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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: PLE2012/9PLE2012/9PLE2012/9PLE2012/9    
    
A Calafell, en data 28 de juny de 2012, es reuneixen els membres del/de la Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART, i amb l'assistència 
dels regidors anomenats a continuació, assistits per La secretària accidental de la 
corporació senyora Agueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
ordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS: 
SRA. SANDRA SUÀREZ PLANA 
SR. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
SRA. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
SR. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
SR. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
SRA. MARIA VERGE PASCUAL 
SRA. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
SR. RAMON FERRE SOLÉ  
SRA. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
SRA. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
SR. ANTONIO DUART CARDÚS 
SR. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
SR. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
SR. MASSIMILIANO REVELLO 
SR. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
SR.  JOSEP PARERA RIBELL 
SR. LUIS SIEIRO BARREIRA 
SR. JUAN JOSÉ IGLESIAS SÁNCHEZ 
SRA. OLGA ELVIRA CAÑAS 
SR. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
 
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré     
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: 
 
I a les 09:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
1.1.1.1.    APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 15  I 28 DE NOVEMBRE DE 2011APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 15  I 28 DE NOVEMBRE DE 2011APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 15  I 28 DE NOVEMBRE DE 2011APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 15  I 28 DE NOVEMBRE DE 2011    
    
El Ple de la corporació per unanimitat acorda deixar les actes sobre la taula 
 
 
2. 2. 2. 2. PROPOSTA DE CANVI DE DENOMINACIÓ ESPECÍFICA DE L’ESCOLA CALAFELLPROPOSTA DE CANVI DE DENOMINACIÓ ESPECÍFICA DE L’ESCOLA CALAFELLPROPOSTA DE CANVI DE DENOMINACIÓ ESPECÍFICA DE L’ESCOLA CALAFELLPROPOSTA DE CANVI DE DENOMINACIÓ ESPECÍFICA DE L’ESCOLA CALAFELL----IIIIIIII    
 
Vist l’escrit presentat per la directora de l’escola Calafell-II on manifesta que en el darrer 
Consell Escolar de l’escola, reunit el 17/05/12, es van valorar totes les propostes de noms 
pel seu centre i després d’escoltar totes les opinions va resultar elegit el nom “ESCOLA 
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VILAMAR”, en record de les antigues colònies d’aquest nom, impulsades per l’Ajuntament 
de Barcelona i situades a Calafell. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Ensenyament, Sra. Lluïsa Rodríguez, on indica; 
 
“L’escola Calafell II va crear unes bases d’un concurs per a l’elecció del nou nom del 
centre. En el procés volia implicar als ciutadans i a tots els membres de la comunitat 
educativa a participar activament el projecte del nou nom, per tal que estigués 
consensuat.  
 
En el seu Projecte Educatiu es plantegen “l’escola que volem” i la defineixen com 
participativa, comunicativa, acollidora, oberta a l’entorn. Una escola vinculada a Calafell, 
que doni a conèixer les seves particularitats, la seva cultura, la història, les tradicions. És 
per això, que a l’hora d’escollir el nom per l’escola van pensar que havien de participar 
tots/es els ciutadans/nes i els membres de la comunitat educativa ja que només així podien 
assolir l’objectiu que es proposaven: un poble proper a l’escola i una escola propera al 
poble. Així doncs, van crear unes bases per tal que les persones poguessin participar en 
l’elecció del nom de l’escola.  
 
Les bases del concurs eren les següents: 

1. L'objectiu és l'elecció del Nom que tindrà l'escola Calafell II. 

2. Hi poden participar tots els membres de la comunitat educativa i con vilatans, ja 

sigui de manera individual o col·lectiva. 

3. Amb el nom que hi figuri, cal una breu explicació del per què de la proposta. 

4. La proposta del nom es pot enviar, abans del 27 d'abril del 2012 a:  

1. Mitjançant el formulari que trobareu més avall en aquesta mateixa plana 

2. L'adreça postal (Passatge del Ferrocarril s/n 43820 Calafell). 

3. Correu electrònic (e3011121@xtec.cat). 

4. Lliurar-ho directament a la secretaria del centre. 

5. Amb la proposta, constaran les dades del/s creador/s (Nom, cognoms, edat, 

adreça, telèfon). 

6. El jurat estarà format pels membres del Consell Escolar del centre. 

7. El nom del/s guanyador/s figurarà/n en el projecte educatiu del centre. 

8. El nom escollit es donarà a conèixer en el bloc de l'Escola. 

Les bases establertes es van fer arribar per diferents vies de difusió: per una part l’equip 
directiu va enviar-les a totes les famílies a través de correu electrònic perquè poguessin 
participar i, per part de l’Ajuntament les vam penjar a la pàgina web. 
 
Un cop acabat el període per presentar les propostes es van reunir el 17 de maig per 
celebrar el Consell Escolar de centre i es van valorar totes les propostes de noms que van 
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participar. Un cop escoltades totes les opinions la proposta guanyadora del concurs va ser: 
ESCOLA VILAMARESCOLA VILAMARESCOLA VILAMARESCOLA VILAMAR. 
 
La justificació d’aquest nom va ser en record de les antigues colònies, que també es deien 
així, impulsades per l’Ajuntament de Barcelona i situades a Calafell.  
 
Van ser la primera república d’infants que s’establia a Espanya. La vida a la colònia estava 
basada en la democràcia estricta, la convivència dels infants, els jocs, l’esport, les 
excursions, les visites a llocs de les rodalies, la lectura de llibres que no eren de text, la 
visita d’intel·lectuals, els concerts, la convivència amb la gent del poble.... A les colònies 
Vilamar es va realitzar una autèntica innovació educativa per l’època.    

 VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓ    

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell valora molt positivament la 
manera com s’ha fet el procés per escollir el nom de l’escola ja que van poder intervenir 
tots els ciutadans de Calafell i tota la comunitat educativa. 
 
El nom ens sembla molt adient ja que la persona que ha escollit aquest nom ha justificat 
clarament la seva tria i té una relació directa amb el municipi de Calafell.” 
 
ATÈS que per tal de continuar el procediment, i d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de 
l’art. 6 del Decret 198/96, de 12 de juny, cal enviar un certificat de l’acord del Ple de 
l’Ajuntament on hi consti l’opinió de la Corporació. 
 
La Comissió informativa de Serveis a les Persones, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció 
del següent acord: 
 
PRIMER.- DONAR CONFORMITAT a la proposta de canvi de denominació de l’Escola 
Calafell-II, per l’específica d’ESCOLA VILAMAR. 
 
SEGON.- Donar compte d’aquest acord a l’escola i als ST d’Ensenyament a Tarragona. 
 
 
Sra. Suàrez: Si. Bon dia. Bé, això ha estat una de les coses habituals que fem quan una 
escola, doncs es consolida, que és, canviar la denominació específica; fins ara es deia, 
Calafell II, perquè s'entenia que era temporal, i, doncs es van fer unes bases per part del 
claustre o de l'equip directiu, de l'escola pertinent, per poder sol·licitar a través de 
participaciò ciutadana, les diferents propostes per poder trobar, un nom adequat a 
l'escola. Hi havia unes bases de concurs, i en aquestes bases doncs es demanava aquesta 
participació. A través de la pàgina web de l'Ajuntament, es va fer tota, una difusió de les 
bases per poder trobar propostes, i de les vint-i-dues propostes que van arribar a l’escola 
pertinent, vint, van arribar per part de la nostra web.  D’aquestes vint-i-dues propostes, 
l'escola, el Consell Escolar va decidir  que no contesin aquelles que estaven relacionades, 
que eren noms de persones físiques, i per una altra banda, aquelles, que, eren massa 
genèriques. I de les que, van quedar finalment, aquesta és la que es va triar, per 
unanimitat; dels membres del Consell escolar: escola Vilamar, en memòria a les colonies 
Vilamar, que va ser, la primera república infantil que hi va haver a l'època de la República, 
als anys vint, del segle anterior, organitzat i promocionat per l’Ajuntament de Barcelona.  I 



 

4 
 

es van dur a terme al nostre municipi, i eren, un projecte educatiu, molt interessant, i es va 
creure molt oportú, doncs, posar-li aquest nom, a l'escola, en honor, d'aquestes colònies, i 
res més. Es dirà, a partir d'ara, escola Vilamar. 
 
 
Sra. Cumplido: Bé, bon dia. Nosaltres creiem, que són els centres educatius, els que 
realment, decideixen els noms, dels centres.  Són els consells escolars de les escoles, els 
que proposen.  S'ha fet, aquesta participació, com es va fer en el seu moment, a l’institut 
de Segur, que va ser el Concell Escolar qui va triar, tot i que després, bé, des de 
l'Ajuntament van voler, una vegada ja estava resolt, canviar el nom.  Però bé,  nosaltres 
estem contents de què, el nom de l'escola Calafell 2, sigui el de Vilamar, perquè com ha 
dit la regidora, doncs, recull una mica aquestes primeres colòonies que van tenir lloc aquí 
a  Calafell, i que formen part de la història del municipi,  Amb la qual cosa, doncs, ens 
alegrem de què aquest hagi estat el nom, i nosaltres doncs estem d'acord. 
 
Sra. Suàrez: No, senzillament, que aquest tràmit, doncs, és un tràmit, que és obligatori per 
Llei. Que és evident que l'únic que fem, doncs, a través dels plens, és recollir, la voluntat 
de l'escola pertinent, a través de l'aprovació en el Consell Escolar, que és l'órgan máxim 
de govern, de les escoles del municipi.  I és un tràmit pur, que nosaltres doncs, en principi 
ara votem, i ho passem a la delegació, dels serveis territorials d'ensenyament, perquè facin 
la resolució definitiva. 
 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones i per unanimitat del total de membres assistents 
acorda: 
 
PRIMER.- DONAR CONFORMITAT a la proposta de canvi de denominació de l’Escola 
Calafell-II, per l’específica d’ESCOLA VILAMAR. 
 
SEGON.- Donar compte d’aquest acord a l’escola i als ST d’Ensenyament a Tarragona. 
 
 
 
3.3.3.3.    PROPPROPPROPPROPOSTA MODIFICACIÓ ANNEX AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE OSTA MODIFICACIÓ ANNEX AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE OSTA MODIFICACIÓ ANNEX AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE OSTA MODIFICACIÓ ANNEX AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE CALAFELL, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE CALAFELL, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE CALAFELL, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE 
SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES 
CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELSCONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELSCONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELSCONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS    
SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS DE CALAFELL DE LA SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS DE CALAFELL DE LA SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS DE CALAFELL DE LA SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS DE CALAFELL DE LA 
FRACCIÓ ORGÀNICA I RESTA, TRANSPORT, ELIMINACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE DE FRACCIÓ ORGÀNICA I RESTA, TRANSPORT, ELIMINACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE DE FRACCIÓ ORGÀNICA I RESTA, TRANSPORT, ELIMINACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE DE FRACCIÓ ORGÀNICA I RESTA, TRANSPORT, ELIMINACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE DE 
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS (CONVENI D'ACTIVACIÓ). DIFERÈNCIA EN ELS EQUIPS TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS (CONVENI D'ACTIVACIÓ). DIFERÈNCIA EN ELS EQUIPS TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS (CONVENI D'ACTIVACIÓ). DIFERÈNCIA EN ELS EQUIPS TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS (CONVENI D'ACTIVACIÓ). DIFERÈNCIA EN ELS EQUIPS 
ASSIGNATS A LA RECOLLIDA DE FORM, I FREQASSIGNATS A LA RECOLLIDA DE FORM, I FREQASSIGNATS A LA RECOLLIDA DE FORM, I FREQASSIGNATS A LA RECOLLIDA DE FORM, I FREQÜÈNCIA DE BUIDATGE DE ÜÈNCIA DE BUIDATGE DE ÜÈNCIA DE BUIDATGE DE ÜÈNCIA DE BUIDATGE DE 
CONTENIDORSCONTENIDORSCONTENIDORSCONTENIDORS    
    
L’Ajuntament de Calafell va delegar al Consell Comarcal les funcions en matèria de 
tractament i eliminació dels residus sòlids urbans mitjançant acord de Ple de data 17 de 
desembre de 1999. En aquest acord, en el seu paràgraf cinquè, estableix que la delegació 
s'entén feta sense determinació temporal  i la seva efectivitat per a cada una de les 
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fraccions de residu municipal, entrarà en vigor en el moment en què el Consell Comarcal 
manifesti a l'ajuntament l'activació corresponent, en haver assolit el nivell  tècnic i la 
infraestructura necessària  per a exercir-lo  en les condicions legalment establertes. 
 
El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/2000 de 12 d’abril, va aprovar definitivament la 
Memòria del Servei de recollida selectiva, tractament i eliminació de RSU i gestió de la 
xarxa de deixalleries. També va aprovar el Reglament comarcal del servei, posteriorment 
modificat parcialment pel Reglament de l'ús de les deixalleries gestionades pel Consell, 
aprovat per Ple en sessió 3/2009, de 8 de setembre de 2009 i el projecte d’estatuts per la 
constitució d’una societat d’economia mixta, com a òrgan de gestió per aquest servei.  
 
El 15 de març de 2001 es va inscriure en el Registre Mercantil de Tarragona l’Empresa 
Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, empresa d’economia mixta 
constituïda pel Consell Comarcal i per la societat mercantil Fomento de Construcciones y 
Contratas SA; aquesta començà la seva activitat que manté fins l’actualitat.  
 
El Parlament de Catalunya, en execució de les directives de la Unió Europea, va aprovar la 
Llei 9/2008 del 10 de juliol, sobre finançament de les infraestructures de residus i els 
cànons sobre la disposició del rebuig, que modifica la Llei 16/2003 reguladora dels residus. 
Aquesta normativa, més exigent que l’anterior, afecta als municipis de la comarca en una 
doble direcció: han de millorar i ampliar la recollida selectiva i el tractament dels residus a 
l’horitzó 1 de gener de 2010 d’acord amb allò determinat al Programa de Gestió de 
Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (Progremic).  
 
L’article 47.4 de l’esmentada llei estableix que l’entrega separada dels residus orgànics 
s’ha de portar a terme a tots els municipis de Catalunya de forma obligatòria, essent la 
forma d’implantació determinada mitjançant un Pla de Desplegament de la Recollida 
Selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals que l’Agència de Residus de 
Catalunya ha d’aprovar. S’estableixen també amb aquesta Llei dos tipus de gravamen 
específics per tona de rebuig, per als residus municipals destinats a dipòsit controlat o a 
incineració procedents de les entitats locals que no hagin iniciat el desplegament de la 
recollida selectiva de FORM.  
 
L’Ajuntament de Calafell, per acord de Junta de Govern,  va acordar iniciar un procés de 
rescat de la concessió administrativa de la gestió del servei de recollida de residus 
adjudicada a l’empresa URBASER a fi de poder delegar al Consell Comarcal del Baix 
Penedès dit servei per a la seva gestió comarcal. 
 
En sessió de Junta de Govern de 9 de juny de 2010 va sol·licitar informe al Consell 
Comarcal respecte de la possibilitat de prestar el servei de RSU (entenguis fracció orgànica 
i fracció resta), a aquell municipi i les condicions de la delegació i prestació de dit servei, 
tot incoant expedient de rescat de la concessió administrativa preexistent. 
 
El Consell Comarcal, va contestar l'anterior sol·licitud d'activació de la recollida i eliminació 
de les dues fraccions, a afegir al servei de RSU que actualment es presta en aquell municipi 
(fraccions de paper, vidre, envasos i servei comarcal de deixalleria), per mitjà de l'aprovació 
de una memòria tècnica (que inclou el pressupost de la prestació del servei i les 
amortitzacions de les inversions necessàries) i d'un model de conveni. Cas que 
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l'Ajuntament de Calafell valorés positivament aquesta proposta, en la seva integritat o 
amb les esmenes que considerés oportunes , serà sotmesa a la consideració del Ple 
comarcal per a la seva aprovació definitiva. 
 
L’Ajuntament de Calafell, en sessió de Ple de data 1 de desembre de 2010  va aprovar la 
Memòria del servei adés presentada pel Consell Comarcal, així com el conveni d'activació 
del servei de RSU en relació a les dues fraccions orgànica i resta, conveni regulador de les 
condicions sota les que es prestaria aquest servei. 
 
Finalment, el Ple de Consell Comarcal, en sessió de data 3 de desembre de 2010 va 
aprovar definitivament la Memòria del servei i el conveni d'activació.  
 
El dos de febrer de 2011 es signà el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS 
MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L. DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I 
ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS MUNICIPALS DE CALAFELL DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I RESTA, TRANSPORT, 
ELIMINACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS (CONVENI 
D’ACTIVACIÓ) amb efectes d’aplicació a partir de l’1 de març de 2011. 
 

L'Ajuntament de Calafell ha sol·licitat la modificació de les condicions del servei de 
recollida de la fracció orgànica a la fase III del municipi durant la temporada baixa (del 16 
de setembre a l'inici de la Setmana Santa i des de la fi de la Setmana Santa fins al 14 de 
juny).  

L’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL ha presentat el 
document “ANNEX AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS 
DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES 
EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 
MUNICIPALS DE CALAFELL DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I RESTA, TRANSPORT, 
ELIMINACIÓI GESTIÓ DEL CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS (CONVENI 
D'ACTIVACIÓ).DIFERÈNCIA EN ELS EQUIPS ASSIGNATS A LA RECOLLIDA DE FORM, I 
FREQÜÈNCIA DE BUIDATGE DE CONTENIDORS”, descriptiu de les modificacions 
sol·licitades per l'Ajuntament de Calafell per a la gestió en temporada baixa de la fracció 
orgànica a la Fase III i en el qual es quantifica la modificació econòmica associada a la 
modificació de les característiques del servei.  

Vist l’nforme Tècnic que s’adjunta a l’expedient i del qual s’inclou extracte a continuació: 

    
“CONSIDERACIONS“CONSIDERACIONS“CONSIDERACIONS“CONSIDERACIONS        
    
Primera.Primera.Primera.Primera. D’acord amb la memòria justificativa per a la prestació dels serveis de recollida , 
transport i eliminació dels residus sòlids urbans fracció resta i orgànica del municipi de 
Calafell i la gestió del centre de transferència es va preveure la implantació de la darrera 
fase de recollida de la FORM , a començaments de 2012. 
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Segona.Segona.Segona.Segona. 

La 
freqüèn

cia de 
recollida 
assignad
a a la 

FORM 
segons  

el 
conveni 

de 
delegaci
ó serà 
de 3.5 
vegades 

per 
setmana
, dies 

alterns 
per a totes les fases. 
 
Tercera.Tercera.Tercera.Tercera. Quan es va plantejar l’inici de la tercera FASE es va plantejar la possibilitat de 
modificar aquesta freqüència durant l’hivern, ja què teníem l’experiència d’implantació de 
la FASE II durant els mesos de tardor i hivern . Amb la implantació de contenidors de 
FORM  s’ha duplicat la capacitat d’emmagatzematge de brossa  i per tant era possible 
dilatar les freqüències de recollida i d’aquesta forma poder reduir despeses. 
    
Quarta.Quarta.Quarta.Quarta. Es va sol·licitar a ECO BP proposta de reducció de les freqüències de recollida de 
la FORM .La freqüència de recollida es redueix de 3.5 cops per setmana a  2 vegades per 
setmana en temporada baixa i es manté la freqüència de recollida en temporada alta. 
    
Cinquena.Cinquena.Cinquena.Cinquena..Per fer el càlcul comparatiu només es comparen els conceptes modificats, les inversions 
es mantenen invariables. 
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RECOLLIDA FORM SEGONS CONVENI
DESPESES DE PERSONAL

UTS CATEGORIA NºJORNADES/ANY COST JORNADA TOTAL
Recolida FORM FASE III
Personal 1,00 Conductor nit 363,00 154,62 56.127,06

DESPESES D'EXPLOTACIÓ
UTS CATEGORIA NºJORNADES/ANY COST JORNADA TOTAL

Manteniment 1,00 CRC CL 363,00 79,32 28.793,16
Material auxiliar 1,00 Equip de recollida 363,00 0,13 47,19
Vestuari 2,00 vestuari 363,00 0,42 304,92
Manteniment GPS 1,00 441,00 0,54 238,14

TOTAL COST EXECUCIÓ MATERIAL 85.510,47
DESPESES GENERALS 6,00% 5.130,63
BENEFICI INDUSTRIAL 6,00% 5.130,63
CAM. SENSIBILITZACIÓ 1,50% 1.282,66
PRESSUPSOT EXEC. CONTRACTE 97.054,38
IVA 8,00% 7.764,35

TOTAL 104.818,73

RECOLLIDA FORM REDUINT FREQÜÈNCIA
DESPESES DE PERSONAL

UTS CATEGORIA NºJORNADES/ANY COST JORNADA TOTAL
Recolida FORM FASE III
Personal 0,30 Conductor nit 363,00 154,62 16.838,12

DESPESES D'EXPLOTACIÓ
UTS CATEGORIA NºJORNADES/ANY COST JORNADA TOTAL

Manteniment 0,30 CRC CL 363,00 79,32 8.637,95
Material auxiliar 0,30 Equip de recollida 363,00 0,13 14,16
Vestuari 1,00 vestuari 363,00 0,42 152,46

TOTAL COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.642,68
DESPESES GENERALS 6,00% 1.538,56
BENEFICI INDUSTRIAL 6,00% 1.538,56
CAM. SENSIBILITZACIÓ 1,50% 384,64
PRESSUPSOT EXEC. CONTRACTE 29.104,45

IVA 8,00% 2.328,36
TOTAL 31.432,80

DIFERÈNCIA PER REDUCCIÓ FREQÜÈNCIA 73.385,93  
 
CONCLUSICONCLUSICONCLUSICONCLUSIÓÓÓÓ        
    
S’informa favorablement la proposta de modificació de l’annex al conveni entre 
l’Ajuntament de Calafell , el consell comarcal del Baix Penedès i l’empresa comarcal de 
serveis mediambientals del Baix Penedès sl. descriptiu de les condicions tècniques i 
econòmiques  en les quals es prestaran els serveis de recollida selectiva de residus 
municipals de Calafell, les fraccions orgànica i resta , transport i eliminació i gestió del 
centre de transferència de residus ( conveni d’activació) per diferència en els equips 
assignats a la recollida de la FORM i freqüència de buidatge de contenidors, en concret es 
redueix la freqüència de recollida en temporada baixa de 3.5 cops/setmana a 2 
cops/setmana, mantenint invariable la temporada alta , amb aquesta modificació 
s’aconsegueix un reducció del cost del servei de 73.385,53 73.385,53 73.385,53 73.385,53 €€€€    anualsanualsanualsanuals.” 
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La Comissió Informativa d'Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, propasa al Ple 
de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 
 
PRIMER. Aprovar la proposta d'annex al conveni entre l'Ajuntament de Calafell, el Consell 
Comarcal del Baix Penedès i l'Empresa comarcal de serveis mediambientals del Baix 
Penedès SL, descriptiu de les modificacions sol·licitades per l'Ajuntament de Calafell per a 
la gestió en temporada baixa de la fracció orgànica a la Fase III i en el qual es quantifica las 
modificació econòmica associada a la modificació de les característiques del servei.  

SEGON. Autoritzar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Obres Públiques, Manteniment i Serveis, 
Sr. Rafel Solé Miró per la signatura de l'annex al conveni.  

TERCER. Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès a l'Empresa 
Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL.  

Sr. Jiménez: Això, concretament, l'únic que s'ha fet, ha estat variar la freqüència de 
recollida de l'orgánica. El que ha estat la implantació de la tercera fase.  Les freqüències, 
s'han reduït a l’hivern, de 3,2, a 2 vegades a la setmana, i amb això s'ha aconseguit, un 
estalvi de 73.000 €, que pensem, que és interessant. No s'ha rebut, pràcticament cap 
queixa a l'hivern. La gent, prácticament no ho ha notat, i ara a l’estiu tornem a reforçar, el 
servei. Ja està. 
 
S. Triadó: Jo el que vull fer el meu vot personal, i per tant, m'agradaria explicar-lo si m’ho 
permet l'alcalde?  Com vosaltres sabeu, sempre m'ha semblat, no he compartit en tot cas, 
el conveni, que es va signar amb el concell Comarcal, envers a la recollida de residus  
sòlids i urbans.  I no ho he compartit perquè, em sembla que quan un ajuntament, vol 
encomenar serveis perquè surtin més económics, doncs han que ser tots els ajuntaments i 
no només algun. I no els més petits, sinó també els més grans.  
 
Aquí es va signar un conveni pel rebuig del Consell Comarcal i Foment, i resulta que les 
brosses a nosaltres ens surten les més cares de tota la comarca. Celebro que s'hagi decidit, 
doncs fer una gestió específica, perquè aquestes brosses, doncs es baixin, i espero que es 
vegi reflectit també en el cost que té el ciutada, en el rebut de les brosses.  
 
Continuant amb el mateix, que he començat, no hi estava d'acord, perquè l'empresa 
antiga, Urbaser tenia un compromís amb l'Ajuntament de Calafell, on la recollida 
neumática, la finançava Urbaser amb un cost molt económic i en molts anys. Per tant, això 
no he vist que s'hagi recollit, en el nou conveni.  No he vist tampoc, que, l'equip de 
govern actual, aquesta proposta la defensés en lloc. I que, entenc, perquè no he tingut 
més tipus de documentació, que, s'ha desistit, de tenir, aquesta oportunitat bona, de 
poguer financiar, una recollida neumàtica, que en el moment que es proposava, era, i 
continua sent necessària per a la platja de Calafell.   Perquè tots sabem, el que està 
passant, sobre tot al passeig i que, per molts esforços que faci l’Ajuntament, les coses 
continuen igual.  Vull dir, no es nota una millora. 
 
Després, avui t’’assabentes, o ahir, o el dia que ens van donar la convocatòria de què, 
redueixen els contenidors.  La gent no es queixa i quan no troba un contenidor ho tira en 
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un altre.  Vull dir, això no falla. Per  tant, el meu vot és contrari, vull dir, voto en contra, 
perquè entenc, que el conveni, el contracte, amb el Concell Comarcal no es porta bé. I, a 
més a més, els avantatges que tè l'ajuntament, envers, els seus ciutadans, perquè, se 
sentin beneficiats en la recollida, de residus, no, es reflecteix en cap lloc; en principi. 
 
 
Sr. Bonilla: Gracias señor alcalde. Ya está bien, de que bueno, en un momento empiecen a 
tomar alguna decisión, respecto a lo que, el grupo del PSC les estamos diciendo desde, 
prácticamente que se inicio la legislatura. En tanto y en cuanto, doncs, la revisión de los 
convenios, los contratos que tenemos, estamos ya, hasta la saciedad de pedir, que se 
comenzaran a revisar. Nosotros por sudoncsto, la forma de revisarlo, estoy seguro que 
hubiera sido, otra forma de revisar los convenios. No esta, creemos que sea la más 
conveniente. Por eso, nosotros, firmamos unos convenios y unos contratos, en los cuales, 
pusimos la limpieza del pueblo como un objetivo importante! Doncsto que estaba 
bastante dejado de la mano de Dios. Mayoritariamente todo el municipio, pero en las 
urbanizaciones, en muchas de ellas, es que no se hacía ningún servicio a lo largo de los 
años. O sea, había sido inexistente el servicio. Yo espero, que a partir de ahora, que, se 
firmó más de ahora, desde el mes de Marzo, que se firmó el convenio y el contrato, y se 
empezó a hacer la limpieza en las urbanizaciones. Esas, no se vean afectadas! Doncs los 
vecinos por descontado, serán los primeros en estarlo denunciando. 
 
Y a más a más, doncs querría decir otra cosa; y es que, el grupo Socialista, y yo 
personalmente, en las comisiones, estamos viendo que, no podemos expresar, aquello, de 
lo cuál, tenemos pleno derecho a hacer! Que es, dar como mínimo, la explicación de, 
nuestra posición, de nuestra postura o nuestra forma de ver las cosas. En cuanto uno, 
habla, de su forma de ver las cosas, en las comisiones, uno se siente, doncs prácticamente 
cohaccionado, presionado, para que no pueda uno expresar eso. Es más, es un tema que, 
eso se está llevando, a un inicio doncs prácticamente desde el inicio del mandato, pero, 
que cada día, se está, ejerciendo con más fuerza. Yo pediría, que en las comisiones, que 
en los plenos, que en las reuniones porque yo por sudoncsto lo voy a seguír haciendo y el 
grupo Socialista, lo seguiremos haciendo! Yo pediría, que, tengamos plena libertad, y que 
al equipo de gobierno no le sepa mal en ningún momento, que la oposición estamos para 
eso, para ser oposición, y para debatir, y para plantear los problemas! Y cada uno 
tenemos nuestro modo, y nuestra forma de expresarnos, y de ver las cosas! Y esa libertad, 
que tanto tiempo nos ha costado y tantísimos años, después de una larguísima dictadura, 
que nadie intente, cuartarnosla de nuevo! Porque yo, no lo voy a estar consintiendo, ni 
me voy a dejar a llevar por esos roules. 
 
Nada más señor alcalde. Simplemente, espero que tomen buena nota del tema, para 
poder tener, una mejor convivencia, entre el equipo de gobierno, y oposición. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Suàrez: Bé,  en relació amb el  punt que es tracta, que és la modificació d’aquest 
annex de conveni, amb l’empresa doncs, Eco BP; cal dir que, entenem perfectament que, 
és important i forma part de la nostra responsabilitat com a regidors i regidores que 
formem part, de l’equip de govern doncs, mirar, revisar, i, mirar qualsevol tipus de 
contracte o conveni que tenim a les mans. 
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El que també és cert i han d’entendre perfectament, ès que per una banda, des de l’11 de 
Maig del 2011, que vostès estan a l’oposiciò, reclamen, fervorosament i decididament, 
revisar convenis de contractes, quan el mes abans, quan vostès estaven a l’equip de 
govern,  els signaven. Han d’entendre perfectament, que, això significa, que no és tan 
fàcil com agradaria, i no, doncs, ès tan hàgil, com a tots ens, convindria, i com l’economia, 
del nostre ajuntament, realment, necessitaria. Llavors, anem fent a poc a poc, perquè 
entenem que forma part de la feina, i que el que s'ha de fer, és intentar ser eficients, 
avaluar, quina quantitat de servei hi ha.  
 
Quina ès la que es pot treure, sense que es noti, i sense, que això signifiqui, un 
menysteniment a les persones que paguen els seus impostos al municipi, i per tant, que 
segueixi havent-hi, un servei òptim, i, això ès el que s'ha fet, des de la regidoria de medi 
ambient. En cap cas, hi ha hagut, una manca de servei. En cap cas, hi ha hagut, cap tipus 
de queixa i com vostès saben perfectament, han baixat les queixes en picat.   
 
I, bé, ens hem quedat una mica sorpresos del comentari que ha fet el portaveu en aquest 
cas del partit socialista en relació a històries varies sobre les comissions, però entenem 
que, això no pertoca en aquest punt, i que si de cas, ja ho tractaran, en les comissions que 
pertoqui, o, després en precs i preguntes, perquè, així és com hem quedat amb els 
portaveus, a la junta de portaveus anterior.  Remarcar, que relacionat amb aquest punt, 
això, que entenem que és eficiència, i entenem que és una responsabilitat per part nostra, 
fer la revisió, d'aquests contractes i aquests convenis, però és evident que, aquesta revisió 
fa un any i escaig que s'ha signat. I al mateix temps, i en relació al que s'ha comentat per 
part doncs d'UAM en aquest cas, i pel que he entès, d'un regidor en concret. Si que, en el 
seu moment nosaltres com a grup municipal vam votar a favor d'aquesta incorporació, 
entenent que, la majoria de municipis de la comarca, formarien part d'aquest contracte, i 
això significava doncs, una reducció de servei, i prova d'això, ès que el dilluns vinent, el 
Vendrell entra a formar part, d’aquesta, mancomunitat de serveis, a través, d'Eco BP, i per 
tant, entenc que, aquelles, justificacions i raons que es donaven, doncs, no es poden 
donar a partir d'ara, perquè si que estem, la majoria dels municipis, si no recordo 
malament, excepte l’Arboç. 

Sr. Ferré: En aquest cas, m'agradaria respondre, doncs a la portaveu de Convergència i 
Unió, perquè, si precisament han caigut les queixes en picat, ha estat perquè precisament, 
l'anterior govern, a finals de mandat sobre tot, va revisar, tots els contractes, entre els 
quals, hi havia el de la brossa; i per tant, es van millorar moltíssim els serveis. I ès per això, 
que hi ha hagut menys queixes. És que, al millorar tots els serveis, ès el que passa! Si 
tenim serveis, deficients, com hem tingut històricament en aquest ajuntament, doncs 
evidentment que les queixes augmenten. Però també es cert, que si revises tots els 
contractes i els fas nous, i millores els serveis, evidentment que tindràs menys queixes. 

El que estem fent avui, és precisament revisar-ne un d’ells. Però l’estem revisant en la linia, 
que nosaltres creiem que no ès la correcta i fins i tot i que vam anunciar, el que faríem 
nosaltres.  Cosa que altres vegades, les oposicions, ni tan sols fan això. Avui el que estem 
fent, ès la recollida orgànica, que s'ha acabat d'inplantar en tot el municipi.  

El que fem ès que a l’hivern, des del setembre fins a la Setmana Santa, en lloc de recollir 
els contenidors, i buidar-los 3,5 cops per setmana, ho farem 2 cops a la setmana. Això ès 
el que fem avui, i això és el que s'aprova avui. Nosaltres,  evidentment això, implica,  un 
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empitjorament del servei. Per tant, nosaltres no podem estar a favor d’enpitjorar, un 
servei. El que hem anunciat nosaltres, que faríem, precisament ès que, d'aquesta recollida 
orgànica, que s'havia d'inplantar, a tot el municipi aquest any, posposar-la. Posposem-la, i 
aquest cost, que assumiria l'Ajuntament a partir d'ara, com a mìnim, que no repercutís en 
els rebuts de la brossa dels ciutadans, i això sòn 300.000 € l'any, no 73.000, que ès la 
modificaciò que avui es passa. Per tant, encara ès una modificaciò molt més important, la 
que estem demanant. Ara ja no es pot fer, perquè ja s'ha inplantat  en el municipi, a 
primers d'any. Ens va dir el regidor,  que ja s'havia començat a fer aquest servei i que ja 
s'havia inplantat a tot el municipi; que abans, no era així. Per tant, la revisió en aquest 
sentit, ja l’hem feta tard. 

Ja hem fet tard i ara el que proposem nosaltres, a hores d'ara doncs,  ja és difícil de 
complir, difícil de poder, tornar enrere. Per tant la revisió que s'està proposant avui, 
d'enpitjorar el servei, nosaltres tampoc podem votar a favor. Si que evidentment, entenem 
que ès un estalvi, ès una reducció del cost, que pot tenir l'ajuntament, cap a aquesta 
recollida, però, tampoc hem vist o tampoc veiem, la intenció de què aquesta reducció 
també, en el ciutadà, la noti.  Per tant, tampoc ès un fet, que hi podem estar a favor de 
que només, estalvii diners l'Ajuntament, sinó que també, s'hauria de repercutir, aquest 
estalvi, en el ciutadà. Per tant nosaltres, en principi com que no hi podem votar a favor, 
però tampoc votarem en contra per responsabilitat de que, estem demanant precisament, 
que revisin els contractes, tot i que, no vagin en la linia, que nosaltres hem anunciat, ens 
abstindrem en aquest punt. 

Sra. Suàrez:. Bé, nosaltres no entenem pas que sigui un enpitjorament del servei, perquè, 
el que si que volem remarcar, ès aquest enpitjorament del servei, no es cert, perquè el que 
ès, es ser eficient. Es a dir, quan tu proves, a una prova pilot, quan tu t’en adones que, el 
fet de, passar, tan habitualment, l'únic que significa ès, incrementar el cost i no pas, que 
això repercuteixi, en una major recollida, d’escombreria, i en una major, recollida de 
servei, perquè, No, es necesari! Això, ès el que transformem, a través, d'aquesta revisió i 
modificació específica. Que vostès anunciin, una proposta o com ho farien, l'única 
proposta que tenim constància a data d'avui, +es el contracte o conveni que es va signar, i 
que nosaltres avui estem modificant. Perquè realment, això ès el que hi ha. Es a dir, el 
que, a nosaltres ens sap greu, ès que vostès diguin, que vostès ho farien d'una altre 
manera. Es evident que ho farien d'una altre manera. El que van fer vostès, ès el que 
estem modificant a data d'avui! Vostès van possar més servei del que pertocava, i doncs 
van, ampliar, massa el servei, i el que s'està fent ès, ajustar-lo a la realitat, no pas 
enpitjorar-lo, si no, ajustar-lo a la realitat. I vostès saben perfectament també, que costos 
tant directes com indirectes, no repercuteixen 100% a la taxa d’escombreria, que ha data 
d'avui, s'està cobrant, per part del municipi. Per tant, no ens vinguin ara a dir, que aquest 
estalvi d’hauria de repercutir en les persones, perquè, saben perfectament, que aquesta 
taxa, no cumpleix amb allò que representa que haurien de complir totes les taxes, i, preus 
públics d’una administració local. Només, deixar constància d'això; que, aquest servei, no 
es modificarà a partir de demà, sinó que és un servei, que ja s'ha modificat a través 
d’aquestes proves pilot i que ja s'ha valorat, i s'ha entès, que s'havia d'adequar, el servei a 
la realitat existent, i ès, el que s'està fent, a partir d'ara. I també, deixar constància 
naturalment, que, és evident que aquestes queixes no hi sòn, i aquestes queixes també 
són, una mica doncs, culpa o conseqüència, de l'acció de govern de l'equip actual, 
perquè, si més no, dur a terme, aquestes proves i, el desenvolupar aquest servei, 
d'aquesta manera i tal com es decideix, les queixes poden existir el mateix dia, o no, i s'ha 
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conprovat que aquestes queixes han baixat, per tant, entenem, que l'eficiencia, d'aquestes 
proves que s'han realitzat, i que la manera de possar en pràctica el servei, doncs ès òptima 
i adequada. 

Sr. Jiménez: Si. Jo el que voldria dir, ès que hi ha 2 tipus de negociacions amb les 
empreses. Una cosa seria, negociar contractes, com ha pogut ser el de Creu Roja, els 
lavabos,  perquè hem tingut l'oportunitat de signar, i ja, hem estalviat 53.000 €, amb 
aquests tres. Això ès negociar contracte. Una altra cosa seria, renegociar el conveni d'Eco 
BP; això ja no ès tan fàcil. Això ja està signat. Amb això, hem aconseguit també, com he 
comentat abans, un estalvi de 73.000 €, i en total, entre la negociació i la renegociació, 
tenim 126.000 €, reduïts aquest any; això per una banda.  I després hi ha una altra part, 
que això ho deia el senyor Ferré, d'allargar, la inplantació de la tercera fase. O sigui, està 
dient una cosa que no és veritat. Nosaltres, segons l'Agència Catalana de residus, això va 
començar el 2009, i això es diu: ‘el pla de desplegament de la recollida, sel·lectiva de 
matèria orgànica’. Això es feia en 3 fases, i ja teníem l'avís, per part de l'Agència Catalana 
de residus, que al 2012, si o si, s’havia que inplantar. Això es una cosa que es va quedar 
signada, que ho van deixar signat vostès, i que, si no haguéssin inplantat al 2012 la 
tercera fase de l’orgànica, això hagués suposat, un recàrrec de 10 € per tonelada, amb un 
increment de, 116.000 €, sense prestar cap servei nou. 

S. Parera: Si. Unió alternativa municipal, no variarà el seu vot, però si que pensava que 
sortiria i ès una pena que no surti, una cosa que té importància que és la neteja, dels 
contenidors. Els contenidors s'havien netejat sempre setmanalment, i ara fa, 12 mesos que 
no es netegen. Per tant, ja ho he dit abans. No varia el nostre grup; ès una llàstima. Espero 
que es prengui nota, de què l’empresa o lo que sigui, que els contenidors es netegin, Que 
no es pot passar pel costat d’aquests contenidors.  I per tant, Unió Alternativa Municipal, 
ha dit que no varia el vot i vota a favor. 

Sr. Triadó: Jo  tinc vot personal, que és negatiu, o  sigui que d’UAM són 2 vots. 

Sr. Olivella: ueno, això ho pot dir el portaveu, no? Perquè encara sou grup!? O van 
separats? 

Sr. Triadó: Miri, escolti’m! No anem separats. Vostè va fer, una mociò aquí, que no sè si se 
l'ha llegida, que diu que el vot ès unipersonal.  Per  tant, m'ho està dient! M'ho està 
dient! 

Sr. Olivella: però, miri, escolti perdoni, però, normalment, aquí sempre hem votat, no? I el 
vot el dona el portaveu. I llavors, el portaveu, el que hauria d'haver tingut clar, és que 
vostè votava en contra, però no n’hi ha cap problema, no? Vull dir, dos per un. 

Sr. Triadó: Els vots són personals. 

Sr. Ferré: Si, nosaltres ens abstindrem. I que quedi clar, que el tema de freqüència ès 
important, perquè amb la recollida orgànica precisament, és la que fa mès olor, i  quan es 
retrassa, precisament aquesta recollida, ès quan es poden generar aquestes olors que, la 
fracció orgànica dintre del contenidor, més de tres dies doncs evidentment, que quan fa 
calor sobretot i quan fa doncs un temps, calorós, doncs produeix aquesta sensació de 
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calor i ès per això, que, el conveni inicial, o el projecte inicial, de la recollida orgànica, 
contemplava que aquesta freqüència fòs més sovint que la que ara es pretén fer. 

Sra. Suàrez: Si, perquè clar, realment, hem estat discutint, però tornarem, a explicar, el 
què. És a dir, tot, aquest hivern passat, la freqüència ja ha estat de 2 cops i ningú s'ha 
queixat.  Tot aquest hivern passat, ja s'ha adequat, el servei.  És a dir, el que si que volem 
deixar clar, ès que, quan no hi ha una quantitat inportant, dins d'un contenidor, aquesta 
no pot fer pudor, perquè si no hi ha res, dins del contenidor, no pot fer pudor.  I per 
aquest motiu, perquè, realment, hem ajustat el servei, a la demanda existent, real i 
absoluta, votem a favor de la modificació.  

Sr. Olivella: Degut a les diferents coses que avui s'han sentit aquí, voldria aclarir dos  o tres 
punts. Primerament, sobre  la neteja dels contenidors.  Amb la recollida sel·lectiva, no tè 
res que veure, de tot el que estem parlant.  La neteja dels contenidors, s'han de netejar, 
normalment, i les màquines, porten neteja. O sigui, neteja, constant i diària i s'ha de fer. 
Una altra cosa és que es compleixi, més o menys, i que, de cara al bon temps, doncs 
s'hagin fet les queixes oportunes, que ja les han fetes. 

Avui el que discutíem, era, la qüestió  de reduir costos, amb la recollida sel·lectiva. A les 
hores, el que si que, està clarísim, que no s'ha tret, per cap tipus de caprici, ni cap tipus de 
res, sinó simplement, que, el moment en que es va plantejar, la possibilitat, d’inplantar 
l'última fase, es va veure, que als dos mesos, o sigui, la fase dos, es va veure que a la 
tardor i a l’hivern.  I  resulta que es va veure, que no era necesari, degut, al tipus de 
contenidors tan grans que es van posar, perquè, això nosaltres ens ho vam trobar fet, que 
quedi clar. Que fa un any just, que es van posar aquests contenidors tan grans, que 
s'hauran de treure, de tan bé que es va fer. A les hores, tenen tanta capacitat, que s'ha 
vist que no era necessari passar tan sovint. I això ha estat el motiu. O sigui, no és que 
s'hagi de buscar cap tipus de reduír, clar que si que s'ha reduït, però no està cap 
negociació adreçada, a baixar costos. Primerament, el que s'ha fet avui, ès això: reduir de 
tres cops i mig per setmana, a dues vegades, i el ciutadà, no notarà res, perquè el que s'ha 
fet ès, a raò, de tot això.  De que, s'ha, mirat, i s'ha fet l'estudi, i s'ha arribat a aquesta 
conclusió.  I això ès el que toca avui.  

Per tant, si es va fer, si no se què, si no se quantos, molt bé. Que s'han posat al dia els 
contractes? Fa un any es van posar al dia, si. Amb unes despeses molt grans, evidentment. 
Nosaltres vam votar a favor en aquell moment, perquè vem creure que era una cosa 
important també, per la comarca, i pel municipi. Però tot i amb això, vam pujar moltísim 
els costos. En qüestió d'un any, era inpossible, demanar a aquesta gent, una revisió de 
conveni, quan resulta que l'acabem de signar; i això, per molt que ho reclamin, això ho 
havíeu d’haver fet vosaltres.  Ho havien d'haver deixat ja a punt. Nosaltres, hem agafat 
una herència d'uns diners, i, aquests diners, ara, hem demanat revisions. Perquè fa un any 
que estan treballant. Però no pots fer entrar, un canvi de govern, que feia quatre dies que 
s'havia signat, un contracte, i demanar ja la revisió.  

Per altra banda, se’ns ha criticat que hem pujat tota la recollida, amb impostos. Que ho 
vem aprovar, i no se què…… Al cap i a la fi, vam intentar adequar, una mica els costos,  
amb el que la gent pagava, perquè no es cobria, ni un 60% el servei. I això també s'ha de 
dir.  Queda molt maco dir: escolta’m, ès que vostès, no se què. Inclús gent que parla de, 
soterrar contenidors.   Jo crec que, no estan en el temps que toca.  Perquè clar, parlar de 



 

15 
 

quan érem joves, tots en parlem i amb molt de romanticisme, però hem de trepitjar de 
peus a terra, i veure la situació com està. Penseu que, amb la pujada d'impostos, dels 
impostos directes, es cobreix un 90%, del servei actualment. Encara, no es cobreix el 
100%. Per tant, jo crec que, el que hem d’aconseguir els municipis, es que, aquest servei 
que, jo no critico personalment; penso que ès un bon servei, i que, es va negociar, perquè 
les coses milloressin molt.  I això sempre ho hem dit.   El que passa que, les coses com 
estan, doncs es vol que tot vagi molt bé i que tot perfecte i tal, valen diners, i llavors, les 
coses valen diners. Però doncs que hem d'intentar, entre tots, doncs, intentar revisar ara el 
moment que estem, a veure si podem, aquest 10% que ens falta, a veure si el poguèsim 
equilibrar, de tal manera que les entrades i sortides, doncs, fossin iguals; 0. Per tant, seria 
un èxit de tots perquè, no podem amb els temps que anem, doncs anar enrere, perquè no 
tenim diners suficients, per cobrir, les despeses aquestes que ens falten, en aquest servei, i 
en molts altres. 

En quant, al servei comarcal que ha dit algun regidor d'aquí.  Doncs, que sàpiga, que si, 
que evidentment que va ser una proposta en el seu moment, fa un any i escaig de, 
l'Ajuntament del Vendrell i Calafell, o Calafell i el Vendrell, amb el Consell Comarcal, 
d'entrar en aquesta empresa, Eco BP.  Personalment penso, que Eco BP ès una bona 
empresa, un model de serveis mancomunats, ho hagi fet qui ho hagi fet.  El que passa, és 
que totes les coses, totes les coses no poden ser totes iguals, ni tothom ha d'anar pel 
mateix nivell. S’hi estan incorporant, tots els ajuntaments que poden, però, el de Calafell 
que és el gran, que va ser el primer d'entrar-hi, i el Vendrell que ha trigat una mica més, 
pel que sigui, per la raó que sigui, però la setmana que ve se signa, el dilluns, se signa el 
conveni.  Perr tant, està tot acabat, i el consell d'administració, està aprovat, i l'ajuntament 
del Vendrell, també ha aprovat la incorporació, i després hi ha, la majoria d'ajuntaments, 
de la comarca, que s'hi estan adherint. Alguns encara no. Altres, parcialment, serveis que, 
s'estan incorporant encara. Perquè? Perquè s'està intentant, que realment sigui, una 
empresa de mancomunació de serveis, i si s'hi creu, doncs penso, o pensem tots, que ès el 
futur, i en aquest, pot ser un exemple. Això no vol dir, que hi hagi de ser tothom, perquè 
a vegades, doncs hi pot haver-hi gent, que els interessi fer-ho d'altra manera; i per això, hi 
ha la possibilitat d'escollir, cada, ajuntament. En fi, jo crec que, anirem treballant en 
aquest linia; hem d'estar a sobre, molt a sobre, com totes les empreses, i, si hi ha alguna 
cosa que no funciona prou bé, doncs com pot ser, la qüestió de la neteja de contenidors, 
o qüestions d'aquests tipus, doncs penseu que hi som a sobre i ho estem dient també. 
Agraïm el fet de que ens ho hagueu dit. També penseu, que, durant el periode de temps 
aquest any, s'ha entrat a la planta nova de Botarell.  O sigui, fins ara, el Consell Comarcal 
portava tots aquests residus, a fora de la planta aquesta.  El fet d’incorporar-se a Botarell, 
que ès una planta, doncs que no s' optimitzava al 100%, sinó que em sembla, anava a un 
60%, ha suposat també, una baixada de costos, importants, que dins de tot, doncs es 
nota, de cara a que els municipis, vegin reduïda, també, la facturació. Per tant, el dèficit 
no és tan gran, i ens ajuda a avençar, una mica més. 

Hem deixava, que de la planta aquesta, la planta que tenim aquí de, la planta de 
transferència que tè aquí el municipi, que hi ha al municipi, ès una altra cosa que, ens 
ajuda, i ens ajudarà, a reduir preus.  O sigui, sabeu que tenim la planta, aquesta planta ue 
fins ara només l’utilitzàvem al municipi de Calafell. Doncs ara, també l'utilitzarà el 
Vendrell, i tota la resta de municipis. Per tant, això farà que, tinguem uns ingressos 
inportants, al municipi, la qual cosa farà, que també ajudi, a equilibrar, tota la questió de 
preus. Perquè la planta de transferència, encara que ha sortit, que, s'en farà una altra al 
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Vendrell, o que es farà en altres llocs, en principi, la planta de Calafell ès la única, i la que 
aposta, tota la comarca i Eco BP i per tant, si s'ha d'ampliar, s'ampliarà aquí. Aprofitava 
per dir-vos, que ho tenia apuntat i al final, se m'ha passat.  

 
El Ple de la corporació per majoria absoluta: 13 vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 
dels membres del PPC i 2 d’UAM; 8 vots en contra, 7 dels membres del PSC-PM i 1 del 
regidor d’UAM Joan Maria Triadó Juan, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la proposta d'annex al conveni entre l'Ajuntament de Calafell, el Consell 
Comarcal del Baix Penedès i l'Empresa comarcal de serveis mediambientals del Baix 
Penedès SL, descriptiu de les modificacions sol·licitades per l'Ajuntament de Calafell per a 
la gestió en temporada baixa de la fracció orgànica a la Fase III i en el qual es quantifica las 
modificació econòmica associada a la modificació de les característiques del servei.  

SEGON. Autoritzar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Obres Públiques, Manteniment i Serveis, 
Sr. Rafel Solé Miró per la signatura de l'annex al conveni.  

TERCER. Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès a l'Empresa 
Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL.  

A continuació es transcriu el text íntegre de l'annex del conveni:  

“ANNEX AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, EL CONSELL COMARCALDEL 
BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX 
PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES 
QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS 
DE CALAFELL DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I RESTA, TRANSPORT, ELIMINACIÓ I GESTIÓ 
DEL CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS (CONVENID'ACTIVACIÓ). DIFERÈNCIA EN 
ELS EQUIPS ASSIGNATS A LA RECOLLIDA DE FORM, IFREQÜÈNCIA DE BUIDATGE DE 
CONTENIDORS.  

A la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, sent el dia 13 de febrer de 2012.  

Reunits, d’una part l’Il·lm. senyor Josep Fonts i Batlle, vicepresident del Consell Comarcal 
del Baix Penedès, actuant en el seu nom i representació, facultat per acord de Ple del 
Consell Comarcal.  

D’altra part, l’Il·lm. senyor Joan Olivella i Ricart, alcalde de l'Ajuntament de Calafell, 
actuant en el seu nom i representació, facultada per acord del Ple de l’Ajuntament de 
Calafell.  

I d'altre part, la societat mercantil EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS 
MEDIAMBIENTALSDEL BAIX PENEDÈS, S.L, en endavant EcoBP, amb CIF B-43636729, i 
domicili a la Plaça del Centre, núm. 3 del Vendrell (43700), i en el seu nom i representació 
el Sr. Jesús Padullés i  
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Caba amb NIF 41.077.694-Q, segons resulta de l’escriptura d’apoderament lliurada a la 
Notaria de D. Pedro Coca Torrens de Barcelona amb data 25 de novembre de 2003, i que 
es manifesta continua en vigor.  

Es reconeixen mútuament la seva capacitat legal necessària per la celebració d’aquest acte 
i la representació amb la qual actuen, i  

INTERVENEN  

Les tres parts en nom i representació de les entitats respectives, d'acord amb les 
certificacions  

dels respectius acords plenaris que s'adjunten a aquest document com a part integrant del 
mateix, i  

MANIFESTEN  

Primer. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/1998 del 22 d’abril, va aprovar inicialment 
el Programa de gestió de residus municipals de la comarca del Baix Penedès, tàcitament 
elevat a definitiu en no haver estat recorregut durant el termini reglamentari d’exposició 
pública.  

Segon. L’Ajuntament de Calafell va delegar al Consell Comarcal les funcions en matèria de 
tractament i eliminació dels residus sòlids urbans mitjançant acord de Ple de data 17 de 
desembre de 1999. En aquest acord, en el seu paràgraf cinquè, estableix que la delegació 
s'entén feta sense determinació temporal i la seva efectivitat per a cada una de les 
fraccions de residu municipal, entrarà en vigor en el moment en què el Consell Comarcal 
manifesti a l'ajuntament l'activació corresponent, en haver assolit el nivell tècnic i la 
infraestructura necessària per a exercir-lo en les condicions legalment establertes.  

Tercer. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/2000 de 12 d’abril, va aprovar 
definitivament la Memòria del Servei de recollida selectiva, tractament i eliminació de RSU 
i gestió de la xarxa de deixalleries. També va aprovar el Reglament comarcal del servei, 
posteriorment modificat parcialment pel Reglament de l'ús de les deixalleries gestionades 
pel Consell, aprovat per Ple en sessió 3/2009, de 8 de setembre de 2009 i el projecte 
d’estatuts per la constitució d’una societat d’economia mixta, com a òrgan de gestió per 
aquest servei.  

Quart. El 15 de març de 2001 es va inscriure en el Registre Mercantil de Tarragona 
l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, empresa d’economia 
mixta constituïda pel Consell Comarcal i per la societat mercantil Fomento de 
Construcciones y Contratas SA; aquesta començà la seva activitat que manté fins 
l’actualitat.  

Cinquè. El Parlament de Catalunya, en execució de les directives de la Unió Europea, va  
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aprovar la Llei 9/2008 del 10 de juliol, sobre finançament de les infraestructures de residus 
i els cànons sobre la disposició del rebuig, que modifica la Llei 16/2003 reguladora dels 
residus.  

Aquesta normativa, més exigent que l’anterior, afecta als municipis de la comarca en una 
doble direcció: han de millorar i ampliar la recollida selectiva i el tractament dels residus a 
l’horitzó 1 de gener de 2010 d’acord amb allò determinat al Programa de Gestió de 
Residus Municipals de  

Catalunya 2007-2012 (Progremic).  

Sisè. L’article 47.4 de l’esmentada llei estableix que l’entrega separada dels residus 
orgànics s’ha de portar a terme a tots els municipis de Catalunya de forma obligatòria, 
essent la forma d’implantació determinada mitjançant un Pla de Desplegament de la 
Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals que l’Agència de Residus 
de Catalunya ha d’aprovar.  

S’estableixen també amb aquesta Llei dos tipus de gravamen específics per tona de 
rebuig, per als residus municipals destinats a dipòsit controlat o a incineració procedents 
de les entitats locals que no hagin iniciat el desplegament de la recollida selectiva de 
FORM.  

Setè. L’Ajuntament de Calafell, per acord de la Junta de Govern de data 9 de juny de 
2010 va acordar iniciar un procés de rescat de la concessió administrativa de la gestió del 
servei de recollida de residus adjudicada a l’empresa URBASER a fi de poder delegar al 
Consell Comarcal del Baix Penedès dit servei per a la seva gestió comarcal.  

En sessió de Junta de Govern de la mateixa data va sol·licitar informe al Consell Comarcal 
respecte de la possibilitat de prestar el servei de RSU (entenguis fracció orgànica i fracció 
resta), a aquell municipi i les condicions de la delegació i prestació de dit servei, tot 
incoant expedient de rescat de la concessió administrativa preexistent.  

Vuitè. El Consell Comarcal, va contestar l'anterior sol·licitud d'activació de la recollida i  

eliminació de les dues fraccions, a afegir al servei de RSU que actualment es presta en 
aquell municipi (fraccions de paper, vidre, envasos i servei comarcal de deixalleria), per 
mitjà de l'aprovació de una memòria tècnica (que inclou el pressupost de la prestació del 
servei i les amortitzacions de les inversions necessàries) i d'un model de conveni. Cas que 
l'Ajuntament de Calafell valorés positivament aquesta proposta, en la seva integritat o 
amb les esmenes que considerés oportunes , serà sotmesa a la consideració del Ple 
comarcal per a la seva aprovació definitiva.  

 

Novè. L’Ajuntament de Calafell, en sessió de Ple de data 1 de desembre de 2010 va 
aprovar la Memòria del servei adés presentada pel Consell Comarcal, així com el conveni 
d'activació del servei de RSU en relació a les dues fraccions orgànica i resta, conveni 
regulador de les condicions sota les que es prestarà aquest servei.  
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Desè. Finalment, el Ple de Consell Comarcal, en sessió de data 3 de desembre de 2010 va 
aprovar definitivament la Memòria del servei i el conveni d'activació.  

Onzè. El 2 de febrero de 2011 es va signar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE 
SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS 
TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS DE CALAFELL DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I RESTA, 
TRANSPORT, ELIMINACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE DETRANSFERÈNCIA DE RESIDUS 
(CONVENI D'ACTIVACIÓ).  
 
En mèrits de l'anterior, les parts  
 
PACTEN I CONVENEN  

Primer. Modificacions en les freqüències de buidatge dels contenidors de Fracció Orgànica 
Municipal.  

En les condicions establertes en el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS 
MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES 
I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA 
DE RESIDUS MUNICIPALS DE CALAFELL DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I RESTA, TRANSPORT, 
ELIMINACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS (CONVENI 
D'ACTIVACIÓ), aprovat en Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, reunit en sessió 
extraordinària 7/2010, de data 2 de desembre de 2010, s’establien les següents 
condicions:  
 
Segons el punt primer (Condicions Tècniques) de l’Annex al conveni (Condicions Tècniques 
i Econòmiques dels serveis de recollida selectiva de residus municipals de Calafell de la 
fracció orgànica i resta, transport, eliminació i gestió del Centre de Transferència de 
Residus). S’establia per a la recollida de FORM Fase III, un equip sencer, durant tot l’any. 
Així mateix, s’establia una freqüència de buidatge dels contenidors de 3,5 vegades per 
setmana, durant tot l’any.  
 
Segons el punt segon (Condicions Econòmiques) de l’Annex al conveni (Condicions 
Tècniques i Econòmiques dels serveis de recollida selectiva de residus municipals de 
Calafell de la fracció orgànica i resta, transport, eliminació i gestió del Centre de 
Transferència de Residus). S’establia per a la recollida de FORM Fase III, un import de 
Cànon anual previst de 236.991,14€ (IVA inclòs).  
 

Per tal d’adaptar eles freqüències de recollida als requeriments reals del servei, es 
modifiquen els anteriors punts de la següent manera:  

• La dotació d’equips per a la realització de la recollida de FORM Fase III, variarà en funció 
de la temporada. Durant la temporada alta (del 15 de juny al 15 de setembre, i 15 dies de 
Setmana Santa), s’assignarà al servei un equip sencer, durant 108 jornades. Durant la 
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temporada baixa (del 16 de setembre al inici de la Setmana Santa, i des de la fi de la 
Setmana Santa fins al 14 de juny), s’assignarà al servei 0,3 equips, durant 255 jornades.  

• La freqüència de buidatge dels contenidors de FORM serà de 2 vegades per 
setmanadurant la temporada baixa. I de 3,5 vegades per setmana durant la temporada 
alta. 
El servei de recollida de FORM Fase III, es va posar en marxa durant el mes de generde 
2012. Per aquest motiu no es disposen de dades econòmiques de l’any anteriorreferents a 
aquest servei. Per tal de realitzar la facturació mensual dels serveis, la partcorresponent a 
la Fase III serà calculada segons les condicions econòmiques previstes en el conveni 
original, tenint en compte les variacions tècniques exposades en el present Annex al 
Conveni, i tenint en compte una variació dels preus unitaris proporcional al augment de 
l’IPC.  
 
Durant la Temporada Baixa, l’import mensual del servei de FORM Fase III, serà de 
13.752,82 € (IVA inclòs). Tenint en compte una variació de l’IPC del 2,4%, i sense tenir en 
compte les inversions pendents de realitzar (s’afegiria la part corresponent a la facturació 
mensual en el moment que es realitzés la inversió).  
 
Durant la Temporada Alta, l’import mensual del servei de FORM Fase III, serà de 19.585,95 
€ (IVA inclòs). Tenint en compte una variació de l’IPC del 2,4%, i sense tenir en compte les 
inversions pendents de realitzar (s’afegiria la part corresponent a la facturació mensual en 
el moment que es realitzés la inversió)” 
 
4444. PROPOSTA DE BONIFICACIÓ IMPOST INSTAL.LACIONS, CONSTRUCCIONS I PROPOSTA DE BONIFICACIÓ IMPOST INSTAL.LACIONS, CONSTRUCCIONS I PROPOSTA DE BONIFICACIÓ IMPOST INSTAL.LACIONS, CONSTRUCCIONS I PROPOSTA DE BONIFICACIÓ IMPOST INSTAL.LACIONS, CONSTRUCCIONS I 
OBRES PER LA REPARACIÓ DE FINESTRES I SUBSTITUCIÓ APLACAT INTERIOR A OBRES PER LA REPARACIÓ DE FINESTRES I SUBSTITUCIÓ APLACAT INTERIOR A OBRES PER LA REPARACIÓ DE FINESTRES I SUBSTITUCIÓ APLACAT INTERIOR A OBRES PER LA REPARACIÓ DE FINESTRES I SUBSTITUCIÓ APLACAT INTERIOR A 
L’EDIFICI DEL CARRER DE L’ESGLESIA 14 DE CALAFELLL’EDIFICI DEL CARRER DE L’ESGLESIA 14 DE CALAFELLL’EDIFICI DEL CARRER DE L’ESGLESIA 14 DE CALAFELLL’EDIFICI DEL CARRER DE L’ESGLESIA 14 DE CALAFELL    
    
Mitjançant el Decret núm. 2012/1753, de data 8 de maig 2012, del Regidor delegat de 
l'Àrea d’Urbanisme, Rafel Solé i Miró, es va atorgar la llicència d'obres menors núm. 
74/2012, a TOMAS CACHINERO TAMAYO de l'edifici del carrer de l’Esglesia 14, per la 
reparació de finestres, (substitució aplacat, col·locació de reixes) i pintura interior. 
 
Mitjançant petició del senior Tomás Cachinero Tamayo,  sol.licita gaudir de les 
bonificacions i exempcions previstes a l'Ordenança fiscal municipal núm. 1.3, article 6, 
apartat 1.b per l'any 2012 
 
La Secretària Accidental ha emès informe, que queda adjuntat a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb el vot en 
contra del grup municipal del PSC, proposa el Ple de la Corporació, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Atorgar una bonificació del 20%, de la quota de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres menors núm. 74/2012, a TOMAS CACHINERO 
TAMAYO,  de l'edifici del carrer de l’Esglesia 14 de Calafell, per la reparació de finestres, 
(substitució aplacat, col·locació de reixes) i pintura interior. 
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SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Donar trasllat d'aquest acord a la part interessada, al Departament d'Intervenció 
i BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 

Sr. Solé: Si. Gracies senyor alcalde. Molt bon dia a tothom. És la petició d'un privat, I 
seguint amb les ordenances fiscals, de l'impost d'instal·lacions, construccions i obres, 
doncs hi ha una rebaixa en aquest cas, d'un 20%, segons les característiques de la casa i 
el que diu l'ordenança. L'únic que fem, ès aplicar l'ordenança, que es va aprovar en el seu 
moment. 

 

Sr. Bonilla: Bueno, aquí, en este punto, conrretamente nos encontramos que ya, en el acta 
de la comisión celebrada, días pasados, concretamente, no corresponde la votación a lo 
que votó el grupo del PSC. El grupo de los Socialistas, votamos en contra de, este punto, 
en tanto y en cuanto, como llevamos ya, muchos meses pidiendo que se cambie, la 
normativa de la ordenança, para poder, estar dando, la bonificación del 100%, a todos los 
que son, las licencias de, obras del ICIO, para el tema de, las casas catalogadas. El regidor 
del area, se había comprometido a que lo haría y tal, pero, a la fecha del momento, pues 
después de muchos meses, no ha terminado, tomando la decisión, de cambiar, esta 
normativa. Nosotros creemos, que con esto, se está haciendo, un agravio en contra de 
ciertas personas, porque ya, estos propietarios, porque ya tienes ellos bastante carga, con 
tener una casa catalogada, no? Entonces, desde el pleno, pedimos hoy, de que se termine 
haciendo, como ya lo habíamos hecho, en alguna anterior ocasión, a pesar de que, en 
anteriores ocasiones, habíamos votado, pues con la abstención, en esta ocasión, tanto en 
la comisión, como con el pleno hoy, votaremos en contra! Y no es porque estemos en 
contra, de dar una subbención a un propietario! Si no, que estamos en contra de dar esta 
bonificación del 20%, a las casas que están catalogadas. Yo espero que, la regidoría 
correspondiente, y el equipo de gobierno, tome nota, y termine haciendo la revisión de 
esta normativa, para, que se adecue, a poder, estar, subbencionando, al 100%, a los 
propietarios, que tienen la casa catalogada. 

Nada más, solamente, explicar esto. Que, estamos de acuerdo, que se den, bonificaciones, 
las licencias de Iciu, pero que estamos de acuerdo, que se den el 100%, no este 20%, que 
llevamos, todo lo que estamos ya, prácticamente, de mandato, solicitando que se haga, 
esta revisión. Por lo tanto, aquí, el grupo del PSC, votaremos en contra. 

Sra. Suàrez: Jo només volia, comentar, que enguany, trobo que, evidentment, vostès han 
de decidir quin vot, utilitzen o deixen d'utilitzar. Si creuen adquat votar en contra, d'una 
bonificació per poc que sigui, doncs, ès, la segva manera de dir que, volen, més 
bonificació i que volen ajudar, doncs allà vostès. El que si que es cert, com vostès saben, 
les ordenances s'aproven, normalment, entre octubre i novembre, de l'any anterior, 
perquè es puguin aplicar, al llarg, de tot l'any següent. És evident que hi podria haber una 
modificació d'ordenances a mig exercici, peró a llavors ens trobaríem que fins i tot podria 
haver-hi un greuge conparatiu entre ciutadans, que han sol·licitat un ICIO, i que, volen fer 
obres doncs, i que, per exemple, la sol·licita al mes d'abril, pagarà més, que el que, 
sol·licita al mes de juny.   Llavors, per evitar problemes i per seguir doncs, el calendari que 
tenim establert, vostès saben que nosaltres ens vam comprometre a revisar, aquest tema. 
Vostès saben també que, això també venia, relacionat, amb el catàleg, i amb el POUM i de 
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més; i que, ès evident que, les ordenances es van aprovar inicialment, i que després, va, 
entrar, la vigència del POUM, va ser, amb posterioritat, a l'aprovació d'ordenances 
municipals, i, que per aquest motiu nosaltres hem manifestat, activament, que, això seria 
una de les coses que podia modificar, peró es evident que s'han de modificar, en les 
ordenances, que, s'aprovaran doncs, en l'últim trimestre, de l'any 2012.  Perquè, al gener 
de 2013, es podria aplicar a tothom, que ès, com normalment, s'ha fet. Només, 
manifestar doncs, aquest ès el posicijnament, del nostre grup municipal, i si més no, 
entenc jo, de l'equip de govern, del motiu del perquè continua estant igual. 

Sr. Ferré: En primer lloc desmentir, que l'aprovació del POUM, i que l'entrada en vigència 
del POUM, fos posterior a les ordenances; va ser anterior. Per tant, la portaveu de 
Convergència i Unió porta els papers mullats.  Miri’s-ho bé! A més a més, vem, anunciar la 
primera bonificació ja que va passar; que no estàvem d'acord amb això, perquè es feia 
una interpretació, molt rigorosa, al nostre entendre, del que era una bonificació per una 
protecció parcial, que és el que estem tractant avui dia. 

Quan es reforma una casa de dalt a baix, i s'entén això, com rehabilitació, com protecció 
parcial perquè, aquella fitxa del catàleg, en aquella casa, posa protecció parcial. Quan es 
rehabilita una casa, de dalt a baix, com s'està fent, i que a més a més, esteu, aprovant una 
ordenança, i esteu tramitant ja, doncs una ordenança, per donar subvencions,  en el pla 
de barris, precisament, a aquestes casas que es rehabiliten, que estan protegides, com la 
majoria d'elles. I en canvi, no teniu, la decència diria jo, de passar, una modificació, d'una 
ordenança, que es pot fer fins i tot amb caràcter retroactiu.  Ja ho vam anunciar a la 
primera bonificació, que passava això,  perquè nosaltres, amb el que no estem d'acord és 
que, es bonifiqui només el 20%, quan tota la vida, històricament, en els entorns del 
castell, s'havia bonificat el 95%.   Per tant, està clar, i ho vam anunciar ja el primer cop 
que va passar això, que era un error d'interpretació.  En tot cas, aquesta ordenança, i que, 
si calia corretgir-la, doncs que es corretgís! Ho vem demanar! Veu dir que ho farieu! 
Bueno, va tornar a passar una altre bonificació; també veu dir lo mateix. No ho eu fet! I 
avui, torneu a dir lo mateix, i no ho eu fet! Peró es que a més a més, encara va, i dieu, que 
això, entrariem en un greuge conparatiu amb el que demanesin durant l'any i tot això. 
Home! Si, si ho fem amb caràcter retroactiu, no hi ha cap greuge conparatiu! I tenim 
clarísim, que ès un error d'interpretació, d'aquesta ordenança.   Per tant, vostès el que 
volen, ès, precisament, dir que fan bonificacions i que fan una ordenança per bonificar, 
per donar subvencions a aquestes cases que es rehabiliten, dintre del pla de barris. I en 
canvi, no fan, el mateix procediment que han de fer, per aprovar aaquesta ordenança, 
modificant l'ordenança actual.  Precisament, per bonificar aquest import d'aquesta 
llicència, doncs, precisament ès el que no entenem, i el que, ens indigna, que no tinguin la 
voluntat de fer-ho! Perquè, vosaltres sou, els que esteu fent aquest greuge conparatiu.  
Precisament, esteu perjudicant, a persones que intenteu, beneficiar, a travès del pla de 
barris i  això, ès el que no s'entèn.  Per tant, nosaltres el que demanem ès, el que hem 
demanat des del primer dia; que es bonifiqui el 95%, com es bonificava abans. D'aquestes 
cases que estan catalogàdes, i que tota la vida que han estat dins del peri del castell, 
doncs, s'els hi bonifiqui aquest 95%, com es feia abans. Que ara i ha un error 
d'interpretació? O els tècnics, ho fan amb una interpretació, massa rigorosa, al meu 
entendre? Doncs bé, es modifica, l'ordenança, perquè això no succeèixi, i és tan senzill 
com això, i ès el mateix procediment, que han fet vostès, per aprovar l'ordenança que 
dóna, subvencions, en el pla de barris. 
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Per tant, si que ès el mateix, procediment! Per tant, escolti, no entenem, aquesta manca 
de voluntat que tenen vostès, precisament, amb col·lectius, amb gent, que haurien de 
tenir, aquesta sensibilitat especial, de que estan en un lloc, en una casa protegida, i que 
no s'els hi dóna, aquesta subvenció, o aquest tracte, que haurien de tenir, per poder 
precisament, ajudar i afavorir a que aquestes ess rehabil·litin, i s'acondicionin, i tinguin ja 
doncs, el seu estat òptim, per poder-hi viure.  Demanem de nou, que es torni a modificar 
aquesta ordenança, i que s'adequí, fins i tot amb caràcter retroactiu, a les que ja s'han 
donat i s'han bonificat amb el 20%, que s'els doni el 95%. I es per això, que si no ho fan, 
votarem en contra. 

 

Sra. Suàrez: Bé, facin el que vostès creguin convenient. El que si que està clar, és que una 
cosa sòn les ordenances, i ara vostè no em digui a mi, que no sap quina diferencia hi ha, 
entre les ordenances públiques i les ordenances fiscals d'un ajuntament, i les bases per 
unes subvencions.  No tenen, res a veure una cosa amb l'altra i vostè ho sap, 
perfectament. Vull dir que, no intenti, fer demagògia amb aquestes històries, i confondre, 
a la gent que ens pugui estar escoltant, perquè no tè res a veure, una cosa amb l'altra. 
Sap perfectament, que nosaltres ens hem compromès, a modificar, aquesta interpretació, 
perque l'interpretació, ès tècnica, i ja m'agradaria, doncs que, molts cops, a nivell polític, 
poguèssim prendre decisions.  Peró imagino, que vostè sabrà, que els tècnics, si fan un 
informe i et diuen, que això ha d'anar d'aquesta manera, nosaltres, no podem posar-nos, 
en contra, d'aquest tema, sinó que  el que s'ha de fer, ès, aguantar, doncs aquest any i 
Intentar modificar-ho, de cara, al 2013, i aquest ès el compromís, que nosaltres hem 
agafat. Al mateix temps també, recordar-li, que els papers mullats, no sè qui els portarà, 
peró l'aprovació inicial d'ordenances fiscals, va ser prèvia, a la publicació en el DOGC, de 
l'aprovació definitiva del POUM. Per tant, vostè, no em digui que, en el seu moment, no 
va anar així, perquè precisament, va anar així. I vostès, recordo, que van presentar 
al·legacions a les ordenances fiscals, i aquesta no la van contemplar. Per tant, potser que 
ens posem tots en el seu lloc, i que, tinguem en compte que, ha dit per activa i per 
passiva, i ens hem compromès, aquest any, al llarg d'aquest any, d'aquests mesos de 
gener, fins al mes de Juny que estem, a data d'avui, les modificacions que han anat 
passant, ens hem compromès, a fer aquesta nova interpretació, aquesta modificació 
d'ordenances, de cara al 2013, i aixó, ès el que, hem mantingut des del primer dia. i res 
més, només volia deixar palès, aquests quatre detalls. 

Sr. Solé: A veure, si que han passat, diferents, bonificacions al respecte.  Casos molts 
similars. Sempre haviem dit que, mirariem la possibilitat de modificar-ho; mai ens haviem 
compromès. El que si que vam dir en el seu moment, que, de cara a les properes 
ordenances doncs, sí que es duria a terme. Després a veure, potser des de la primera fins 
ara ha passat un temps, peró bé, els que potser ja hi hem estat, doncs recordem certes 
coses. 

La primera, era una rehabilitació quasi total, i aquesta, era la vostra defensa. Ara parlem 
d'una rehabilitació parcial, i canviem l'argument. 

Sr. Olivella: no costa res seguir la mateixa linia de discurs, per part seva. Entenem doncs 
que, ja se li va dir en el seu moment, que de cara a les properes modificacions 
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d'ordenances, es tindria en compte. I crec que, barrejar el que s'està fent del pla de barris 
amb això, doncs, si que tè sentit peró, miri’s els terminis si us plau. 

Sr. Ferré: Si, nosaltres, ja hem manifestat que votariem en contra, perquè com que no 
veiem la voluntat de canviar això. Precisament, perque el greuge conparatiu, serà en 
aquest any 2012, si ès que el bonifiqueu l’any que ve. I s'ha bonificat tota la vida i aquest 
any, no es vol bonificar.  Doncs, el greuge conparatiu l'esteu fent vosaltres aquest any. Per 
tant, nosaltres votarem en contra, d’aquest greuge conparatiu. 

Sra. Suàrez: Clar. Aquest greuge comparatiu, existeix sempre en qualsevol tipus 
d'ordenança, en qualsevol tipus de modificació, de tota la vida de vostès, dels altres, dels 
anteriors, dels d'ara i els del futur. Peró tot i això, sí que nosaltres, el que estem, dient, per 
activa i per passiva, es que ès, una de les coses que tenim en compte, i que modificarem, 
de cara a les ordenances d'aplicació del 2013, que res té a veure, una cosa que ès, 
ordenances fiscals d'un ajuntament o d'una administració local, amb, unes bases per unes 
subvencions, per rehabilitació de façana, i, o, cartells, de comerços.  I que, per aquest 
motiu, la proposta de bonificació, que es porta a votació, nosaltres, la votem a favor. 
 
 
El Ple de la corporació  per majoria absoluta: 14 vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 
dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM; i 7 vots en contra dels membres del PSC-
PM acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Atorgar una bonificació del 20%, de la quota de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres menors núm. 74/2012, a TOMAS CACHINERO 
TAMAYO,  de l'edifici del carrer de l’Esglesia 14 de Calafell, per la reparació de finestres, 
(substitució aplacat, col·locació de reixes) i pintura interior. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Donar trasllat d'aquest acord a la part interessada, al Departament d'Intervenció 
i BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
5.5.5.5. PROPOSTA DE BONIFICACIÓ ICIO REPARACIÓ FAÇANA LATERAL IMMOBLE PROPOSTA DE BONIFICACIÓ ICIO REPARACIÓ FAÇANA LATERAL IMMOBLE PROPOSTA DE BONIFICACIÓ ICIO REPARACIÓ FAÇANA LATERAL IMMOBLE PROPOSTA DE BONIFICACIÓ ICIO REPARACIÓ FAÇANA LATERAL IMMOBLE 
SITUAT C/ BARCELONA 11 DE SEGUR DE CALAFELL AMB MOTIU EXPLOSIÓ DE GAS SITUAT C/ BARCELONA 11 DE SEGUR DE CALAFELL AMB MOTIU EXPLOSIÓ DE GAS SITUAT C/ BARCELONA 11 DE SEGUR DE CALAFELL AMB MOTIU EXPLOSIÓ DE GAS SITUAT C/ BARCELONA 11 DE SEGUR DE CALAFELL AMB MOTIU EXPLOSIÓ DE GAS     
    
Es dóna compte de l’escrit de la COMUNITAT DE PROPIETARIS BARCINO IV, amb domicili 
al c/ Barcelona 11 de Segur de Calafell, en el que sol·liciten l’exempció de pagament de la 
taxa i ICIO, de la llicència d’obres exp. 161/2012, degut a que la Reparació de la façana es 
conseqüència de l’explosió de gas ocasionada el dia 5 de maig de 2012, a l’àtic 2ª de 
l’edifici del carrer Barcelona 9 de Segur de Calafell 
 
Atès que a l’Ordenança fiscal núm. 1.3, reguladora de l’Impost sobre Construccions i 
Instal·lacions d’Obres, en el seu article 6, apartat 1.d, preveu una Bonificació del 95%, 
quan les obres siguin efectuades per una revisió tècnica municipal. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per l’Arquitecte Tècnic Municipal, del que es desprèn que les 
obres sol·licitades son conseqüència de les reparacions que s’han hagut d’executar amb 
motiu de l’explosió de gas a l’àtic 2ª de l’edifici del c/ Barcelona 9 de Segur de Calafell, 
ocorreguda el passat dia 5 de maig. 
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La Secretària Accidental ha emès informe, que queda adjuntat a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, per unanimitat, 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Atorgar una bonificació del 95%)  de la quota de l'impost de construccions, 
instal·lacions a la llicència d'obres menors núm. 161/2012, a la Comunitat de Propietaris 
BARCINO IV del carrer Barcelona 11 de Segur de Calafell, per la reparació de la façana 
lateral de l’edifici 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Donar trasllat d'aquest acord a la part interessada, al Departament d'Intervenció 
i BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 

Sr. Solé: Gracies senyor alcalde. Aquesta ès una bonificació igual que l'anterior punt, una 
bonificació del 95%, seguint l'ordenança fiscal del ICIO, i això és degut, malauradament, a 
l'accident que hi va haver, a Segur de Calafell, l'explosió de gas; i ès un edifici situat al 
costat mateix, en el qual doncs, a travès de l'informe tècnic municipal, i a conseqüència, 
d'aquesta explosió, s'han de fer grans reparacions; i degut a això, tè la bonificació del 
95%. 

 

Sr. Ferré: Només dir, aquí sí, i allà no. Vull dir, ja està. No n'hi ha més. És que a veure, no 
hi ha voluntat de nou, de modificar aquest punt, que es que, es absurd! És absurd el que 
esteu fent! Esteu subvencionant una cosa, que precisament, esteu anant en contra de les 
bonificacions! Per tant, no entem res. 

 

Sra. Suàrez: Doncs, repetir el que s'ha dit anteriorment, que una cosa doncs, s'ha de 
modificar les ordenances, per poder aplicar, el 95%, que aquesta modificació, ès una cosa 
que està prevista, de cara, a l'any que ve, i és el compromís que s'ha adquirit per part 
nostre, i des del principi, i que, en relació al punt, en el que estem ara, doncs, votem a 
favor naturalment, del que ès l'aplicació d'ordenances que hi ha a data d'avui. 

Sr. Ferré: No, que veiem, que per rehabilitar les cases del casc antic, i que tinguin 
bonificació, al final haurem d’explotar també els edificis, perquè clar, ès que si no, ès una 
mica absurd, això també. 
 

Sra. Suàrez: Em sembla una vergonya, que fem aquests comentaris, perquè sabeu 
perfectament, que les coses tenen un tràmit. És que, no entenc, com pot ser quefeu un 
comentari de que….. Anavem massa bé! Si es que anavem massa bé avui… Home! com 
pot ser, que es faci un comentari, d'aquesta magnitud? I que, es comenti que, el casc 
antic, s'ha d'explotar. Home per favor! 

Sr. Ferré: Es que ès veritat Sandra, home! 
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Sra. Suàrez:  El que estic dient, i que he dit des del principi i em sembla, que s'ha hagut 
d'entendre, perfectament, o se suposa, és que, l'aprovació del POUM definitiva, per tant, 
la públicació, del POUM, en el DOGC, va ser posterior, a l'aprovació inicial d'ordenances 
fiscals. Això significa, que el catàleg de patrimoni, que en el seu moment es va aprovar, 
definitivament en el POUM, i que estava dins del POUM, No va ser efectiu, realment, fins 
l'aprovació definitiva d'aquest, que va ser, posterior, a l'aprovació inicial, d'ordenances 
fiscals. 

Que els recordo, que vostÈs, tant que defensen activament, el que és el catàleg, i les cases 
antigues, del voltant del castell, no van presentar la modificació que vostes, ara reclamen, i 
per la qual, han votat en contra en l'anterior punt. Que aquí, cadascú, ha d'aguantar, el 
que correspon. Que vostès han dit, a partir de, al igual que diuen que, s'han de revissar 
contractes, doncs ara diuen, que s'ha de modificar les ordenances que en el seu moment, 
no van fer la proposta com pertocava, i nosaltres el que li estem dient ès que tenen raò, 
s'ha de fer, peró el que farem, és fer-ho, per la modificació i ordenances, del 2013, per 
aprovar-les. I això, ès el que li han dit, per activa, i per passiva. Perquè a data d'avui, ens 
agradi o no, les ordenances especifiquen, que per aquest tipus de causes, tenen la 
possibilitat d'arribar a una bonificació d’un 95% i per l’altre, a un 20%.  Per tant o, no 
apliquem ordenances, o, el que fem ès aplicar-les com pertoca. Perquè, la possibilitat de 
demanar, aquesta bonificació, i fer-ho realment, i fer aquesta proposta, l'haguèssin pogut 
fer vostes. I resulta que no la fan, però en canvi, ara comencen a dir, unes vegenades 
al·lucinants, relacionades, amb què, i com, haurien de bonificar-se, i que els hi hauria de 
passar a les cases del castell, per poder-se, bonificar, del 95%; l'únic que agrairia, és que, 
no es facin comentaris d'aquests, i que, se segueixi, allò que, ha impactat fa 1 hora i mitja, 
en junta de portaveus. Res més. 

Sr. Solé: Només dir que, estàvem parlant d'un edifici de Segur de Calafell. Res més. 

Sr. Parera:  Cada vegada hi ha més sorpreses. Per això jo parlo poc. Quina diferència hi ha 
que sigui de Segur de Calafell, o que sigui de Calafell? Quina diferència hi ha? És que, hi 
han coses que per això, de vegades, val més no parlar, i callar.  Miri senyor alcalde, 
nosaltres votem a favor. 

Sra. Suàrez: Si, imagino que el que el company volia dir, era que centressim el punt, 
perquè, estàvem un altre cop parlant del punt número quatre, que era el de les cases del 
castell, i ara ens passàvem la votació, que era, la votació, d'una bonificació, d'ICIO, al 
carrer Barcelona de Segur de Calafell.  
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Atorgar una bonificació del 95%)  de la quota de l'impost de construccions, 
instal·lacions a la llicència d'obres menors núm. 161/2012, a la Comunitat de Propietaris 
BARCINO IV del carrer Barcelona 11 de Segur de Calafell, per la reparació de la façana 
lateral de l’edifici 
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SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Donar trasllat d'aquest acord a la part interessada, al Departament d'Intervenció 
i BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
6666. MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS AMB REPRESENTACIÓ A MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS AMB REPRESENTACIÓ A MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS AMB REPRESENTACIÓ A MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS AMB REPRESENTACIÓ A 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, DE DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE EL DRET A VOT L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, DE DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE EL DRET A VOT L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, DE DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE EL DRET A VOT L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, DE DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE EL DRET A VOT 
DELS I LES REPRESENTANTS ELECTES ALS MUNICIPISDELS I LES REPRESENTANTS ELECTES ALS MUNICIPISDELS I LES REPRESENTANTS ELECTES ALS MUNICIPISDELS I LES REPRESENTANTS ELECTES ALS MUNICIPIS    
    
Exposició de motius 
 
El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable.  Conciliar la vida laboral amb la 
familiar també ho és.  És per això que quan una regidora o regidor està de baixa maternal 
o paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal, perd la capacitat 
d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es perd la 
representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser escollit o 
escollida. 
 
Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la Igualtat efectiva de 
dones i homes, els poders públics han d’establir mesures que assegurin la conciliació de la 
feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes.  Segons la Disposició final 
setena de la mateixa, el govern ha de promoure acords necessaris per iniciar un procés de 
modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els permisos de maternitat 
i paternitat dels càrrecs electes.   
 
A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels diputats ja han 
aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. Encara als 
ajuntaments no s’ha adaptat aquesta legislació, el que crea un agravi c omparatiu entre 
els diferents òrgans de govern democràtic. 
 
Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no 
poden votar als plens municipajls. 
 
Segons l’iniforme de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la Universitat de 
Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrec s electes, hi hauria 3 maneres de 
poder votar en aquests casos.  La primera, per substitució del càrrec electe pel següent de 
la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat institucional.  La 
segona opció seria utilitzar les tecnologies actuals com a eines per suplir la presència dels 
edils i poder votar de forma telemàtica.  I  la tercera i útlima, delegar el vot en una altra 
persona del consistori. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar al Govern espanyol a impulsar la modificació respecte la Llei de Bases Locals 
necessària per a què un càrrec electe pugui exercir el dret de votar en cas de baixa per 
maternitat o paternitat o per malatia greu, utilitzant un mètode que no comporti cap 
despesa suplementària als ajuntaments. 
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Segon. Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en 
plens municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir5 el dret a vot en cas 
de patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu. 
Tercer. Traslladar els anteriors acords a la presidència del Govern espanyol, a la Presidència 
del Congrés dels Diputats i a la del Senat i a la presidència del Parlament de Catalunya. 
 
Proposta que es trasllada al Ple per a la seva discussió i aprovació. 
 

Sr. Olivella:  Penso que a la moció, queda reflectit, tot el que, l'esperit del que avui, 
plantejàvem aquí, el fet, de què, doncs una persona que estigui doncs de baixa maternal, 
sigui paternal o maternal, doncs pugui exercicr el dret de vot, a travès d'algun altre mitjà, i 
això doncs tan el Parlament de Catalunya com el govern de l'Estat, han pres, les 
determinacions i punts perquè, pugui ser una realitat allà.  A les hores, a nivell de 
municipis no, per tant, el que demanem és que, aquesta moció de què, aquest dret també 
doncs, s'estudii per part del govern central, i aprovi les lleis o modificacions que facin falta, 
pugui també això, fer als municipis, i pugui la gent doncs, exercir el seu dret a vot igual, i 
que, la vida familiar, es pugui conciliar en aquest cas, amb la vida doncs dels ajuntaments, 
a l'hora de votar; i de tirar endavant, doncs tot un seguit de qüestions, a nivell individual.. 
Per tant, no sé, si voleu, cadascun de vosaltres, explicar qualsevol cosa o fer una alguna 
manifestació cada grup polític, o bé, pasem a la votació. El que, decidiu. 

 

Sr. Parera: Jo crec que s'ha de votar, perquè ja s'ha parlat a la reunió de portaveus, i per  
tant, si que fas bé de parlar d'això, perquè el públic, té dret a saber el que hem acordat a 
la reuniò de portaveus. El públic, té, motius i ha de saber el que hem acordat, peró 
llógicament, UAM vota a favor. 

 
El Ple de la corporació per unanimitat de la totalitat dels membres que constitueixen la 
majoria absoluta legal, acorda: 
 
Primer. Instar al Govern espanyol a impulsar la modificació respecte la Llei de Bases Locals 
necessària per a què un càrrec electe pugui exercir el dret de votar en cas de baixa per 
maternitat o paternitat o per malatia greu, utilitzant un mètode que no comporti cap 
despesa suplementària als ajuntaments. 
 
Segon. Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en 
plens municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir5 el dret a vot en cas 
de patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu. 
 
Tercer. Traslladar els anteriors acords a la presidència del Govern espanyol, a la Presidència 
del Congrés dels Diputats i a la del Senat i a la presidència del Parlament de Catalunya. 
 
 
7.7.7.7.    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEICTADES 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 1680/2012 de 27 d’abril fins el 2199/2012 de 27 d’abril, donant compliment al 
que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de novembre, prquè els 
regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
    
8.8.8.8.    DONAR COMPTEDONAR COMPTEDONAR COMPTEDONAR COMPTE    DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDE 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 19  de 9 de maig de 2012, perquè els regidors i regidores en tinguin 
coneixement i quedin assabentats 
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 
9.9.9.9.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
 

Sr. Parera: Bé, abans de començar, senyor alcalde, li he de demanar disculpes, perquè jo, 
no m'agrada venir aquí al Ple, i perdre temps explicant coses, que es podrien haver 
explicat, i s'han d'explicar, i s'han de dir, i s'ha intentat dir, a les comisions informatives, 
però, es dóna el cas de què, de vegades, a les reunions informatives, de vegades, a les 
reunions informatives, no es pot parlar, i diré el que no vaig poder dir a les informatives, si 
vostè m'ho permet, i sense ser pesat, aquí suposo que no s'he m'interrompirà, i podrè 
parlar si us plau. 

He de parlar del jardí del passeig.  Que ja es va dir, i discutir breument, i ja s'ha començat 
a fer. S'ha de treure la sorra de les plantes, que xuclen l'aigua, i per lo tant, si que és 
veritat, que la setmana passada es va començar, 2 dies de començar, a arreglar el jardí del 
passeig, però, ja no s'ha fet res més! I estem, entrant al mes de Juliol. Ja, mireu, de totes 
les coses que us diré, no són coses pel poble, perquè a la gent del poble, lògicament, de la 
manera com funciona, ja ens donem compte i ho veiem.  La llàstima si parlo ara una mica, 
es que com a mínim, el turisme que ens alimenta molt, tot l'any, en el municipi de 
Calafell, no vegi, coses que no hauria de veure. Nosaltres ja les veiem i callem;  bé, per si 
algun dia es pot arreglar. 

A llavors, si que es veritat, que hi ha dues illes de gespa: una que dóna al carrer Rhin, i una 
altra que dóna al carrer Ródano, que estan al mig del passeig, lògicament a veure si 
aquesta gespa es pot regar i es pot fer reviure, perquè ja està mort. Les del mig del 
passeig estic parlant, si us plau. 

També quedaria molt bé, que ja ho he dit varies vegades, que en el passeig marítim, 
començant per l'Estany, hi ha un tros que s'hauria de fer una vorada, per no sentir tant 
soroll de rajoles. 

També ens heu de dir si us plau, aquesta quantitat de tendalls que s'han possat al passeig 
marítim, ens agradaria que ens contestèssiu, si són, per benefici, de l'ajuntament, o són 
per perjudicar al comerç de Calafell. Tantes botigues d'embotits, i botifarres i de pa i de 
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carquinyolis, si tot això ès, per benefici del municipi, o és per perjudicar al comerç de 
calafell. 

Hi ha una altra cosa molt important, que sembla estava solventat! Que ès el desaigüe    del 
carrer Ródano, al mig de la sorra, al mig de la platja, ple d'herba, ple de mosquits i ple de 
porqueria. Jo, lógicament, com que ara puc parlar que no se m'interrompirà, suposo que 
com se’m contestarà, em dirà que pel desaigüe    ha de sortir l'aigua! Però mireu, ara surt 
l'aigua quan plou! Quan plou, 2 o 3 dies abans de que plogui, ja s'han de canalitzar, s'han 
d'obrir les canals de la platja, perquè l'aigua surti.  Per  tant, si ha de sortir l'aigua, quan 
plogui, ja sortirà.  I  com que fins ara no hi havia waters, no havia lavabos, la gent de la 
petanca anaven allà, i feien el que havien de fer i el que han de fer, que si no havien 
lavavos, ho haurien de fer allà.  Si us plau, que s'agafi una màquina, s'aplomi, s'apleni, tot 
de sorra. Tot de sorra, i quan plogui, ja ho obrirem si us plau.  Dic això, perquè com que 
se’m contestarà, de tot el  que dic, de cara al Turisme. Se’m contestarà amb paraules, 
paraules i paraules. 

També ens agradaria saber, a on està la guingueta propietat de l'ajuntament. Aquella 
guingueta que hi havia a la plaça del Mi·llenari, propietat de l'Ajuntament, a veure si s'ha 
venut o a on està enmagatzemat i que volem fer. 

També ens agradaria saber, perquè, corren moltes veus que no sè, que sigui, que nosaltres 
com a equip, com a regidors, encara que estiguem a  l'oposició, no sabem, que es volen 
col·locar més guinguetes a la platja, i que, ha sortit un ple de subhasta, cosa que, el preu 
no el sabem, perquè, es diuen molts preus i es diuen moltes coses. No sabem a quin preu 
surten aquestes subhastes. 

Nosaltres també, ja que l'Ajuntament no té diners, i perdonemu-me sinzerament, jo sè 
que amb aquestes paraules que us dirè, castigarè a en un tros del municipi de Calafell, 
però lógicament, tots hem de complir amb els pagaments i hem de passar pel tub.  

Com  estan els rebuts pendents de Vall de Mar? Hi ha dos rebuts pendents de Vall de mar, 
i s'hi ha d'afegir, les millores! Com estan aquests rebuts? Si us plau.  

Una altra cosa que voldria afegir, si us plau també, que ja comença a perjudicar també, 
una mica, ès, s'insisteix, jo sè que no hi han diners, si s’insisteix a l’ACA, per l'ampliació de 
la depuradora. Ens agradaria sapiguer, per poder respondre al turisme, quan s'acabaran, i 
perquè s'allarguen tant, les obres de Jaume Soler. Les obres de Jaume Soler, si us plau.  Ja 
ho vaig dir a l'antic govern i l'antic govern no ho va solventar ni va contestar.  Espero que 
aquest govern contesti. 

Al club Nàutic de Calafell, hi ha quatre focus, amb unes faroles, que enfoquen al Club 
Nàutic. Aquest focus si us plau, la llum qui la paga? 

I tingueu en compte una cosa, si us plau, us ho dic de veritat.  La gent del poble ja ens ens 
fem càrrec, però el turisme no ho entendrà. Les olors dels contenidors. Renteu 
contenidors, si us plau, renteu contenidors. 
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Ja veieu que no he dit res, d'inversions. No he dit res, de coses que la gent del poble 
veiem. Però si que, he dit coses que, el turisme,  si us plau, quedi complagut, que pugui 
tornar a venir, i que el turisme que mantè al municipi tot l'any, no ens hagi de criticar. 

Gràcies per fer-me pesat senyor alcalde, però com que, a informatives, no he pogut dir-
ho, ho he de dir en aquí. 

Moltes gràcies. Jo suposo, que si se’m contesten paraules amb paraules, i no són paraules 
correctes, li demanaria permís, només segons, per poguer contestar si us plau. 

A vostè, moltes gràcies. 

Sr. Triadó:  Bé. Jo també us voldria fer, uns petits comentaris; i, em sabria greu, que 
l'equip de govern com sempre s'ho prengui malament, I a les hores, no contesti, com a 
mínim, amb la humiltat, amb la que nosaltres preguntem. 

En primer lloc, m'agradaria, que algú ens expliqués, vist lo que ha passat al ple municipal, 
amb la proposta de la declaració política i la moció que ha fet l'Alcaldia, on t’he diu, que, 
el vot dels regidors i regidores, és indelegable i personal. A les hores, jo, em sembla que 
aquí hi hauria molta gent, que entraria en una confusió, si tots els acords que hem fet, 
que hem pres aquí en aquest ple, i en altres plens, quan s'ha votat, d'una manera 
unànime per grup, són legals o no són legals! Perquè si ens està dient aquí la llei i tenim 
que modificar la llei de règim local, perquè el vot, és intransferible i indelegable! Nosaltres 
aquí, ho hem anant  votant tots per grups, sempre. Al parlament veiem que vota cadascú 
vota el seu vot; al congrés de diputats també; i per tant que, alguna persona informada, 
doncs ens digui, si, això pot portar a confusions, i si ha de portar a confusions, home, que 
s'aclareixi, no? 

La segona pregunta em refereixo, al carrer Manuel Soler. Fa quasi un any, al Setembre 
penso que va ser, que el nostre grup va demanar que, quan es pintés, el carrer, es tingués 
en compte el tema dels autocars. Els autocars, ocupen més calçada, que la que està 
marcada, o més que res, que el que està marcat, per qualsevol cotxe! S'ha tornat a pintar, 
i s'ha tornat a caure en el mateix error. Jo no sé si es que passa perquè ho diu l'oposició, o 
perquè no es vigila; i a les hores, els autocars, surt quasi, 2 pams per fora, de la línia 
reservada a l'aparcament. I quan se creuen 2 vehicles, per altre banda, causa molts 
problemes. Lo mateix està passant, amb el carrer Rivera d'Ebre. El carrer Rivera d'Ebre, 
s'aparca a banda i banda, i a les, no es pot circular en 2 direccions; hi han problemes. Jo 
demano, que aquest carrer, es revisi, i a veure si es convenient, fer una única circulació. 
Perquè allà podem també tindre, algun problema greu. I sobre tot quan se surt, de lo que 
diem el carrer de les torres de l'electre, que gira, i no tens temps de veure si puja un, o 
baixa. 

Després, voldria fer un altre comentari sobre el tema de, els cartells que hi han a la platja, 
prohibint, determinades coses. Ens estan prohibint que hi hagin els gossos; que es jugui a 
pilota; que s'hi mengi; però, si algú, o suposo que més d’ algú d'aquí, va a la platja el dia 
que pot, veurà que, sobre tot els Diumenges, està ple, de taules i cadires, amb les 
carmanyoles, i sobre tot, està tot ple de ‘Top mantes’, que passen per la platja, i ningú els 
hi diu res. Si és que es pot complir, amb el que marquen els cartells doncs, si posi gent! I si 
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no es pot complir, doncs que es tregui el cartell i que no posi res, que si està prohibit o no 
està prohibit. 

I, per últim, doncs felicitar al senyor alcalde perquè, al final, quan fa sis o set mesos vaig 
dir, que el tema de la brossa del Vendrell, no estava, no ho tenia l’empresa del Consell 
comarcal, em van dir que si, però veig que al final es complirà, i avui, o demà o el Dilluns, 
es farà la presentació; doncs felicito al Consell comarcal, i al seu president, perquè lo bo, 
de mancomunar serveis, i que surtin més econòmics, és realment que entrin tots, que hi 
participin tots, però després es plantejar un altre problema que és si tots pagarem igual. 
Res més. 

Sr. Sieiro:: Si. Nada más quería decir, de momento, las preguntas las he hecho en las 
comisiones, y aquí no tengo nada que decir. 

Sr. Bonilla: Si, gracias señor alcalde. Yo, haré un ruego, inicialmente, y es con el tema, de 
la situación de crisis que estamos pasando, bastante mal. Está viendo, que en el 
alumbrado de Brisas concretamente, a las 8 y cuarto, 8 y media de la tarde, están todas 
las tardes, el alumbrado encendido! Yo creo que, con que se enchegase a las 9 y media de 
la noche, sería suficiente, porque hasta esta hora, hay plena luz del día, no? Por lo tanto, 
seguro que sería un recibo al final del día, y los vecinos seguro que también lo 
agradecerían; que miráramos de, escatimar o ahorrar, unos €. 

Luego, también quería hacer otro ruego  y es, en el tema de la limpieza; concretamente. El 
tema de la limpieza, no sé que pasa, pero llevamos unos 40 días que, está bajando 
bastante. Mayoritariamente, en la zona de Valldemar, Montmar y Segur de dalt. Allí, ha 
bajado bastante. N sé si es que, han desplazado personal, para otras zonas, o que, pero, 
no se está dando el servicio, como, se dabaa hasta ahora. Nada más de momento. 

Sra. Almagro: Hola bon dia, moltes gràcies senyor alcalde. Jo tindria una sèrie de 
preguntes pel regidor de Medi Ambient, el senyor Jose Antonio Jiménez! I es, en relació 
bàsicament, al dia de Sant Joan, i a la nit de Sant Joan, perquè, el dia de Sant Joan, aquí a 
Calafell, quan cap allà a les 12 del matí, les 12 i mitja, estaven totes les platges plenes, de 
ciutadans del nostre municipi, i de, turistes, que han vingut a passar el dia, o que van venir 
a passar el dia. Doncs el tractor, de recollida de residus, o de neteja de les platges, doncs 
estava passant en aquella hora, amb un munt de gent, allà, prenent el Sol, i banyant-se, 
amb la perillositat i amb la manca de seguretat que això comporta, no? Tant pels turistes 
evidentment, com pels nostres ciutadans. Suposem nosaltres que, el servei de neteja de les 
platges, el contracte del servei de neteja té un horari, establert, i, no sabem si realment, 
aquests horaris, vostès tenien coneixement de que en aquell moment, s'estaven netejant 
les platges, o simplement, doncs va ser, una decisió puntual, per part de l'empresa. Doncs 
això seria una pregunta que jo li faig!  

I una altre pregunta en relació amb el mateix tema, seria, si les fogueres que es van fer a 
la platja, a la nit de Sant Joan, tenien el permís de costes, perquè, a nosaltres en sembla 
molt bé, que es facin aquestes fogueres, perquè es una tradició ja, molt antiga, que 
repercuteix al llarg, de tota la costa Mediterrània i aquí especialment a Catalunya també es 
fa, però l'any passat jo recordo, que quasi bé, es va posar però quasi bé, van haver una 
sèrie d’impediments, per no posar la carpa, que hi ha al costat de la confraria que 
nosaltres posàvem cada any, perquè, es deia, i eren paraules del propi regidor, doncs que, 
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no, tenia, permís de costes. Al final es va posar, però, llavors, la nostra pregunta és: si vam 
ser rigorosos, i no es va posar, perquè no hi havia aquest permís! Per fer les fogueres, 
doncs, la meva pregunta és: Teníem el permís aquest de costes? 

Després, una altre pregunta en relació amb les fogueres de la platja, és saber, de quina 
manera es van, portar en davant, es van realitzar! Si es van prendre les mesures de 
seguretat necessàries! I adients, per tal de, que s’evités la propagació de les flames, 
perquè ens costa a nosaltres, que hi han una sèrie de recursos, i de possibilitats, unes 
plaques de metall i unes peces, per cercar la foguera que es posen. Doncs, si això es va 
portar a terme, evidentment, millorar aquesta seguretat, aquestes condicions i evitar 
doncs que, com he dit abans, les flames es propaguin, i després també, sigui molt més 
fàcil, retirar aquesta foguera, no?  

Una altre pregunta, a en el senyor Jiménez. Es que, hem vist, doncs que la web de 
l'ajuntament, a la web principal, hi ha una noticia, de fa un parell de dies, que es que, s'ha 
fet una actuació de millora medi ambiental, a la platja de Segur, concretament a la zona 
del torrent de la casa vella. S'ha netejat vegetació i restos, que hi havien, a la sortida del 
torrent, de les aigües del torrent, però, Dimarts passat a la tarda, jo vaig anar a fer un 
tom; per tot el passeig. I vaig veure, en arribar a en aquesta mateixa zona, doncs que hi 
havia una pudor, molt intensa, en aquella zona. Hi havia una olor a aigües fecals molt 
important, en arribar a aquella zona. I llavors la meva pregunta és, com s'explica, si s'ha 
fet aquesta regeneració, aquesta millora medi ambiental, d'aquella zona, puntual, de la 
platja de Segur de Calafell…..  

Com vincula vostè, o com relaciona vos`te, aquesta pudor, amb aquesta millora? Es a dir, 
no té gaire sentit. M'agradaria que m'ho expliques. 

I després, l'última pregunta que jo voldria fer, és que avui, a un punt anterior, s'ha parlat, 
en relació a l'empitjorament que nosaltres, com a partit Socialista consideràvem, de la 
modificació que s'ha fet del servei, de recollida orgànica, i que vostès, com equip de 
govern, la portaveu, ho ha venut, com un reajustament del servei. Doncs, jo no sé si el 
servei de neteja del nostre municipi, també, s'ha de, reajustar, o s'ha reajustat, o no! Però 
el que si que succeeix es que, el passeig de la platja, la platja de Calafell, el passeig Sant 
Joan de Deu, doncs en el mur concretament, els animals, fan, les seves necessitats, en 
aquell mur, en el trosset de terra, que vostès han plantat també, una espècie de, fils o de 
pels, o no sé que es allò, perquè no ha prosperat! Doncs, les restes que deixen els animals, 
doncs, quan tu et seus allà, en aquell mur, doncs, qualsevol ciutadà que se segui doncs, se 
sent una oloreta, doncs que ÉS una mica, desagradable. Llavors imagini’s vostè, els 
negocis, que tenen terrassa, a 2/3 metres d'aquell mur, i que, estan doncs, intentant 
treballar tot l'any, per recuperar, bé, doncs per fer, treballar, en la mesura del que sigui 
necessari, i doni, per tirar en davant el seu negoci! Llavors, aquelles persones que venen, 
al negoci, i que se senten, i prenen una cerveseta o prenen un cafè! Els hi venen aquesta 
olor, i això, no és agradable; i després nosaltres, com a municipi turístic que, pensem 
vendre, aquest municipi, Calafell, com a Calafell tot l'any, Calafell turístic, jo penso que, 
això perjudica, seriosament, la nostra imatge, com a municipi, eminentment turístic que és 
Calafell, i, m'agradaria doncs que, es fes alguna cosa, alguna millora en relació a en 
aquest tema. 
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Sra. Cumplido: Hola, bon dia. A veure, jo voldria, a qui correspongui, tot el que hi ha, al 
passeig de l’estació, que anuncia, la, ciutadella Ibérica pel caminet de l'Alorda, la carretera 
de l'estació. Doncs, està grafitejat. Mireu de treure-ho, perquè si no, això prosperarà, i 
seguirà….. Més que res, perquè ara es pot. 

I després en segon lloc, volíem, en donat compliment, a un dels requisits, per fer el canvi 
del nom de l'escola Calafell2, que era l'aprovació pel ple, de l'acord que havia agafat el 
conseller escolar del centre, i, la pregunta que us volem fer és, si ja sabeu quan, i en quin 
lloc, s'ubicarà, aquesta escola del Calafell2 que, s’acabarà anomenant de Vilamar. 

I després, en una altre pregunta, seria que, ja definitivament sabem, que les escoles 
bressols, han passat, d'una subvenció de 1.800 € de la Generalitat, al curs vinent, d'uns 
850 870 €. I la pregunta és, qui, assumirà, aquesta diferencia? Si aquesta diferencia la 
assumiran els pares, haurem de tenir present que, els pares probablement, no podran 
assumir-la, i que a les hores, les ratis que tenim actualment, a les 3 escoles bressols que 
romandran obertes, baixaran, amb lo qual, això també suposarà, pues, unes despeses per 
l'ajuntament. Saber, quin acord heu pres, o quina decisió heu pres, en quan, aquesta 
diferencia que, ara la Generalitat no cobrirà, qui la cobrirà, si ja lo heu previst, i si això, 
recaurà, sobre les famílies. I res més. 

Sr. Robert: Si, gràcies company. Bon dia, no, només és un prec.  

Estem a punt de tancar el primer semestre de l'exercici, i, demanaríem si pot ser, que, a la 
propera comissió informativa ordinària que hi hagi, abans del proper ple ordinari, se'ns 
pogués facilitar, l'estat d'execució del pressupost, 2012,. Gràcies. 

Sr. Revello: Bé, hola bon dia. No, res. Són, unes cosetes ràpides. Volia conèixer, tal com ha 
comentat el senyor Parera, que s'ha avançat per posició, dins de, a la taula! Com ha sigut, 
el concurs de concessió de les  guinguetes del 2012, i, com serà el proper. Ja que a les 
dates que estem, penso que al 2012, ja, va com va. 
 
El més greu, torno a reiterar, una cosa que havíem comentat en el darrer ple, és que tenim 
que assabentar-nos d'aquestes noticies, pel carrer, per les pagines web, per la premsa, 
quan hi han comissions i organismes, on no s'ha parlat, en cap moment d'aquest tema. I 
realment, quan passegem pel carrer, que els ciutadans ens preguntin coses, i sàpiguen 
quasi més que nosaltres, jo reitero, insisteixo molt, sobre, que  flueix aquesta informació, 
perquè a vegades, no la tenim. 
 
Després, una altre cosa que m'agradaria comentar, és que en la darrera comissió, 
informativa de promoció econòmica, havíem demanat, una relació de costos, de la 
desfilada de moda, i una previsió de costos, pel que serà el carnaval d'estiu, del 7 de Juliol. 
Bé, encara no l'hem rebuda, jo, només recordar-lo si us plau, perquè arribi. 
I per acabar, també m'agradaria preguntar a la senyora Elvira. Fa, ja més d'un any, un, 
sopar, que vam tenir els empresaris; hi havia hagut un compromís, per tornar, a estudiar, a 
través dels serveis jurídics, el model del patronat de Turisme, tal com el teníem, fa uns 
quants anys! I penso que, seria molt important, intentar, entre tots, recuperar-lo; ja que la 
col·laboració entre sector públic i privat, sempre l'hem defensada tots, penso en aquestes 
taules, i, penso que és, una de les claus per a funcionar, sobre tot en èpoques tan 
complicades. Jo entenc que, en aquella època, fa un any, s'havia parlat que, s'estudiarien 
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els serveis jurídics; ha passat un any i algunes setmanes; m'agradaria saber a que punt 
està! Sobre tot, per no passar altres 3, 4 anys, i trobar-nos encara, en la mateixa situació. 
Res més. 
 
(Sr. Duart: Si, bon dia. Bé. Jo volia, fer tre precs, però un d'ells, és un aclariment, a la 
senyora Olga Elvira, de l'últim ple. Jo, no he treballat mai a Turisme, he treballat per a 
Turisme, com a Professional subcontractat. Per tant, hi ha una diferencia entre treballar a 
Turisme, a treballar per Turisme. 
 
Els mecanismes, per identificar l'impacte econòmic d'una activitat de qualsevol 
esdeveniment, sigui cultural, esportiu…. Existeixen, i bé, vostès els han de saber, perquè jo 
els hi puc dir, que per exemple, tenen una targeta, que si, saben utilitzar bé, els 
mecanismes aquests, cada setmana els i donaran unes dades, bastant importants, de 
quina és, l'activitat, o l'impacte econòmic que té l’activitat, en aquest cas, a Calafell, no? 
Bé, i després volia, comentar sobre el passeig marítim de Calafell; les fonts, estan bastant 
malmeses; fins i tot hi ha alguna, que pràcticament, s'arranca; i crec que, bé, no és una 
bona imatge, ara que, estem a plena temporada turística, que, les fonts no funcionin bé al 
passeig, i, a més, tenen un consum molt gran d'aigua, perquè moltes d'elles, queden 
pràcticament, funcionant, sense que ningú les estigui utilitzant, no? 
 
I bé, tornar a repetir lo mateix del poste de telèfon, que continua estan al mateix lloc, que, 
el ferro aquest surt, perillosament, i que bé, seria interessant de que, es pogués, solament, 
tallar, no? Aquest tros de ferro, per evitar que ningú es pugui donar un cop al cap. Res 
més. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: Si, bé. Per acabar, només comentar, una sèrie de coses, que es que, el parc del 
Vilarenc, està en unes condicions de manteniment, lamentables. I podíem portar fotos, 
però es que, en tenim tantes, que bé, ja no les hem portat, perquè, es evident! I una cosa 
és que estigui, doncs bé, que no estigui, acabat del tot, o que li faltin doncs, algunes 
coses, però que si que es veritat, doncs que, el manteniment, que s'estava fent, doncs ara 
no s'està fent! I les herbes creixen, i l'estat, doncs es bastant, deplorable. 
A més a més, en el carrer Altafulla també, s'ha comentat abans, de les pintades, que s'han 
fet en el terra. Doncs en el carrer Altafulla, també hi han una sèrie de pintades que s'han 
fet allà, que, bé, el que les entengui, que s'ho faci mirar, però, sobre tot hi ha un espai, 
que enllaça amb el carrer Mitjorn de Masmel o de Bellamel, que, està molt estret, perquè 
hi ha una punxa que surt, d'una tanca privada, i que s'havia expropiat en el seu dia a més 
a més el terreny! Per tal de poder fer, la tanca més recta, i s'ha fet unes pintades allà, que 
el carril de circulació, fa menys de 2 metres! I clar, jo, no conec cap cotxe, que pugui 
passar, creuant-se amb un altre en aquell punt, sense envair el carril contrari, no? Per tant, 
també demanem, que allò, en tot cas, si posi ordre i s'hi rectifiqui. 

A més a més, el tema de l’autobús a Mas Romeu. Ho vam comentar també a la comissió, 
no se'ns va donar resposta. No sabem com està; si ja s'està, posant el servei, doncs que 
cada any, cada estiu es posava, de que hi hagués una hora més, a les tardes! I que al matí 
doncs, poguessin arribar més aviat, també en el cap! La gent que ho demana. 

 
I per últim, ens agradaria, doncs saber, si, els escrits que fem com a oposició, doncs algun 
dia o altre, ens contestaran! Hem demanat, fer 3 actes públics, i els hem pogut fer, però 
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no ens han donat resposta! Hem demanat també, permís per passar la megafonia, 
anunciant aquests actes; tampoc ens han donat resposta! Hem demanat, a més aquestes 
sol·licituds, eren de finals de Maig! Per tant, jo no sé com estem ja, pràcticament, doncs 
en el Juliol pràcticament! I encara no ens han contestat. 
 
I a més a més, doncs el 23 de Maig hi ha un altre escrit, que també demanem, poder 
organitzar un torneig de Futbol platja, 2 dies determinats de Juliol, i tampoc se’ns ha, 
contestat! Si a més a més, li diem també doncs que, les al·legacions que hem presentat 
del mercat municipal, del projecte del mercat municipal, tampoc s'han contestat! Bé, 
només ens queda preguntar-li a la secretaria, quan de temps hi ha, perquè contestar 
aquests escrits, i que en tot cas, ens informi de, del temps que realment, doncs hauríem 
de contestar, no? 
 
Jo crec que, lo que hauríem de fer precisament, és, respondre com s'ha fet tota la vida! 
Quan hi ha hagut, alguna sol·licitud, per part de l'oposició! Pues, sempre s'ha contestat, 
de que, s'ha disposat, d'aquells actes, i s'ha dit, que si! I en canvi, doncs ara no tenim, 
aquestes respostes! Per tant, no entenem res! Simplement era això. Gràcies. 
 
Sr. Jiménez:  Bon dia. Si si, començarè jo, que tinc aquí, un parell de fulles. Veig que bé, 
està el poble, malament. Està tot, molt malament. 
 
A veure, començaré, pel senyor Parera. Si que és veritat, com, ell ha dit, que els treballs de 
jardineria al passeig s'estan fent, lo que, no s'ha tret encara, és la sorra, però això és, una 
cosa que queda pendent. 
 
També ha comentat, lo del carrer Rhin. Aquesta part, de sortida de pluvials, del carrer 
Roine! I bé, això, és, una tasca pendent. Encara teníem, la banda aquesta de Cunit, i la 
banda d'aquí de Calafell! Que s'han fet, aquestes 2 actuacions amb el tancament. I ara, 
queda pendent aquesta, que també anirà, en la mateixa línia. Es qüestió, d'una miqueta 
de temps Parera, i estarà fet. 
 
Després, hi havia més. Diu que la gent, de les petanques, com no tenien els policlins, 
anaven a, fer les seves coses allà a les canyes. Jo ting entès, que aquesta gent, té claus, de 
2 banys, que precisament, jo vaig parlar amb la presidenta, que em va dir que vostè li va 
donar aquesta clau. Que estan utilitzant aquests lavabos, com a, provador de roba, perquè 
deixen allà les seves xancles, i les seves petanques, això ho he vist, jo mateix! Ara ja tenen 
els policlins! O sigui, ara ja tenen tres banys. Tenen el policlin, i 2 al port, que són públics, 
però bé, sembla ser, que ara són d'aquesta gent. 
 
A part, també, lo que és el tema dels olors dels contenidors! Jo vaig tindre una reunió 
aquesta setmana, amb ECO BP el dilluns;i vam concretar, de que cada dia que surtin els 
camions a netejar, m'enviaran un missatge, un correu electrònic. Si veig que passa un any, 
i no rep cap cosa, llavors, ja parlaré amb ells, però de moment…. Lo que es van 
comprometre que aquesta setmana, ja està funcionant. 
 
Lo de los contenidors ya lo he comentado, el tema de la limpieza, que haber, se está 
haciendo, pues según lo acordado y según lo firmado en el convenio. Y ahora, pasaré a 
contestar a la señorita yolanda Almagro. 
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A ver, me ha hecho tres preguntas por el tema, de las fiestas de San Juan. Una era, que si, 
había permiso de costas! Otra era de que, el servicio de limpieza se había modificado, 
porque no sé a que hora de la mañana, estaban todavía limpiando. I, el tema de la 
seguretat. Bàsicament, en el conjunt d'aquestes tres. Nosaltres no vam donar permís; si 
que van agafar les invitacions, la gent que va escriure. No vem contestar a ningú. No vam 
donar permís. Però lo que si que ès ben cert, es que, encara que tu no donis aquest 
permís, aquesta nit, la gent, fa les fogueres a la platja. Vem preferir tindre constancia, de 
qui, estava a cada puesto de la platja! Amb aquestes instancies ja sabiem qui era aquesta 
gent. Mai vem donar permís, des de Medi ambient, perquè sabem que, a costes, no et 
donarà permís! Aquesta és una nit, que com tu has dit, la gent va a la platja. Es una nit, 
que tu no pots agafar a la Policia, anar a la platja, i treure a la gent d'aquí, perquè si no es 
liaria una, que això seria pitjor, el remei que la malaltia. 
 
El dia abans, per la radio, jo mateix, a Valls, vaig parlar, vaig comentar, que aquest dia la 
recollida seria especial; a part de que es reforça la recollida de brossa, aquest dia no pots 
començar a les 5 de la matinada com a qualsevol dia, perquè la platja està plena de gent. 
O sigui, no podíem fer res. Aquest dia vam començar a les 7 del matí i es va anunciar a la 
radio, això està gravat a la radio! I vam dir que, fins a les 11 o 12 del matí, encara estarien 
els camions treballant. Es una data que, la gent surt a la nit, i no tothom, matina, per anar 
a la platja al dia següent. Si que es veritat que hi ha gent que va a la platja, però bé, és 
una gent mínima, perquè la gran part, està dormint, al matí, sobre tot a primera hora. Es 
va tindre present, i poder tenir el registre, de més o menys, on estaven les fogueres 
aquestes. Jo crec que, la veritat és que, va funcionar molt bé; la gent està molt contenta. I 
bé, suposo que queixes…. 
 
I havia un altre tema, que era el de control de la seguretat, si hi ha claus, a les fustes, i tot 
això. El que va passar, que es va allargar tant, la neteja de la crivadora, ès perquè la 
crivadora no va passar una vegada solament; va passar 2 vegades, per fer un repàs. En els 
dies següents, també s'està fent aquest repàs. Jo crec que ès una festa popular; que aquí 
a Calafell, porta a molta gent, sobretot gent del municipi; es algo que la gent disfruta, i 
crec que ès algo que, es tè que continuant fent. Si tenim el permís de costes o no? Mira, 
això ès una mica la voluntat de, de tothom! De que la gent estigui bé, aquesta nit, de qu`r 
s'ho passin bé. I, si possem aquest reforç de neteja, no ha d'haver, cap problema. 
 
El senyor Bonilla, que em comenta que, a les Brisas, des de les 20:15 o 20:30, des de les 
20:15/20:30, fa tres o quatre dies, que l'enllumenat, no funciona molt bé. Bé, jo, el que li 
agrairia, es que fos com el senyor Lluis Sieiro, que quan veu una llum encesa, em truca 
directament, i no deixa passar tres dies. Perquè això si que és un consum excessiu, aquests 
tres dies. 
 
I a part, el tema de neteja. Ara mateix, estan a la Baronia, netejant tota la part aquesta. 
S'està fent, amb la mateixa freqüència que sempre. Si hi han, alguns carrers concrets, que 
vostè veu més bruts; m'ho diu, i ja, anirem a veure, i farem el que sigui possible. 
 
I, per acabar ja, el senyor Ramón m'ha comentat el parc del Vilarenc. Si que és veritat. 
Vostè mateix sap, que això, encara no està acabat; que encara s'ha d'acabar. I s'ha de fer 
una bona actuació. Ara, suposo que ja, una mica per aquest any, els pressupostos, que 
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teníem per Medi Ambient per lo que és, el tema de jardineria, pràcticament, ho tenim ja 
esgotat, perquè s'han fet, bastants actuacions! I mirarem, a veure que es pot fer aquest 
any, i el que no puguem, ho farem, l'any que bé. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: De tota manera, jo voldria afegir, que en el parc aquest, el parc està millorat; 
molt més del que estava, quan va arribar; perquè, hi havia tota aquelles tanques de fusta, 
que estaven totes trencades! Que quedi clar que nosaltres ho hem anat a veure també. 
Vull dir que, dir, que passar el mort als demès. A veure, és un parc que no estava, ven 
acabat! Ho has dit, tu mateix. A les hores, s'ha intentat, fer un manteniment, i, s'han, 
intentat arreglar coses reciclant totes aquestes fustes. No s'ha plantat res nou, 
evidentment. Hi ha el mateix que hi havia.  El que si que s'està fent ès, netejar les 
pintades, i ara es tornaran a netejar.  El que passa es que això es questiò de civisme, però 
ès el parc que hi havia. Per tant, les herbes, les erbes ès lo que jo hi deia… 
 
Sr. Olivella: No, no no. Espera’t un moment. Si, però les erbes, les anem netejant. Les 
erbes, es van treient. Ara n’hi han unes quantes aquí a l'entrada! Però allò no queda lleig, 
perquè, s'ha segat bé, i ja està. Vull dir que, igual que es va segant tota la gespa, jo crec 
que el parc, ni millor ni pitjor. Jo crec que està, gaira bé igual, que com estava. Jo diria 
que, en algunes coses, que s'han hagut de, renovar! De fustes….. Però, no hi ha, res més. 
Vull dir, que el que no es pot es, demanar peres, a un olmo. 
 
Sr. Solé:  Respondre al senyor Parera. Miri, abans de contestar-li la pregunta, vostè va tenir 
que el seu company, i li agreixo públicament. La possibilitat de contestar, o de preguntar, 
o de replicar, qualsevol comentari que es fa a les comissions. Per tant, no digui, que se’l va 
tallar. Perquè de la mateixa manera que vostè va opinar quan ho va creure convenient, 
doncs els altres membres de la comissió, sigui qui sigui, també va parlar, quan va creure. I, 
fer referència, a que a la comissió, a vostè se li va, treure el dret de paraula; doncs no és 
així. 
 
I, ara si que li contestaré a la seva pregunta, que segons vostè, no va poder formular 
aquell dia. Vostè em pregunta, per les obres del….. Per segons, pel que he pogut 
entendre, per obres de Mossèn Jaume Soler, es deu referir, a les obres del passatge Sant 
Antoni. Miri, s'estan acabant de fer, la nova estació de bombeig, en aquest cas, i, bé vull 
dir que, queden pocs dies o menys del que ens pensem, de que estigui fet aquell punt, i 
que quedi lliure, quan abans millor, per l'estiu. 
 
I respecte a l'ACA; doncs l'ACA ja sabem com està. Nosaltres estem al darrera; ja li vam 
dir en el seu moment a la comissió! A l'anterior comissió, vostè`t, ho torna a preguntar, li 
torno a respondre; ara ho faig públicament; no hi ha cap problema. El tema de l'ACA per 
l’ampliació de la depuradora, nosaltres, ja estem al damunt. El que passa és que l'ACA, té 
un deute de 1.400.000.000 d'€; té compromisos firmats per l'anterior equip de govern de 
la Generalitat per valor de 400.000.000 d'€ en el qual, no hi havien diners al darrera! I 
cada dia l'ACA, la Generalitat ha d'ingressar 150.000 € només d'interessos. Per tant 
doncs, és que s'ha d'ampliar. l'ACA ja ho sap. Doncs nosaltres, estem al darrera, però, la 
situació està com està. I, en principi, res més senyor alcalde. 
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Sra. Suàrez:  El tema de, lo del tòtem de la carretera de l'estació, i de més. De fet 
intentem, de fer una mica de, repassada, a tot el que és, el municipi, senyal ètic 
bàsicament, que és doncs, de patrimoni cultural, que es té present i està previst, vaja. 
Amb el tema de, l'escola Vilamar,  estem treballant sobre el tema. Estem, doncs, tant amb 
l'equip directiu, com el que és, la direcció vaja territorial d'ensenyament, treballant 
conjuntament, i quan hagi alguna cosa doncs, del cert, no us preocupeu que a través de 
comissió informativa, com hem fet sempre i fins ara, a previ a que, se sàpiga doncs 
públicament; ho sabran, els partits polítics, que formen part del consistori. 
 
Pel que fa, en relació a les escoles bressol, doncs el mateix. De fet, això és un dels temes, 
que vam estar comentant en la última comissió informativa, i, vam estar parlant, tant 
d'això com de la situació actual, de totes les escoles bressol del municipi. Es cert que, ens 
han reduït la subvenció de 1.800.000, que ens van pagar al 2010. (75 que són els que es 
preveuen pel 2012/2013; i, el que s'ha fet és, el que es va quedar d'acord. Un cop, feta la 
matricula definitiva, i sabent exactament, el nombre de persones que tenim a les escoles 
bressol, s'han començat totes les revisions i reunions pertinents, amb les diferents 
empreses, que gestionen, les escoles bressol, per veure, que puguin ajustar el que 
correspon, perquè no recaigui a l'ajuntament, o, no recaigui naturalment, als pares i 
mares, que porten als seus fills, la totalitat, de la diferencia, entre la subvenció que s'havia 
cobrat anteriorment, per part de l'ajuntament, i, la subvenció que es preveu cobrar, a 
partir del 2012/2013. Quan tinguem, tot el tema, solucionat, i tot el tema, doncs, quadrat 
i acordat, us farem saber també, com hem fet fins ara, a través de comissions 
informatives. Ja no tinc res més. 
 
Sra. Elvira: Si, moltes gràcies senyor alcalde. A veure, jo, en primer lloc, fent referència al 
Maxi, del tema, de la relació de costos. El tema de la desfilada de moda, lògicament, no el 
vam donar a la comissió perquè, va ser dissabte, i la comissió era Dimarts, i jo us vaig dir, 
que la persona en qüestió, havia agafat vacances Dilluns! Llavors, aquesta relació de 
costos, l'està acabant de tancar. Llavors jo, el compromís que si puc adquirir aquí, és: a la 
propera comissió, com que ja haurem tancat el de carnaval, perquè el carnaval ja us ho 
vaig dir, que encara a hores d'ara, estem acabant de buscar, subvencions, per gent que hi 
pugui ajudar, a aquesta despesa per part de l'ajuntament. Llavors, un cop passi carnaval, si 
que a la propera comissió, a la de Juliol, puc agafar aquest compromís, que ja sabeu que 
no hi ha, cap problema. Les altres coses que veu demanar, us les vam fer arribar, però 
aquestes encara no estan acabades; però, al mes de Juliol, ja tindrem prou temps, ja ho 
tindrem, i us passarem com vam fer, i us passarem, com vam fer a l'altre carnaval, el full 
de despeses. 
 
Per la banda del patronat de turisme. Ja sé que, costa d'entendre, perquè els que venim 
de sector empresarial privat, costa d'entendre! Però, lamentablement, bé, és un procés 
molt lent, i que m'encantaria dir que, ja està tancat, però no és així. El que si et puc dir, és 
que a nivell, patronat, tot i que, bé, no tenim oficialment, (si que el tenim, però està, 
desfasat) però si que, els últims canvis, que volem fer a nivell patronat, encara no estan 
fets, però si que et puc dir que, a nivell ajuntament, estem actuant, com si el patronat en 
si, estigués, funcionant, com hauria de funcionar. Tot i que, legalment, encara s'hauria de 
perfilar, el, que si és té molt en compte, des del patronat de Turisme, és el sector privat. 
Vull dir, tot el sector privat, del que és el municipi, es sent representat per lo que és el 
patronat de Turisme! De fet és que, diàriament, estem resolent, i estem comtant amb ells! 
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Llavors jo crec que, bé, que quan estigui, jurídicament vestit, i es pugui fer, a nivell ja legal, 
jo, espero, que no trigui, 3 anys com has dit tu. Jo espero que, abans d'un canvi o no, 
d'un proper govern, que això estigui tancat, però pel bé comú de tothom. De vingui qui 
vingui, i estigui qui estigui, d'aquí a tres anys.  
 
I ja per acabar, el tema del senyor Toni Duart.  Disculpi si vaig dir treballar a Turisme, o, 
treballar per a Turisme. A vegades les coses passen així. Si que puc dir, que com vostè bé 
ha dit, si que vostè, ha treballat, durant molt de temps, per Turisme! Vostè sap, la 
metodologia que, continua, i segueix igual, perquè, el patronat de Turisme, funciona molt 
bé! I he de dir que, el personal d'allà funcionen molt bé, i continuen fent el mateix, 
exactament, que quan vostè estava, treballant per a Turisme. 
 
I, comentar, el tema de la tarja. El tema de la tarja, el ’Nordic Walking’, o de la marxa 
Nòrdica, bàsicament, a nivell repercussió econòmica, si no l'importa, li puc dir que clar, a 
nivell econòmic, jo, la lectura econòmica, no la puc fer! Puc fer la lectura, de la quantitat 
de persones, i quin tipus, i quin perfil, tenen les persones que venen a practicar la marxa 
nòrdica, al nostre municipi. Però bé, l'altre prec que se’ns va fer, el ple passat, era un 
tema, de repercussió econòmica. Llavors, amb la tarja ‘Nordic Walking’, es poden fer, 
moltes lectures, moltes i es fan, perquè des del departament del patronat de Turisme es 
fan, però mai, a nivell econòmic. Moltes gràcies. 
 
Sr. García: Bien, vamos a ver.La parada de bus, de la calle  Manuel Soler,  se pinta lo que 
marca la normativa. De todas formas, me informaré a ver que hay allí. La calle Altafulla. 
Hay un informe técnico de estrechamiento de calzada de dos metros. Los coches, hay que 
miden menos de dos metros. Hay un informe técnico, del Pere Ferré; que dice que,  es un 
estrechamiento de calzada. 
 
Y lo de los grafitis, estamos encima de ellos. Poco a poco, los iremos quitando todos. 
 
Lo del autobús urbano de Mas Romeu, aquí tengo yo un contrato, que se firmó el 14 de 
Abril de 2011. Aquí no sale en ningún sitio, de que haya una hora más.  He hablado con 
HIFE, y nunca, se había hecho una hora más, en Mas Romeu. Eso lo dice la empresa. Bien, 
yo sigo en tratos con ellos, para ver si llegamos, a un acuerdo. 
 
Sr. Iglesias: Sí, hola. Buenos días. Bien yo era, respecto a la contestación de las instancias. 
Es que realmente, ustedes han hecho los actos. Digo yo que, a parte de hacer acto, quiere 
decir que necesitan contestación a la instancia, no?  Lo digo más que nada, porque, no sé 
si, puede haber algún error por parte vuestra, pero en principio, con respecto a la solicitud 
del pabellón, para la instancia que presentaron ustedes, para el acto informativo, se les 
contestó exactamente, el día 11 de Mayo a las 11:39; al correo:‘. El día 17 de Mayo, se 
dirigieron a Ramón; que no se había contestado, y se cambio el día. Entonces….. 
 
Sr. Ferré:  Ha sido la única! O sea….. 
 
Sr. Iglesias.Pero se ha contestado la instancia….. Pero es que….. 
 
Sr. Ferré:  No 
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Sr. Iglesias: Se ha contestado la instancia, y bien que….. 
 
Sr. Ferré: Pero las instancias eran tres! 
 
Sr. Iglesias: Ya, pero, a ver,  yo, te estoy contestando, las instancias que respectan a mí, 
que son del tema de deportes. Y respecto a la otra, del acto en la playa, pues la 
contestación la tienes, el día, 20 de Junio, a las 13:56.  
 
Sr. Olivella:Bé, repassant alguna cosa que pugui quedar, i lo de la vorada de les rajoles, del 
senyor Parera. Doncs, ja ho mirarem, si, podem fer-ho, senyor Parera! Ja, ho entenem, 
que té raó en això, però, ja ho mirarem. Mirarem a veure els costos que suposa, arreglar 
tot això. 
 
Els tendals, que ha dit que ha posat, aquelles diferents paradetes, tant a Segur de Calafell, 
com a Calafell! Bé, això ho porta l’empresa municipal CEMSA, últimament. I a les hores, el 
que s'ha fet, doncs es seguir, tot un sistema molt semblant al que hi havia! El que passa 
que doncs, s'han seguit uns criteris, que, quan vulgui, no? Li podem explicar, però que, 
han sigut uns criteris de, mercadets, o de llocs de trobada, on no es pugui, perjudicar, a 
ningú del municipi, i a l'hora doncs, sigui, focus d’atracció turístics, o d'Estiu, com passa a 
la majoria de pobles a la costa. Jo crec que, o creiem nosaltres que, si estan ben portats i 
ordenats i controlats, i tothom paga, les seves respectives taxes, doncs, pensem que no 
pot ser negatiu. Més quan, s'ha fet, fa molts anys! I, el que si que li puc assegurar, que el 
control ha estat, exhaustiu, de cada un d'ells, i fins i tot s'ha intentat, col·locar les 
activitats repartides, de tal manera que, hi hagi unes quantes a Segur de Calafell, i unes 
quantes a Calafell; o sigui, a les 2 zones. Repartides i fins i tot, s'han posat amb uns 
criteris, I penso que, s'ha tingut reunió amb tots ells, vull dir, a nivell en directe; i, que s'ha 
intentat doncs, arribar a uns acords, i fins i tot doncs, que si algú, pel que sigui doncs, 
marxa sense pagar, no podrà tornar. Vull dir, com a qüestió última, en el sentit de que, 
com a mínim, les despeses mínimes, que els i posa l'ajuntament, doncs es cobreixen, i no 
hi ha cap pèrdua, municipalment, no? I d'altra banda doncs, s'ha cuidat també, que tingui 
una imatge, i que, sigui, un atractiu, com a mercadet, o com a espai, no? De trobada de la 
gent, en qüestions, d'artesania, popular. I que en principi doncs, que no surti, de 
qüestions doncs que, normalment es troben. Això no vol dir que, hi hagi algun producte 
doncs, que se’ns pugui escapar. Doncs això també ho reconec. Però doncs que, s'intenta 
canviar. 
 
En quant a la guingueta de la plaça del Mil·lenari. l’informaré, però això també es de 
CEMSA, l’informaré com està, i els informaré, al proper ple, o abans. En quant als demés 
guinguetes, exactament el mateix, val? Ja, us informarè. Això, és de CEMSSA! Doncs, ja us 
ho passarè. Tot, el que us calgui saber o volgueu saber. 
 
En quant, al senyor Triadó, lo del vot intransferible, indelegable! Evidentment que és així, 
però hi ha un rom municipal, i vostè, suposo que ho coneix això, que diu que, sense 
perjudici de que cadascú pugui votar personalment, el portaveu és el que manifesta, el vot 
de tot el grup; i això sempre s'ha fet així, aquí en aquest ajuntament, i per tant, no hi ha 
cap tipus d'il·legalitat, però que si es fa a nivell individual, doncs, com vostè a fet avui, 
doncs cap problema. 
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En quant….. Lo dels autobusos, ho tindrem en compte, allò de pintar els carrers, però això 
s'ha estat a sobre, de que no sortissin, però no sé que ha tornat a passar, que no ha anat 
bé.  
 
En quant al carrer Ribera d'Ebre,  una o dues direccions, penso que les dues direccions és 
correcte, de dalt a a baix. El problema és quan la gent aparca, on no ha d'aparcar. A les 
hores, com ha dit vostè, des de les torres fins arribar a la primera cruïlla baixant, és on és 
el problema, perquè el carrer es fa una mica més estret. Llavors, allà no més està permès, 
aparcar, a la meitat. Per tant, ho passarem a la Policia, si s'ha de posar, més senyalització 
ara no ho recordo, però ho ha mirarem i, que no es pugui aparcar a l'altra banda, i si n'hi 
ha algú aparcat, doncs que es sancioni, de tal manera, que no sigui perillós, tota aquesta, 
doble direcció, que si, que es correcte; a més, és una avinguda principal, que va de banda 
a banda; creiem que, que és important que sigui el doble sentit! A la resta de carrers no hi 
ha problemes, encara que s'aparqui a banda i banda. D'allà també, lo que és molt perillós, 
i té raó, quan s’arriba a les torres, que hi han aquells 2 contenidors, allà a la bora, que a 
vegades, doncs si la gent no s'aparta, i es posa massa al mig, si en ve un altre, doncs pot 
ser perillós. Però això, si que és una qüestió, que potser si caldria que, ho treballéssim, i ho 
tindrem en compte, de veure si es pot solucionar d'una altre manera. 
 
Lo dels cartells a la platja de prohibicions de taules i cadires i això. Té tota la raó, però això 
és un problema etern, de tota la vida. Són qüestions cíviques. Clar, que hauríem de posar 
constantment un vigilant, però, per aquest tipus de coses, i a més, que realment doncs, fa 
que, que la platja es converteixi en una activitat diferent, a la que tenim normalment. Es 
qüestió de que, els cartells, jo crec que han de ser, i llavors doncs, alertar, a en algun 
vigilant, a veure si se’ls hi pot cridar l'atenció. Tot i amb això, és molt difícil, perquè no es 
d'ara, de tota la vida, però ara, s'ha agreujat una mica més, amb la situació que vivim, 
però igual que això, és tot. Miri, els gossos, les pintades , la brutícia. El poc civisme, que 
respirem, degut potser a una mala educació, perquè no som capaços, de comprometre’ns 
al màxim, fa que tot sigui molt complicat. Però vaja, que té raó, l'observació, i, seguirem 
treballant amb ell. 
 
Enganxo això una mica, amb lo que ens ha dit la Yolanda, del pipi-can a l'aire lliure. Doncs 
tens tota la raó, que és un pipi-can de fa molts anys. La prova és que vam intentar veure 
si, plantant-hi aquest fils, que són unes plantes molt autòctones d'aquí, que, imagini’s, es 
va posar això, perquè vam creure, que arreglant això, doncs viurien les plantes, i s'acabaria 
com a mínim, aquell espai. Doncs bé, hem arribat a veure, pares, amb un fill al costat: 
‘mira papa els calçots’. Vull dir que, i el pare li diu: ‘oi que bonic’, m'entens? Doncs, es 
clar, si no hi ha, aquest civisme, clar doncs, tornarà a tenir, el pipi-can. De tota manera, és 
una qüestió que vostès, ja l'han viscuda, i sabeu que es difícil, doncs de que allò, deixi de 
ser aquella funció. Per això jo crec que, el dia que renovi el passeig marítim, hem d'evitar, 
de que, el pipi-can aquest a l'aire lliure, desaparegui. 
 
Lo de les olors. Sempre hi han sigut. Es una llàstima. Té tota la raó. I quan hi havia la 
brossa, fa 1 any enrere, tota la brossa per allà a sobre, imagini’s, el número que muntava; 
ja ho sap vostè. Que li he de dir. Bé. Ja està tot, em sembla. 
 
Sr. Jiménez: Si. Això, bé, lo primer que es va fer, es va treure tota aquesta sorra, que 
estava tot tapat, i no feia la canalització com tocava. S'ha fet aquesta escullera, i bé, es va 
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obrir aquesta rasa, fins al Mar. Des de que s'ha fet, encara no ha plogut res. Hi havia una 
mica d'aigua, però per l'alçada dels tubs, i el que ès el nivell de Mar, no té pràcticament 
pendent, res. O sigui, fins que no, arribi, i plogui una mica, això era només, l'aigua que 
estava estancada dins dels tubs. Jo crec que, amb una mica de pluja, això s'anirà, i si no, 
doncs mira, agafarem alguna cuba d'aigua  i la ficarem  als pluvials del passeig, i, mirarem 
de netejar-la. Però això és, el que estava acumulat, dins dels tubs.  Gràcies. 
 
Sr. Duart: Faltava lo de les fonts, del paseig marítim. 
 
Sr. Olivella: Si. Lo de les fonts del paseig marítim. Tè tota la raó. Bé, s'han de tornar a 
arreglar.ÉEs molt dificultós; i val molts diners, cada vegada que s'han de reparar, aquelles 
bombes, perquè doncs pel que sigui, doncs, tenen problemes. De tota manera, l'aigua 
que fan servir és la mateixa, tant si és d'una manera, com si ès d’una altra, perquè, allò ès 
un circuit tencat, i s'utilitza la mateixa aigua, de l'estany. Però el que si que hauriem….. 
 
Sr. Duart: Són les fonts d'aigua potable. 
 
Sr. Olivella: Ah! Les fonts d'aigua. Perdona, perdona perdona perdona. Jo es que ara, 
pensava que volies dir les fonts ornamentals, no? 
 
Vale, doncs ja ho mirarem. Ho mirarem, i fins i tot, potser algunes, s'haurien d'anul·lar. No 
dic aquestes de davant, però, d'algun altre indret; perquè hi ha gent doncs que, a la nit, 
va a buscar aigua, i dóna, bé en fi, hi ha tota una problemàtica, al voltant de les fonts, 
que, hauríem de mirar de solucionar d'una altra manera, que no és aquesta. 
 
Bé doncs, moltes gràcies a tots, doncs per tots els precs i preguntes, I pel ple d'avui. 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:10, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretarària en dono fe. 
  
 
 
 
 


