l’instancia rebuda presentada pel senyors Juan Ramon Hill Fernández en data del 6 de 
juny de 2014 i també la moció presentada pel grup municipal socialista en referència al 
servei de dutxes i bugaderia a persones necessitades del municipi voldria doncs que en 
aquests darrers dos anys l’ajuntament de Calafell ha rebut cinc peticions per utilitzar les 
dutxes dels pavellons: quatre homes i una dona per ser més exactes. A tots cincs se’ls ha 
ofert la possibilitat d’uns dies i nues hores determinades al pavelló Joan Ortoll, dos d’ells 
van decidir no anar-hi per trobar altres alternatives, les altres tres persones van accedir 
temporalment fins accedir al nou habitatge. Actualment no tenim cap petició que ens 
consti des dels treballadors socials per higiene personal ni per utilitzar cap servei de 
bugaderia. 
 
Per tot això exposat es proposa des del Ple d’aquesta corporació, primer la valoració de 
tots els ajuts que s’han realitzat des de l’equip bàsic de serveis social de l’ajuntament de 
Calafell i segon s’ha d’elaborar un protocol específic per part de l’equip tècnic de benestar 
social per l’ús de les dutxes municipals així com pel servei de bugaderia per a persones 
amb risc d’exclusió social  al municipi i tercer fer arribar aquests i lates temes al Consell 
social creat recientment per tal de valorar el grau d’afectació dins la comunitat; així doncs 
com podeu proposar altes alternatives. Res més. 
 
Sr. Parera: UAM votarà a favor com ja he dit però només per contestar un moment a la 
senyora ponent que quan ha començat de dir que han realitzant varis serveis, nosaltres 
creiem que el que s’ha fet ja s’havia de fer. Per tant ara aquí manifestar si hem fet això o 
hem fet això altre en aquest cas no queda bé. El que sí queda bé és la moció, 
indiscutiblement nosaltres votem a favor. 
 
Sr. Ferré: nosaltres manifestar que ens alegrem que les nostres proposes pel Ple hagin 
servir per donar continuïtat al menjador social quan no es donava. Hem forçat i per això 
hem aconseguit que entre tots tinguem aquesta sensibilitat i que aquest menjador cobreixi 
el 100 % dels dies de l’any, que encara no és així perquè els caps de setmana doncs 
també aquest menjador està tancat. El menjador infantil, i li xafo el prec i pregunta que 
anava a adir la meva companya Tere Cumplido, ens agradaria que fos no per quinze sinó 
per a tots els nens que hi haguessin al municipi i a més els tenim, crec, bastant controlats 
en el sentit que el Consell comarcal dóna beques pel menjador durant l’ hivern i per tant 
hi ha aquest mateix llistat que es suposa que durant l’estiu també hi hauria d’utilitzar 
aquest servei i com a mínim es podria utilitzar aquest llistat per veure quins calen i quins 
no i afegir en tot cas els que hi hagin vingut de nou. 
 
Respecte al xecs de l’àrea de Guissona i els kits de la Creu Roja nosaltres també som 
coneixedors perquè ho van explicar al Ple del 23 de desembre, que hi havia aquest servei i 
que s’oferia des de benestar social. Nosaltres també, evidentment, doncs també donem 
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suport en això i també destaquem la tasca que s’està fent des de benestar social però hi 
ha una cosa que és evident que és que em digui vostè que no té cap petició de dutxes 
quan hi ha una persona que s’ha entrat fa poc per registre amb més de tres-cents 
signatures que li donen suport...doncs, home ja hi ha una petició en tot cas. I encara que 
sigui una persona d’aquestes tres-cents la que necessita el servei de dutxes jo crec que 
com a mínim hauríem d’haver-lo atès, parlat amb ell i havíem d’haver-li buscat una 
alternativa si realment l’alternativa que si li va oferir no li anava bé. Si realment darrera hi 
ha una proposta amb tres-cents signatures, i hi ha algú que s’ha pres la molèstia de buscar 
aquestes signatures i d’intentar que hi hagi aquest servei, és que hi ha una necessitat al 
darrera. Jo crec que alguna cosa està fallant aquí.  
 
Segurament, el problema que tenim és que hem fet massa burocràtic tot el procediment, 
segurament. Llavors que passa? Doncs que molta gent que necessita aquests serveis o que 
necessita altres coses com el menjador social o altes serveis que es poden oferir des de 
l’ajuntament no s’atreveixen. per diferents motius, no s’atreveixen a donar aquest pas o 
els hi costa molt donar aquest pas i fins i tot, quan arriben a l’oficina doncs en molts casos 
es tiren enrere per diferents motius que es poden trobar. Jo suposo que desprès en el torn 
de precs i preguntes que estan aquí en el públic part d’aquest col·lectiu que ha presentat 
aquesta proposta suposo que també diran la seva però jo crec que parlant amb ells això 
que he dit ara m’ho han dit ells també, m¡ho han transmet ells. Per tant conec 
perfectament la demanda que estan fent i el que demanen a l’ajuntament és simplement 
que tingui aquesta voluntat d’anar a buscar aquestes persones que tenen aquest 
problema perquè molts d’ells en molts casos no s’atreveixen a donar aquest pas i això 
creiem que és un problema. No podem deixar-ho tots en mans dels funcionaris, hem de 
trepitjar el carrer, conèixer una mica la realitat del nostre municipi i si hi ha persones que 
no han anat mai al servei de benestar social, possiblement és perquè el desconeixen, que 
hi ha aquest servei i aleshores el que hem de fer com ajuntament és intentar arribar a 
aquestes persones que no han donat aquest pas o que no saben o coneixen l’existència 
d’aquests serveis per poder arribar al màxim de gent possible perquè de necessitats jo 
dubto molt que en tot el municipi només hi hagin cinc persones que tinguin problemes 
per dutxar-se. Jo ho dubto molt. Per tant el que demanem és això, que hi hagi més 
voluntat d’anar a buscar agustes persones que realment necessiten aquest servei i si 
realment hi ha una demanda darrera en més de tres-cents signatures que els hi dóna 
suport és que hi ha com a mínim una persona que no se li ha fet el cas que se li hauria 
d’haver fet o l’atenció que hi havia d’haver tingut. Per això hem presentat aquesta moció i 
en tot cas doncs ens alegrem que hi hagi un redactat alternatiu quan sigui però que 
també veurem a veure quin és el redactat que proposa l’equip de govern i en tot cas 
nosaltres també, evidentment, si és una proposta que la veiem lògic ai coherent ens 
afegirem. Ja dic que per nosaltres el més important no és el redactat sinó, i tampoc fins i 
tot la filosofia que poden estar d’acord tots, sinó que realment aquestes persones que ho 
necessitin aquest servei de dutxes i de rentat de roba doncs que bona falta els hi fa. 
 
Sra. Suárez: bé, volíem fer una sèrie de comentaris en relació a tot plegat i a aquesta 
proposta de moció que avui es comenta aquí. Dir-vos que tot el consistori el que intenta 
és tirar endavant diversos projectes i propostes per intentar atendre les necessitats reals de 
la ciutadania, de la gent empadronada al municipi. Per tant som plenament conscients i 
coneixedors tots plegats que hi ha molts recursos que s’han posat en funcionament doncs 
aquests últims anys i que abans no existien, com és el menjador solidari, no existia aquesta 
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proposta i aquesta proposta es va desenvolupar. La vàrem iniciar a través d’uns diners que 
vàrem venir conseqüència de tota la normativa espanyola que s’ha posat en funcionament 
últimament i a partir d’aquí doncs hem anat millorant i adaptant aquest menjador solidari 
a les necessitats reals de la gent del municipi.  
  
Al mateix temps el tema del menjador infantil crec que és important no treure de marc 
aquest tema, i en general qualsevol tipus de tema en l’àmbit social perquè sinó creiem una 
alarma que no és necessària doncs crear-la. El menjador infantil, per desenvolupar la feina 
i treballar aquest tema es va crear el consens social que també és una eina i un instrument 
que no existia i que també posem en funcionament, on hi ha representació de tots els 
partits polítics, on hi ha representació de tots els centres educatius del municipi i on hi ha 
representació de l’equip d’àrea bàsica, de l’àrea de serveis socials de l’ajuntament, 
coordinador de serveis social i treballador social del CAP. Crec que és un consell social 
bastant ampli com per tractar diversos temes relacionats amb l’àmbit social i tal i com es 
va comentar en aquest Consell Social  com després posteriorment es va comentar a la 
Comissió Informativa de Serveis a les Persones, s’estava treballant no només s’iniciava 
aquestes quinze places que eren les que posàvem a disposició de les persones o les 
famílies amb unes necessitats específiques, però al mateix temps en cap moment es va 
tancar la possibilitat de tancar aquestes places, sinó  tot el contrari, es va comentar el 
tema de les beques del menjador i es va comentar el tema del Consell Comarcal i es va dir 
que s’estava estudiant i de fet, la regidora de Benestar així ho ha tornat a manifestar ara 
mateix.  El tema del xec de l’Àrea de Guissona és una novetat també, no es va comentar el 
23 de desembre quan es va fer el Ple del menjador solidari perquè en aquell moment 
aquells xecs de l’Àrea de Guissona no existien.  Aquests xecs van destinats a estudiants de 
secundària i és per les famílies que tenen una necessitat, com comentàvem.  El Consell 
Social no només serveix per debatre aquelles necessitats que tenim vinculades a les 
famílies del municipi sinó també per donar el vistiplau i aprovar formalment les propostes 
que ens poden fer des de Serveis Socials, des de l’equip bàsic de Serveis Socials.  Sabeu 
que també s’ha posat en funcionament doncs ara, i que no existia tampoc treballar en 
xarxa, on tots els treballadors socials dels diferents estaments i diferents organismes 
oficials que treballen amb gent del municipi es reuneixen a nivell tècnic, es reuneixen 
normalment cada mes o dos mesos, per elaborar protocols comuns per intentar que la 
tasca no es faci doble i s’arribi a més gent. Per tant, s’han elaborat diversos protocols i 
sabeu que el mes de setembre, bé sabeu, el consistori ho sabeu perquè ho vam comentar 
també al Consell Social que a partir del mes de setembre s’elaborava el protocol per el 
tema vinculat al menjador infantil i exclusió social, però que abans evidentment abans de 
tenir cobert l’estiu havíem avançat la creació d’aquest Consell Social.  En general  el que 
crec que és important de saber és que s’estan fent diverses tasques i que s’està intentant 
parlar amb totes les persones que tenen aquestes necessitats i quan es veuen aquestes 
necessitats i es veu una possible solució doncs, es dur a terme.  En relació amb aquesta 
instància, en concret, sí que m’agradaria que quedés palès perquè al cap i a la fi això 
queda després en una acta, m’agradaria que quedés palès que aquestes instàncies es van 
presentar el 6 de juliol, que concretament aquesta instància es va presentar el 6 de juny, 
perdoneu, que aquesta instància anava acompanyada de 326 signatures. Que de les 326 
signatures hi havia 120 persones del municipi de Calafell i us recordo que són 
l’Ajuntament de Calafell i que, representem el consistori de la gent de Calafell i que la 
persona que anava al capdavant i que va presentar aquesta sol·licitud el dia que li tocava 
veure’s amb la treballadora social no va assistir a l’entrevista.  Ho dic perquè és important 
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que siguem conscients i que no se’ns tiri en cara segons quins temes alhora de no voler 
parlar amb les persones que ho necessiten o manifesten per escrit que hi ha una necessitat 
quan els treballadors i el personal tècnic intenten posar-se en contacte amb el vistiplau de 
la regidora i doncs, aquest contacte no pot existir perquè l’altra part no apareix.  Crec que 
també és important ser conscient i que tots tinguem totes les dades per poder valorar 
exactament el que.  Tot i això, per acabar i perdoneu que m’hagi estès, sí que al final crec 
que val la pena especificar quina és la proposta que es porta a debat per part nostra si 
més no, l’exposició seria una relació de totes les tasques que s’han desenvolupat i al 
mateix temps, evidentment, donar a conèixer el que ens comentava aquest ciutadà i 
aquesta instància i després es proposa al Ple de la corporació que: primer, que la valoració 
dels ajuts s’ha de realitzar des de l’equip bàsic de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Calafell, que aquest és el punt número 3 de la proposta de moció que vostès fan; segon, 
que s’ha d’elaborar un protocol específic per part de l’equip tècnic de Benestar Social, per 
l’ús de les dutxes municipals, així com el servei de bugaderia per les persones amb risc 
d’exclusió social al municipi, que això va en relació amb la proposta que vostès fan en 
l’exposició que diuen que valoren la feina de l’equip tècnic de Benestar Social i que per 
tant, hi ha d’haver uns requisits objectius que han de complir les persones que tinguin 
aquestes necessitats i en tercer lloc, era fer arribar aquest i altres temes que puguin existir 
al Consell Social creat recentment, per tal de valorar el grau d’afectació dins de la 
comunitat i així poder fer aquestes propostes alternatives i al mateix temps donar validesa 
formal a totes les propostes tècniques que ens facin des de l’Àrea de Benestar Social.  Això 
seria la proposta final d’esmena a la moció que s’ha presentat. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: bé, en tot cas, diferents coses, que ha dit la portaveu de Convergència i Unió.  
Nosaltres no pretenem crear cap alarma social amb temes del menjador infantil, el que 
volem és que es cobreixin tots els nens del municipi que necessitin aquest servei i que a 
l’estiu pateixen per poder menjar un àpat diari; això és el que volem i això no és fer alarma 
social, perquè llavors ens estaríem posant a l’alçada de governs com el de la Rioja o com el 
de Madrid, que això sí que és fer alarma social, amb aquestes actituds d’aquests governs.  
Nosaltres aquí estem demanant simplement que aquests nens que tenen beques a l’ 
hivern per poder menjar al menjador escolar i poder cobrir aquest servei que en molts 
casos, ja dic, no tenen les possibilitats econòmiques en aquest moment per poder fer-ho 
doncs, que durant l’estiu com a mínim a aquests nens els garantim aquest àpat diari i per 
tant, per això hem demanat que no siguin quinze sinó els que calgui i els que siguin 
necessari.  És a dir, tots els que necessitin aquest servei per poder menjar com a mínim un 
cop al dia, perquè sinó tindrem altre tipus de problemes, de malnutrició i altres que també 
necessitaran dels serveis sanitaris i per tant, també incrementarem el cost per altra banda 
que no volem gastar en aquest moment.  I què més ha comentat la portaveu de 
Convergència i Unió?  Doncs, ha dit que el senyor que representava les signatures no 
s’havia presentat a veure l’assistent social, home, si quan hi ha una demanda i en aquest 
moment que tenen sol·licituds els donen hora pel mes de setembre, doncs, no m’estranya, 
perquè si estem ara el mes de juny i els hem de donar hora pel mes d’agost o setembre el 
que no pot ser és que l’Ajuntament de Calafell, a les persones que ho necessitin els doni 
hora al cap de tres mesos i això perquè és? Doncs, perquè el departament de Benestar 
Social, tot i que està fent una bona feina, doncs, no s’han adonat vostès de què cal un 
reforç o alguna mica més d’ajut per poder cobrir aquest servei amb més celeritat i que 
aquestes necessitats que són d’avui per avui no siguin d’avui per setembre i a partir del 
setembre els comencem a atendre a veure què necessiten.  Jo, realment no entendré que 
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l’equip de govern no voti a favor d’aquesta moció quan ha estat fent campanyes de 
civisme perquè la gent no embruti els carrers i ara que demanem que la gent pugui tenir 
un servei d’higiene personal, és a dir, que ells es puguin rentar i que puguin rentar la seva 
roba, doncs, no els donem aquest servei o no aprovem aquesta moció. Jo no ho entendré. 
Si vostès m’ho expliquen doncs, faré l’esforç com a mínim d’entendre-ho, però no entra 
en el meu cap aquesta possibilitat que avui aquesta moció no l’aprovin, perquè amb el 
que han exposat que estaven a favor d’aquesta filosofia, si el problema és el redactat, 
doncs, escolti, digui quin és el paràgraf que no els agrada o els molesta i el canviem i no hi 
ha cap problema, però si el que realment el que vostès volen és com sempre posar-se les 
medalles i fer-se les fotos que calguin, doncs, si aquest és el problema, facin les fotos que 
vulguin, fiquin les medalles que vulguin, però realment el que volem nosaltres és que es 
doni aquest servei de dutxes i de rentat de robes a les persones que ho necessitin, encara 
que siguin una i no cent vint com ha dit de les tres-centes signatures que són cent vint del 
municipi, doncs, si són cent vint, són cent vint, les que siguin i les que calguin.  
Evidentment que hi ha més gent que se li ha donat suport a aquesta proposta, però ja 
estem dient que només que sigui una sola persona que ha estat capaç fins i tot de 
moure’s en aquest sentit i que m’estranya molt que realment no hagi volgut aquest ajut 
de Benestar Social si se li ha ofert tot i que aquell dia segurament per algun motiu no es 
devia poder presentar en aquell moment, el desconec aquest tema, però ja dic que quan 
les persones van al servei de Benestar Social a demanar ajuda el que no podem fer és 
donar-los hora pel cap de tres mesos, perquè l’ajut el necessiten ja.  Per tant, els demano 
més coses encara, que reforcin aquest servei d’assistents socials, que sabem que fins i tot 
alguna persona està de baixa, doncs, que per aquest motiu cobreixin d’una altra manera 
aquest servei que no estem donant en aquest moment i que reforcin encara més aquesta 
prestació i que puguin atendre més bé a les persones que ho necessiten i que no ens 
trobem com ens hem trobat aquests últims anys que cada any sobren diners de Benestar 
Social dient que realment no hi ha aquesta necessitat i que realment això les persones no 
ho demanen, perquè ara avui sobre la taula tenen una proposta d’un grup municipal, però 
també tenen una proposta d’un col·lectiu que està recollint signatures perquè s’ofereixi 
aquest servei i que realment la proposta que hem presentat nosaltres té cost zero. Per 
tant, no diguin a final d’any que els tornen a sobrar diners, que tornen a no demanar 
coses, quan realment estan demanant un servei que no hi és que és el de bugaderia social 
i ja els hem dit una manera de fer-ho i un altre servei que és el de dutxes que no està 
cobrint el cent per cent de la demanda.  Nosaltres esperem que realment l’equip de 
govern posi solució amb això, creiem que és un tema prou sensible, tot i que només hi 
hagi una persona sola que ho necessiti, que nosaltres creiem que no és així, perquè 
realment doncs, creiem que s’ha d’explorar més el territori i s’ha de trepitjar més el carrer i 
anar a buscar aquelles persones que no s’atreveixen a donar el pas com he dit abans i per 
tant, demanem a l’equip de govern que presenti el redactat que vulgui, però que realment 
aquesta proposta s’aprovi i tiri endavant amb el vot unànime de tots els regidors que hi ha 
aquí presents. 
 
Sr. Olivella: aquí, perdona que et digui, no cal parlar de filosofies, l’única cosa que 
nosaltres com equip de govern el que volíem dir és que avui donava la sensació que no 
s’ha fet res i llavors, aquesta moció nosaltres en cap moment acceptem una moció que 
ens digui que aquí no s’ha fet res. Aleshores jo crec que per part… 
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Em deixeu parlar? Jo no he dit ni un moment un munt de coses que també s’han dit i han 
sortit de mare, vull dir que nosaltres des de bon principi hem ofert la possibilitat, hem dit 
que nosaltres amb la filosofia, que sembla que no es vulgui entendre el que vol dir 
filosofia, però en el sentit del que es presenta la moció, ens referim.  
 
Per part de la regidora de benestar social, ell a ha volgut doncs fer nua menció de totes les 
qüestions que s’estan fent des de benestar social. I crec que valia la pena fer una valoració 
perquè creiem que la gent que ens pugui escoltar també, doncs que sàpiga que realment 
s’està treballant i aquí s’està treballant i, en aquest cas, crec que no hauríem d’anar en 
partidismes ni en qüestions estranyes sinó intentar facilitar el que fos perquè la gent ho 
pogués tenir. Mira, que ens digui que la gent no trepitja el carrer i tal, mira de gent aquí 
ens sobren visites. Tenim una quantitat de visites cada dia, d’una manera o d’una altra. 
Impressionant. Si vols et puc passar la relació quan tu vulguis. Vull dir que dir que no 
atenem a la gent o que els hi fem por, això no és veritat,. Per tant, sí ho has dit dues 
vegades: que no trepitgem el carrer i que tinguem més proximitat perquè la gent ens veu 
com a llunyans i que no els hi donem facilitats. Jo crec que tota la gent que té ganes de 
fer arribar una proposta, potser que no es resol d’un dia per l’altra, però sí que s’intenten 
resoldre, eh Ramon! Vull dir que s’intenta treballar en el que calgui. El que passa també es 
demana col·laboració, es demana col·laboració per part de tothom doncs que a veure si hi 
ha unes possibilitats i nus horaris, com tot, si tu vas a un metge et dóna una hora i vas 
l’hora que et dóna; no quan et va bé a tu. Vull dir aleshores…Si us plau, miri perdoni però 
estem al Ple i quan sigui el públic és el públic ara vostès han d’estar callats, si us plau.  
 
Escolti estem al Ple nosaltres, vostès estan de públic escoltant i així és això com funciona i 
aquí hi ha un respecte a tot i escolti si no els hi sembla bé doncs és com funciona. 
 
Puc seguir? Em donen permís per seguir? Els hi estava dient que són temes molt delicats i 
que no es poden fer de qualsevol manera i per tant hi ha d’haver un control. Ens agradi o 
no la societat necessita un control i per tant nosaltres el que proposem avui, el que 
proposarem avui és això que us dèiem: la valoració de tots aquests casos. Nosaltres hem 
posat ara una nova assistent social perquè es pugui fer una atenció i lògicament hem de 
millorar potser aquests serveis, potser sí. El que passa és que jo crec que el pitjor que hi ha 
aquí és que es faci demagògia i que s’intenti vendre qüestions de qualsevol manera. Sí, i 
ho dic claríssimament perquè ens escolti tota la gent que ens pugui escoltar del poble. No 
es tracta aquí de dir: bueno és que ens falta tot això. Miri, tota la qüestió dels menjadors 
infantils que tant s’ha dit doncs s’ha intentat que el centre obert a l’estiu el puguin tenir, 
els tres àpats s’han assegurat. Si hi ha alguna persona més que ho necessita, dieu. O que 
vagin a l’assistent social o per això hi ha la comissió, per això totes les comissions i per això 
s’està fent així com es fa. Jo crec que en cap moment el que pretenem és tallar les ales a 
ningú. El que passa que s’ha de segui un ordre i l’ordre ha de ser a tot arreu. Per tant s’ha 
de fer una valoració de les diferents necessitats i s’han de controlar i s’han de complir. 
Lògicament si s’ha de tornar a fer un servei de dutxes, evidentment que s’ha de fer, ja el 
farem, si ho demanen es farà però s’haurà de segui u procés que és el que us 
demanàvem, aquest protocol que us demanàvem. Si s’ha de fer un servei de bugaderia, 
també estem d’acord; buscarem la fórmula perquè ja la tenim també inclús, però parlem 
amb aquestes persones que parlin amb assistent social. No sé aquest noi que ha presentat 
l’instancia si vol en parlem; parlem quan vulguis i busquem una sortida. Vull dir, crec que 
no ens tancarem en banda en cap tipus de qüestió que sigui poder ajudar dins d’un ordre 
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a tothom. Clar lògicament ha de seguir una protocol com a municipi perquè som molts i 
cada un s’ho mira des del seu punt de vista i lògicament ha d’haver nu control de benestar 
social a través de les treballadores socials perquè s’ha de fer una valoració com es fa amb 
tot perquè sinó, no sé, potser qualsevol persona portaria la roba a rentar, vull dir ha 
d’haver un control i han de ser persones que ho necessitin realment. Per tant nosaltres el 
que us proposàvem és això que els hi he dit. 
 
Els agrairia silenci al públic, si us plau. 
 
Nosaltres proposàvem aquests tres punts que s’ha dit: la valoració, o sigui per tot l’ 
exposat ens dóna igual l’ introducció que voleu però la valoració de tots els ajuts que 
s’han realitzat des de l’equip bàsic, és a dir donar valor de tot el que s’està fent, no només 
de tot el que hem dit. Desprès que s’ha de elaborar un protocol específic per part de 
l’equip tècnic de benestar social, o sigui unes normes de utilització, no hi ha res més que 
això, i desprès també demanem una mica d’implicació per part de tothom perquè és clar si 
es donen unes hores, doncs llavors s’ha d’anar aquelles hores perquè clar, les dutxes 
aquestes també les fan servir altres persones i s’han de netejar i s’han d’endreçar. Vull dir 
que no pot estar obert tot el dia, ha de ser un període, unes hores que es marquin i ja 
està. Doncs intentar que les persones que ho necessitin ho facin servir, clar que sí. Desprès 
el servei de bugaderia el mateix, no? Intentar buscar la fórmula de les persones que ho 
puguin necessitat i donar-los aquests vals igual que s fa amb altes coses i llavors doncs 
utilitzar com s’ha dit el consell social perquè puguem parlar tots, tots els que esteu 
representats. Nosaltres si fos en aquests punts, que diuen bàsicament el mateix però 
doncs una mica més ampli. Si vols parem cinc minuts i ho mirem. Si vols ho mirem ara en 
un moment. Vinga, doncs. 
 
Doncs descansem cinc minuts, senyora secretària parem cinc minuts. 
 
Sr. Olivella: bé, d’acord havíem quedat tots els grups polítics d’acord amb la moció, 
senyora secretària. 
 
Sra. Subirana: llegiré només la part resolutiva que han consensuat tots els grups polítics 
que és que s’acorda: 
 
“Primer. la valoració de tots els ajuts s’han de realitzar des de l’equip bàsic, des de serveis 
socials de l’ajuntament de Calafell. 
 
Segon. s’ha d’elaborar un protocol específic per part de l’equip tècnic de benestar social 
per l’ús de les datxes municipals així com pel servei de bugaderia per a persones amb risc 
d’exclusió social del municipi,  mentrestant es donarà el servei.  
 
Tercer, s’ha arribat a aquest acord i d’altres temes al consell social creat recentment per 
valorar el grau d’acceptació dins de la comunitat així com poder proposar alternatives. 
 
Sr. Ferré: una cosa, donar el servei a tothom que ho necessiti.” 
 
    
5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS 5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS 5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS 5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDICTADES DES DEL DARRER PLEDICTADES DES DEL DARRER PLEDICTADES DES DEL DARRER PLE    
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El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des 
del Decret 2549/2014 de 30 d’abril, fins el 3199/2014 de 30 de maig, donant compliment 
al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de novembre, perquè 
els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
    
    
6 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL6 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL6 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL6 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
    
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són la número 20, 21 i 22 de dates 7, 14 i 21 de maig de 2014, perquè els regidors en 
tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
 
Sr. Olivella: si us hi sembla a tots deixaríem el ple avui per una situació que no se com 
definir-la de moment, de força major. Moltes gràcies a tots. 
    
7. PRECS I PREGUNTES7. PRECS I PREGUNTES7. PRECS I PREGUNTES7. PRECS I PREGUNTES    
  
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:22, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


