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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: PLE2015/1PLE2015/1PLE2015/1PLE2015/1    
    
A Calafell, en data 29 de gener de 2015, es reuneixen els membres del 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 Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
ordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
    
ALTRES ALTRES ALTRES ALTRES ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    Mireia Ayats Escarré 
 
 
I a les 09:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
 
1.1.1.1.    APROVACIÓ ACTAPROVACIÓ ACTAPROVACIÓ ACTAPROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORA DE LA SESSIÓ ANTERIORA DE LA SESSIÓ ANTERIORA DE LA SESSIÓ ANTERIOR    
    
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que constitueixen 
quórum suficient per la majoria legal acorda: aprovar l’acta número 17 de 19 de desembre 
de 2014. 
 
2.2.2.2.    DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 4T. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 4T. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 4T. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 4T. 
TRIMESTRE DE 2014, DETRIMESTRE DE 2014, DETRIMESTRE DE 2014, DETRIMESTRE DE 2014, DE    22 DE GENER DE 2015, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 22 DE GENER DE 2015, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 22 DE GENER DE 2015, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 22 DE GENER DE 2015, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
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S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS. 
 
 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 22 de gener de 2015 que es 
transcriu a continuació: 
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 18/2015   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 18/2015   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 18/2015   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 18/2015       

Identificació del documentIdentificació del documentIdentificació del documentIdentificació del document    

Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i d’acord amb el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

1.-D’acord amb l’article 5è de la Llei 15/2010 caldrà fer un informe trimestral al Ple amb 
una relació de factures o documents justificatius als quals hagin transcorregut més de tres 
mesos des de la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos.  El Ple en un termini de 15 dies a comptar des del 
coneixement de la informació publicarà un informe agregat de la relació de factures i 
documents agrupats segons l’estat de la tramitació. 

2.-En l’article 21 apartat 4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2014 
s’estableix la metodologia i variables a utilitzar per la realització del informe trimestral que 
cal donar compte al Ple. 
 
3.-En el Reial decret 635/2014 de 25 de juliol pel qual es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos 
en la llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
 
1.-L’estudi s’ha realitzat entre el període 01/10/2014 a 31/12/2014 tant per l’Ajuntament 
com pel Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell. 
2.- D’acord amb el Reial decret 635/2014, el còmput de les factures pendents de 
reconèixer l’obligació s’inicia amb la data de Registre d’Entrada de l’Ajuntament i finalitza 
amb l’aprovació de l’obligació. En conseqüència, es detallen les factures que han excedit 
els tres mesos compresos entre la data del registre i la data d’aprovació. 
 
3.-En l’informe es relacionen el conjunt de factures no tramitades una vegada 
transcorreguts tres mesos des de la seva anotació en el registre general d’entrada i no 
havent-se iniciat el tràmit de reconeixement de l’obligació. 
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4.- S’adjunten a l’expedient els informes dels òrgans gestors que justifiquen les causes de 
l’incompliment de la tramitació de les factures 
 
5.-D’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu apartat 4 s’estableix que el període legal de pagament de les 
certificacions ordinàries d’obra i per als pagaments de la resta de contractes subjectes als 
terminis de pagament de la LCSP, article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el seu text refòs, serà de 30 dies si l’inici del període legal 
de pagament és a partir de l’1 de gener de 2014.  
 
6.-El present informe sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la 
Corporació local s’haurà de trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement dins el mes següent al del tancament del trimestre natural, 
d’acord amb l’Ordre ECO/1046/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 
de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera. 
 
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
 
Del període 01/10/2014 a 31/12/2014 resulten 8 factures per import de -228,20 euros on 
l’Ajuntament ha superat el termini de tramitació de 3 mesos. 
    
    
AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT    
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PATRONAT DE TURISMEPATRONAT DE TURISMEPATRONAT DE TURISMEPATRONAT DE TURISME    
    

    
    
OAM FUNDACIÓ OAM FUNDACIÓ OAM FUNDACIÓ OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLCASTELL DE CALAFELLCASTELL DE CALAFELLCASTELL DE CALAFELL    
    
¿¿¿¿

    
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
3.3.3.3.    DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA NÚM. 6/2015, DE 21 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA NÚM. 6/2015, DE 21 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA NÚM. 6/2015, DE 21 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA NÚM. 6/2015, DE 21 
D’OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL QUART D’OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL QUART D’OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL QUART D’OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL QUART 
TRIMESTRE DE 2014, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE TRIMESTRE DE 2014, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE TRIMESTRE DE 2014, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE TRIMESTRE DE 2014, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.    
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La secretària presenta l’informe de Tresoreria, de 23 de gener de 2015, que es transcriu a 
continuació: 

“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 6/2015“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 6/2015“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 6/2015“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 6/2015    

 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Informe sobre el compliment dels terminis de pagament corresponent al quart trimestre de 
l’exercici 2014, període de l’01/10/2014 a 31/12/2014. 
    
FetsFetsFetsFets    
 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis de pagament de les 
obligacions reconegudes per l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM 
Fundació Castell de Calafell, referent al quart trimestre de l’exercici 2014, per donar 
compliment a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.    
  
Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    
 
1. D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions 
locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Ens local, que inclourà necessàriament 
el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el 
termini. 
 
2. L’article 4.4 d’aquesta Llei estableix que aquest informe haurà de remetre’s, en tot cas, 
als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les Comunitats Autònomes que tinguin atribuïda la tutela financera de les 
entitats locals. 
 
3. Per altra banda, la Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen 
els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals, determina que la persona titular de la tresoreria de l’ens local o, si 
no, la persona titular de la intervenció, haurà d’elaborar un informe de tresoreria (segons 
model annexat a l’ordre)  per a cada trimestre natural, respecte els ens locals i els organismes 
autònoms locals subjectes a tutela financera, i trametre’l al Departament d’Economia i 
Coneixement el mes següent al del tancament del trimestre natural. 
 
4. L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, conforme a la redacció 
atorgada per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i de 
l’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, estableix literalment el següent: 
 
“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
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prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar 
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, 
el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar 
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en 
el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes 
a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.   
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante 
el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 
abono.” 
 
Així, el nou règim que resulta d’aplicació és el següent: 
• L’obligació de pagament dins dels 30 dies següents a la data d’aprovació de les 
certificacions o documents que acreditin la conformitat. 
• L’obligació d’aprovar els documents anteriors dins dels 30 dies següents al lliurament 
efectiu dels béns o la prestació del servei, excepte acord exprés en contra establert en el 
contracte i en algun dels documents que regeixin la contractació. 
• L’obligació del contractista de presentar la factura davant el registre administratiu 
corresponent, en temps i forma, en el termini de 30 dies següents al lliurament efectiu o a la 
prestació esmentada. En altre cas, no s’inicia l’inici del còmput del termini per la meritació 
d’interessos. 
 
 El càlcul del termini de pagament s’ha realitzat en base a aquests paràmetres. 
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ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
 
1. Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions reconegudes per l’Ajuntament de 
Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell, corresponent al quart 
trimestre de l’exercici 2014, període de l’01/10/2014 al 31/12/2014, previstos en la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, és la següent: 
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AJUNTAMENT DE CALAFELL 
4t TRIMESTRE 20144t TRIMESTRE 20144t TRIMESTRE 20144t TRIMESTRE 2014    
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OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
4t TRIMESTRE 20144t TRIMESTRE 20144t TRIMESTRE 20144t TRIMESTRE 2014    
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PATRONAT DE TURISME 
4t TRIMESTRE 20144t TRIMESTRE 20144t TRIMESTRE 20144t TRIMESTRE 2014    
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2. Trametre aquesta informació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 
3. En compliment de la Resolució ECO/1406/2011, trametre a la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, com a òrgan que té atribuïda la tutela financera de les Corporacions 
Locals de Catalunya, la següent informació d’acord amb el formulari 16: 
 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat, 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
4. 4. 4. 4. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM 17/2015 I DE TRESORERIA DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM 17/2015 I DE TRESORERIA DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM 17/2015 I DE TRESORERIA DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM 17/2015 I DE TRESORERIA 
NÚM. 3/2015, DE 21 DE GENER, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A NÚM. 3/2015, DE 21 DE GENER, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A NÚM. 3/2015, DE 21 DE GENER, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A NÚM. 3/2015, DE 21 DE GENER, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014.PROVEÏDORS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014.PROVEÏDORS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014.PROVEÏDORS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014.    
    

La secretària presenta l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 21 de gener de 2015, que es 
transcriu a continuació: 

“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 17/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 17/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 17/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 17/2015    

INFORME DE TRESORERIA NÚM. 3/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 3/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 3/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 3/2015    

 
Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l’expedientexpedientexpedientexpedient    
    
Informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 
l’exercici 2014, període de l’01/10/2014 a 31/12/2014. 
 
FetsFetsFetsFets    
 
Aquest informe recull la informació relativa al càlcul del període mig de pagament als 
proveïdors de l’Ajuntament de Calafell, del Patronat de Turisme i de l’OAM Fundació Castell 
de Calafell, referent al quart trimestre de l’exercici 2014, per donar compliment al Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de 
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de 
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.    
 
Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    
 
1. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del temps de pagament o 
retard en el pagament del deute comercial. 
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2. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període 
mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 

 
En l’exposició de motius s’estableix que el període mig de pagament mesura el retard en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del 
període legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  
 
Aquesta medició amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 
l’Administració paga abans que hagin transcorregut els trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui. 
 
3. L’article 3 del RD 635/2014 defineix les operacions incloses en el càlcul, que seran aquelles 
que s’hagin expedit des de l’1 de gener de 2014 que constin al registre comptable de factures 
i les certificacions aprovades a partir d’aquesta mateixa data. 
 
S’exclouen expressament del càlcul: 
 

1.Les obligacions contretes amb altres Administracions Públiques. 
2.Les obligacions pagades amb càrrec al Fons pel finançament dels pagaments a 
proveïdors. 
3.Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció amb motiu 
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de compensació o 
actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

 
4. Els articles 4 i 5 del RD 635/2014 determinen les fórmules de càlcul  del període mig de 
pagament global a proveïdors i el de cada entitat, d’acord amb el següent detall: 
 

Període mig de pagament = Σ (període mig de pagament de cada entitat * import operacions de l'entitat)

global a proveïdors Σ import operacions de les entitats

ratio operacions pagades * import total pagaments realitzats + 

Període mig de pagament = ratio operacions pendents de pagament * import total de pagaments pendents

de cada entitat import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

Ratio de les operacions = Σ (nombre de dies de pagament * import de l'operació pagada)

pagades Import total pagaments realitzats

Ratio d'operacions = Σ (número de dies pendents de pagament * import de l'operació pendent de pagament)

pendents de pagament Import total de pagaments pendents

 
 
5. D’acord amb l’article 6.2 del RD 635/2014 les corporacions locals remetran al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord amb l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
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subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la següent 
informació relativa al període mig de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 
 

• El període mig de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica. 
• El període mig de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
• La ràtio trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
• La ràtio d’operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie 

històrica. 
 
La informació s’haurà de publicar en el portal web de l’Ajuntament seguint criteris homogenis 
que permetin garantir l’accessibilitat i transparència de la mateixa. A aquests efectes, el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a les corporacions locals models tipus 
de publicació. 
 
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
    
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
1. En aplicació de la metodologia de càlcul establerta en l’article 5 del RD 635/2014, de 25 de 
juliol, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre 
de l’exercici 2014 és el següent: 
 

EntitatEntitatEntitatEntitat    
Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 

operacions operacions operacions operacions 
pagadespagadespagadespagades    

Import Import Import Import 
pagaments pagaments pagaments pagaments 
realitzatsrealitzatsrealitzatsrealitzats    

Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 
operacions operacions operacions operacions 
pendentspendentspendentspendents    

Import Import Import Import 
pagaments pagaments pagaments pagaments 
pendentspendentspendentspendents    

PMPPMPPMPPMP    

CalafellCalafellCalafellCalafell    23,62 4.649.475,27 2,67 2.212.659,62 16,86 
OAM Fundació Castell de OAM Fundació Castell de OAM Fundació Castell de OAM Fundació Castell de 
CalafellCalafellCalafellCalafell    22,82 20.953,30 4,03 33.428,12 11,27 

P. M. TurismeP. M. TurismeP. M. TurismeP. M. Turisme    26,26 96.636,91 17,37 12.295,20 25,26 

PMP GlobalPMP GlobalPMP GlobalPMP Global      4.767.065,484.767.065,484.767.065,484.767.065,48            2.258.382,942.258.382,942.258.382,942.258.382,94    16,9516,9516,9516,95    
 
2. Aquesta informació s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i 
publicar-la en el portal web de l’Ajuntament de conformitat amb l’article 6.2 del Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol.” 
 
La  Comissió Informativa de Serveis Interns, de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat acorda: 
Quedar-ne assabentats. 
 
5. PROPOSTA5. PROPOSTA5. PROPOSTA5. PROPOSTA    DE CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN DE CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN DE CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN DE CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN 
DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL 
 
Identificació deIdentificació deIdentificació deIdentificació de    l’expedientl’expedientl’expedientl’expedient    
 
Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament de Calafell 
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FetsFetsFetsFets    
 
1. Aquesta entitat per a l’exercici de les seves competències i funcions requereix el 
tractament de dades de caràcter personal, regulat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament que la 
desenvolupa,a provat per Reial Decret 1720/2007. 
 
2. El 28 de maig de 2014, el Decret de la regidora de Serveis Interns núm. 3118 va 
acordar la contractació de l’empresa Segurdades per a l’elaboració de l’auditoria bianual 
de protecció de dades. 
 
3. Fruit d’aquesta auditoria, s’ha detectat la necessitat de crear nous fitxers, modificar-ne 
alguns i suprimir-ne d’altres per tal d’ajustar-los a la realitat del Consistori 
 
4. El 5 de desembre de 2014, la secretària accidental ha emès l’informe núm. 269/2014-
AS al respecte. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
• Els articles 20 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de caràcter Personal regulen el procediment de creació, modificació o 
supressió de fitxers de dades de caràcter personal. Els articles 52 a 64 del Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 
desenvolupen, amb més detall, el procediment de creació, modificació o supressió de 
fitxers de dades de caràcter personal. 
 
• Els articles 79 i següents del Reial decret 1720/2007 regulen les mesures de 
seguretat en el tractament de dades de caràcter personal i detallen els diferents nivells de 
seguretat que poden tenir les dades personals. 
 
• La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret 
fonamental.  
 
• Amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació necessària per a 
l’exercici efectiu d’aquests drets, l’article 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació 
i supressió dels fitxers de les administracions públiques que continguin dades de caràcter 
personal, sols es podrà dur a terme per virtut de l’aprovació de disposició general 
publicada en el diari oficial corresponent. 
 
• Un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer 
i realitzat el tràmit d’informació pública, l’article 39 de la mateixa LOPD estableix la 
obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, de 
l’Autoritat Catalana de protecció de dades, al ser la competent com determina l’article 3 
de la Llei 30/2010, que regula l’esmentada Autoritat. 
 
AcordAcordAcordAcord    
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La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PPC i 
UAM i l’abstenció dels membres del PSC, proposa al Ple: 
 
1. Aprovar la creació dels fitxers que a continuació es detallen, d’acord amb les 
especificacions descrites a l’annex primer d’aquest acord: 
 
1. Expedients 
2. Ensenyament 
3. Policia local 
4. Declaració d’interessos de membres electes 
5. Cultura 
6. Esports 
7. Joventut 
8. Biblioteca 
9. Xarxes socials 
10. Registre nínxols 
11. Radio  
12. Queixes 
13. Control de presència 
14. Permisos d’armes 
15. Ús espais municipals 
16. Video vigilància exterior 
17. Gravacions de veu del ple 
 
2. Modificar els fitxers de dades de caràcter personal que es recullen en l’annex 
segon d’aquest acord i que són els següents: 
 
A. Padró d’habitants 
B. Correu electrònic 
C. GDIAP 
D. Comptabilitat 
E. Ingressos 
F. Urbanisme 
G. Històric municipal 
H. Animals perillosos 
I. Registre de parelles de fet 
J. Medi ambient i sanitat 
K. Personal nòmines 
L. Serveis socials 
M. Borsa de treball 
N. Cursos Cal Bolavà 
O. Comerç i turisme 
P. Transports 
 
3. Suprimir els fitxers de dades de caràcter personal que s’enumeren a continuació: 
 
1. GT95  
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2. Padrògraf 
3. Ciutadans 
4. XISSAP 
5. Carpeta datos scpwin 2 0 
6. Gespol 
7. Identificaciones MDB 
8. Contabilidad 
9. Fiscal 
10. Padrón habitantes 
 
4. Deixar sense efecte els acords aprovats pels Plens següents: 
 
1) BOPT núm. 240 de 18 d’octubre del 2011 de modificació del fitxers automatitzat que 
conté dades de caràcter personal, anomenat “Comerç i Turisme”, substituït pel regulat en 
aquesta disposició general. 
 
2) BOPT núm. 48, 26 de febrer de 2013, de modificació i creació de diversos fitxers de 
dades de caràcter personal, substituïts pels regulats en aquesta disposició general. 
 
3) BOPT núm. 87, 15 d’abril de 2013 de modificació i creació de diversos fitxers de dades 
de caràcter personal. Substituïts pels regulats en aquesta disposició general. 
 
4) BOPT núm. 10, 14 de gener de 2014  de creació del fitxer de dades de videovigilància. 
Substituït pel regulat en aquesta disposició general. 
 
5) Creació d’un fitxer automatitzat amb la finalitat de crear un servei de difusió 
d’informació, No publicat. Substituït pel regulat en aquesta disposició general. 
 
5. Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona d’aquest 
acord i dels seus annexos. 
 
6. Obrir un termini d’informació pública per un termini de 30 dies per tal de que els 
ciutadans puguin exercitar efectivament els drets previstos a la normativa; dirigint-se a la 
seu d’aquesta entitat. 
 
7. Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades depenent de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de resolució  
 
8. Els òrgans responsables de cada fitxer han d’adoptar les mesures tècniques, de 
gestió i organització necessàries per tal de garantir la confidencialitat, segureta i integritat 
de les dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectiu els drets 
de les persones afectades reconeguts a la LOPD i a les normes que la despleguen. 
 
Sra. López: bon dia, aquest punt com bé ha informat la secretària de l’ajuntament passa 
per aquesta sessió plenària degut a l’auditoria que vam fer a l’ajuntament de Calafell en 
relació a la protecció de dades hem detectat la necessitat de crear nous fitxers, modificar 
alguns i suprimir d’altres. Per aquest motiu estem passant durant aquest any per les 
sessions plenàries modificacions de fitxers per adequar-nos a la realitat. Gràcies 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor 
no adacrit Massimiliano Revello; i 6 abstencions dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
1. Aprovar la creació dels fitxers que a continuació es detallen, d’acord amb les 
especificacions descrites a l’annex primer d’aquest acord: 
 
1. Expedients 
2. Ensenyament 
3. Policia local 
4. Declaració d’interessos de membres electes 
5. Cultura 
6. Esports 
7. Joventut 
8. Biblioteca 
9. Xarxes socials 
10.Registre nínxols 
11.Radio  
12.Queixes 
13.Control de presència 
14.Permisos d’armes 
15.Ús espais municipals 
16.Video vigilància exterior 
17.Gravacions de veu del ple 
 
2. Modificar els fitxers de dades de caràcter personal que es recullen en l’annex segon 
d’aquest acord i que són els següents: 
 
A.Padró d’habitants 
B.Correu electrònic 
C.GDIAP 
D.Comptabilitat 
E.Ingressos 
F.Urbanisme 
G.Històric municipal 
H.Animals perillosos 
I.Registre de parelles de fet 
J.Medi ambient i sanitat 
K.Personal nòmines 
L.Serveis socials 
M.Borsa de treball 
N.Cursos Cal Bolavà 
Ñ.Comerç i turisme 
O.Transports 
 
3. Suprimir els fitxers de dades de caràcter personal que s’enumeren a continuació: 
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1. GT95  
2. Padrògraf 
3. Ciutadans 
4. XISSAP 
5. Carpeta datos scpwin 2 0 
6. Gespol 
7. Identificaciones MDB 
8. Contabilidad 
9. Fiscal 
10. Padrón habitantes 
 
4. Deixar sense efecte els acords aprovats pels Plens següents: 
 
1) BOPT núm. 240 de 18 d’octubre del 2011 de modificació del fitxers automatitzat que 
conté dades de caràcter personal, anomenat “Comerç i Turisme”, substituït pel regulat en 
aquesta disposició general. 
 
2) BOPT núm. 48, 26 de febrer de 2013, de modificació i creació de diversos fitxers de 
dades de caràcter personal, substituïts pels regulats en aquesta disposició general. 
 
3) BOPT núm. 87, 15 d’abril de 2013 de modificació i creació de diversos fitxers de dades 
de caràcter personal. Substituïts pels regulats en aquesta disposició general. 
 
4) BOPT núm. 10, 14 de gener de 2014  de creació del fitxer de dades de videovigilància. 
Substituït pel regulat en aquesta disposició general. 
 
5) Creació d’un fitxer automatitzat amb la finalitat de crear un servei de difusió 
d’informació, No publicat. Substituït pel regulat en aquesta disposició general. 
 
5. Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona d’aquest acord 
i dels seus annexos. 
 
6. Obrir un termini d’informació pública per un termini de 30 dies per tal de que els 
ciutadans puguin exercitar efectivament els drets previstos a la normativa; dirigint-se a la 
seu d’aquesta entitat. 
 
7. Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades depenent de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de resolució  
 
8. Els òrgans responsables de cada fitxer han d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i 
organització necessàries per tal de garantir la confidencialitat, segureta i integritat de les 
dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectiu els drets de les 
persones afectades reconeguts a la LOPD i a les normes que la despleguen. 
    
ANNEX 1: CREACIÓ DE FANNEX 1: CREACIÓ DE FANNEX 1: CREACIÓ DE FANNEX 1: CREACIÓ DE FITXERITXERITXERITXER    
    
    
1.1.1.1. NOM DEL FITXER: EXPEDIENTSNOM DEL FITXER: EXPEDIENTSNOM DEL FITXER: EXPEDIENTSNOM DEL FITXER: EXPEDIENTS    
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a) Finalitat: Gestió i control del expedients diversos de l’Ajuntament de Calafell  
 
- Usos: gestionar els expedients, donar contestació a les sol·licituds formulades 
que van donar lloc a l’obertura dels citats expedients i presa de decisions en relació amb 
aquests expedients. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones que s’han adreçat a l’Ajuntament de 
Calafell o persones afectades pels expedients oberts o iniciats 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal., o 
persona diferent a l’interessat. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica. 
- Dades de característiques personals: Estat civil, edat, sexe, data de 
naixement, lloc de naixement, nacionalitat. 
- Dades de circumstàncies socials: propietats o possessions. 
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, experiència 
professional. 
- Dades d’ ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades 
no econòmiques de nòmina. 
- Dades econòmic financeres i d’ assegurances: dades bancàries, dades de 
nòmina,  
- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: delictes i 
faltes, infraccions i sancions administratives 
- Dades especialment protegides: ideologia i salut. 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell. 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona). 
 
j) Nivell de seguretat: Nivell alt. 
    
2.2.2.2. NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT    
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a) Finalitat: control i gestió dels serveis, activitats i cursos que s’organitzen relacionats 
amb ensenyament, incloent la gestió de les llars d’infants, les classes de reforç i casal 
d’estiu, entre altres 
 
- Usos: Control dels alumnes inscrits a les activitats,  gestió de les despeses de 
la mateixa, control de la informació necessària per a la prestació dels serveis, comunicació 
pares, organització activitats, control dels alumnes, tasques docents. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Alumnes de la llar d’infants i de les altres activitats 
que s’organitzen i els seus familiars. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica, número S.S. o mutualitat, signatura o empremtes, signatura electrònica, 
imatge o veu, marques físiques.  
- Dades de característiques personals: edat, llengua materna, sexe, data de 
naixement, lloc de naixement, nacionalitat, característiques físiques, dades familiars. 
Altres: estat civil dels pares. 
- Dades de circumstàncies socials: situació familiar. 
- Dades econòmic financeres i d’ assegurances: ingressos, rendes, patrimoni, 
dades bancàries, dades de nòmina, subsidis, beneficis, impostos. 
- Dades especialment protegides: ideologia, religió, creences, origen racial o 
ètnic i salut. Altres: grau i tipus de discapacitat de l’alumne o familiars. 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a Plaça de 
Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona). 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Ajuntament de Calafell. 
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
3.3.3.3. NOM DEL FITXER: POLICIA LOCALNOM DEL FITXER: POLICIA LOCALNOM DEL FITXER: POLICIA LOCALNOM DEL FITXER: POLICIA LOCAL    
 
a) Finalitat: Gestió i control de la vigilància i la seguretat del poble. 
 
- Usos: realització de les seves tasques pròpiament dites, sancions, recepció de 
denuncies, gestió del parc automobilístic, gestió d’expedients, atenció ciutadana. 
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b) Persones o col·lectius afectats: Personal del cos de policia local, ciutadans i persones 
afectades. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Presencial mitjançant instàncies i  formularis. 
 
d) Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica, número S.S. o mutualitat, signatura o empremtes, signatura electrònica, 
imatge o veu, número de registre personal, marques físiques.  
- Dades de característiques personals: Estat civil, edat, llengua materna, sexe, 
data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, característiques físiques, dades 
familiars, estils de vida, clubs i associacions, llicències, permisos. 
- Dades econòmic financeres i d’ assegurances: Altres: matrícules de vehicles. 
- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: delictes i 
faltes, infraccions i sancions administratives 
- Dades especialment protegides: origen racial, ideologia, creences i salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell.  
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona). 
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
4.4.4.4. NOM DEL FITXER:NOM DEL FITXER:NOM DEL FITXER:NOM DEL FITXER: DECLARACIÓ D’INTDECLARACIÓ D’INTDECLARACIÓ D’INTDECLARACIÓ D’INTERESSOS DELS MEMBRES ELECTESERESSOS DELS MEMBRES ELECTESERESSOS DELS MEMBRES ELECTESERESSOS DELS MEMBRES ELECTES    
 
a) Finalitat: Declaració de tots els béns i interessos de l’Alcalde i els regidors. 
 
- Usos: custòdia de la declaració d’interessos dels membres electes; publicació 
de part d’aquesta informació en la web municipal. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Alcalde i regidors de l’Ajuntament. 
 
c) Procediment de recollida de dades: la pròpia declaració de l’Alcalde i els regidors de 
l’Ajuntament. 
 
d) Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
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- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF,  signatura. 
- Dades de circumstàncies socials: propietats o possessions. 
- Dades especialment protegides: ideologia. 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals:  No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell. 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona). 
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
5.5.5.5. NOM DEL FITXER: CULTURANOM DEL FITXER: CULTURANOM DEL FITXER: CULTURANOM DEL FITXER: CULTURA 
 
a) Finalitat: Gestió i control de les activitats culturals que s’organitzen des del 
departament de cultura  
 
- Usos: Organització d’activitats culturals, promoció d’aquestes activitats, 
remissió d’informació a persones interessades, control de les persones que presten serveis 
o intervenen en la organització o realització d’aquestes activitats  
 
b) Persones o col·lectius afectats:Personal de l’Ajuntament i persones que intervenen 
en aquestes activitats.  
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica, signatura o empremtes, signatura electrònica, imatge o veu, marques físiques.  
- Dades de característiques personals: edat, llengua, sexe, data de naixement, 
nacionalitat, característiques físiques, dades familiars. 
- Dades econòmic financeres i d’ assegurances: dades bancàries. 
- Dades especialment protegides: salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: no se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: no se’n preveuen.  
 



23 
 

h) Responsable del fitxer: l’Ajuntament de Calafell.  
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona). 
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
6.6.6.6. NOM DEL FITXER: ESPORTSNOM DEL FITXER: ESPORTSNOM DEL FITXER: ESPORTSNOM DEL FITXER: ESPORTS 
 
a) Finalitat: Gestió i control de les activitats, actes, cursos, jornades, campus i 
esdeveniments esportius. 
 
- Usos: Organització d’activitats esportives, promoció d’aquestes activitats, 
remissió d’informació a persones interessades, control de les persones que presten serveis 
o intervenen en la organització o realització d’aquestes activitats  
 
b) Persones o col·lectius afectats:Personal de l’Ajuntament i persones que intervenen 
en aquestes activitats.  
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica, signatura o empremtes, signatura electrònica, imatge o veu, marques físiques.  
- Dades de característiques personals: edat, llengua, sexe, data de naixement, 
nacionalitat, característiques físiques, dades familiars. 
- Dades econòmic financeres i d’ assegurances: dades bancàries. 
- Dades especialment protegides: salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: no se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: no se’n preveuen.  
 
h) Responsable del fitxer: l’Ajuntament de Calafell.  
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona). 
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
7.7.7.7. NOM DEL FITXER: JOVENTUT NOM DEL FITXER: JOVENTUT NOM DEL FITXER: JOVENTUT NOM DEL FITXER: JOVENTUT  
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a) Finalitat: Gestió i control de les activitats relacionades amb joventut, i amb els 
centres cívics. 
 
- Usos: Control i gestió de totes les activitats relacionades amb Joventut que 
es realitzen des de aquest departament, així com les persones que hi participen o que 
estan interessades, control i gestió com els centres cívics i les activitats que es gestionen en 
aquests,  promoció d’aquestes activitats, remissió d’informació a persones interessades, 
control de les persones que presten serveis o intervenen en la organització o realització 
d’aquestes activitats  
 
b) Persones o col·lectius afectats:Personal de l’Ajuntament i persones que intervenen 
en aquestes activitats.  
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica, signatura o empremtes, signatura electrònica, imatge o veu, marques físiques.  
- Dades de característiques personals: edat, llengua, sexe, data de naixement, 
nacionalitat, característiques físiques, dades familiars.. 
- Dades econòmic financeres i d’ assegurances: dades bancàries. 
- Dades especialment protegides: salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatizat. 
 
f) Cessions: no se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: no se’n preveuen.  
 
h) Responsable del fitxer: l’Ajuntament de Calafell.  
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona). 
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
8.8.8.8. NOM DEL FITXER: BIBLIOTECA NOM DEL FITXER: BIBLIOTECA NOM DEL FITXER: BIBLIOTECA NOM DEL FITXER: BIBLIOTECA     
 
a) Finalitat: Gestió i control de les activitats relacionades amb la biblioteca i el foment 
de la lectura. 
 
- Usos: Control i gestió de totes les activitats relacionades que s’organitzen, 
control de les persones que hi participen o que estan interessades, la pròpia realització 
d’aquestes activitats . 
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b) Persones o col·lectius afectats: Personal de l’Ajuntament i persones que intervenen 
en aquestes activitats.  
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: del propi interessat o el seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica, imatge o veu. 
- Dades de característiques personals: Estat civil, edat, llengua materna, sexe. 
- Dades de transaccions: altres: activitats en que hi participa o esta interessat. 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen  
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell.  
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Mitjà. 
 
 
9.9.9.9. NOM DEL FITXER: XARXES SOCIALSNOM DEL FITXER: XARXES SOCIALSNOM DEL FITXER: XARXES SOCIALSNOM DEL FITXER: XARXES SOCIALS    
    
a) Finalitat: control i gestió de les xarxes socials que disposa l’Ajuntament, i en quant a 
la informació de màrqueting comportamental que s’ obté d’aquestes.  
 
- Usos: publicació d’informació en xarxes socials, promoció d’activitats en 
xarxes socials, obtenció d’informació respecte interessos dels usuaris de les xarxes, 
valoració de les diferents activitats dutes a terme, control dels interessos dels usuaris de els 
xarxes. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones usuàries d’ aquestes xarxes socials.  
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant les pròpies xarxes socials 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, o 
persona diferent a l’interessat. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, telèfon, adreça postal o electrònica, 
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adreça IP. 
- Dades de circumstàncies socials: situació familiar, aficions i estils de vida, 
clubs i associacions, llicències, permisos. 
- Dades d’ informació comercial: activitats i negocis, llicències comercials.  
- Dades especialment protegides: ideologia, creences, ideologia, religió i salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell 
   
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
10.10.10.10. NOM DEL FITXER: REGISTRE DE NÍNNOM DEL FITXER: REGISTRE DE NÍNNOM DEL FITXER: REGISTRE DE NÍNNOM DEL FITXER: REGISTRE DE NÍNXOLS XOLS XOLS XOLS     
 
a) Finalitat: Gestió i control dels nínxols del cementiri de l’Ajuntament de Calafell i els 
seus propietaris.  
 
- Usos: Actualització i manteniment del Registre General de Nínxols, 
Tramitació de tota classe de sol·licituds, reclamacions i de qualsevol expedient que 
procedeixi sobre el funcionament del cementiri.  
 
b) Persones o col·lectius afectats: Propietaris dels nínxols i els difunts   
 
c) Procediment de recollida de dades: Instàncies normalitzades i documents de 
propietat dels nínxols de forma presencial o telemàtica. 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica. 
- Dades de característiques personals: Estat civil, edat, llengua materna, sexe, 
data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, característiques físiques, dades 
familiars, altres. 
- Dades de circumstàncies socials: propietats o possessions 
- Dades econòmic financeres i d’ assegurances: dades bancàries 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
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h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell 
   
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell mitjà 
 
11.11.11.11. NOM DEL FITXER: RÀDNOM DEL FITXER: RÀDNOM DEL FITXER: RÀDNOM DEL FITXER: RÀDIO IO IO IO     
 
a) Finalitat: control i gestió de la radio municipal 
 
- Usos: Control de les persones que la gestionen i hi participen, gestió de les 
despeses de la mateixa, control de la informació necessària per a la prestació dels serveis, 
comunicació a les persones interessades. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: personal de la radio, persones que hi participen, 
ciutadans, perfil dels entrevistats. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial  
 
d) Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica, signatura, imatge o veu,  
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a Plaça de 
Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Ajuntament de Calafell. 
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Mig. 
 
12.12.12.12. NOM DEL FITXER: QUEIXESNOM DEL FITXER: QUEIXESNOM DEL FITXER: QUEIXESNOM DEL FITXER: QUEIXES    
    
a) Finalitat: control de les queixes, suggeriments i peticions que es realitzen a 
l’Ajuntament.  
 
- Usos: control i gestió de totes les queixes, suggeriments o peticions que es 
formulen ver diferents matèries, resolució d’aquestes, comunicació a les persones 
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afectades, recopilació d’informació al respecte. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones que formulen o sobre qui es fa 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, o 
persona diferent a l’interessat. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE, telèfon, adreça 
postal o electrònica. 
- Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge, situació familiar, 
propietats o possessions, aficions i estils de vida, clubs i associacions, llicències, permisos. 
- Dades d’ informació comercial: activitats i negocis, llicències comercials.  
- Dades econòmic financeres i d’ assegurances: ingressos, rendes, inversions, 
patrimoni, crèdits, préstecs, avals, dades bancàries, assegurances,  subsidis, beneficis. 
- Dades especialment protegides: ideologia, creences, ideologia, religió i salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell. 
   
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
    
13.13.13.13. NOM DEL FITXER: CONTROL DE PRESÈNCIANOM DEL FITXER: CONTROL DE PRESÈNCIANOM DEL FITXER: CONTROL DE PRESÈNCIANOM DEL FITXER: CONTROL DE PRESÈNCIA    
 
a) Finalitat: Gestió i control horari dels treballadors.  
 
- Usos: control de les hores d’entrada i sortida del personal, absències, gestió 
de les vacances, permisos i llicències del personal. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Treballadors de l’Ajuntament. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant el fixador i presentació de peticions.  
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat 
 
e) Estructura del fitxer:  
 



29 
 

- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF,empremtes, número de 
registre personal. 
- Dades d’ ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades 
no econòmiques de nòmina, historia laboral, permisos, llicències i vacances. 
- Dades especialment protegides: salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: no se’n preveuen.  
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell  .  
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
14.14.14.14. NOM DEL FITXER: PERMISOS D’ARMESNOM DEL FITXER: PERMISOS D’ARMESNOM DEL FITXER: PERMISOS D’ARMESNOM DEL FITXER: PERMISOS D’ARMES 
 
a) Finalitat: Atorgament, control i gestió dels permisos d’armes d’ aire comprimit 
 
- Usos: control i gestió dels permisos atorgats, atorgaments del permisos, 
control de la seguretat i dels béns, resolució de denúncies i/o queixes al respecte. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones que sol·liciten el permís d’armes d’aire 
comprimit. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica.  
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/ passaport/ NIE, telèfon, 
adreça postal. 
- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: delictes i 
faltes, infraccions i sancions administratives, antecedents penals. 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No es realitza 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveu 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell 
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i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell alt.  
    
15.15.15.15. NOM DEL FITXER: ÚS D’ESPAIS MUNICIPALSNOM DEL FITXER: ÚS D’ESPAIS MUNICIPALSNOM DEL FITXER: ÚS D’ESPAIS MUNICIPALSNOM DEL FITXER: ÚS D’ESPAIS MUNICIPALS 
 
a) Finalitat: Gestió i control de les peticions formulades respecte a l’ús d’espais 
municipals.  
 
- Usos: control de l’ús dels espais municipals, atorgar permisos per usos; 
revisió del compliment de les mesures de seguretat; col·laboració  amb entitats o persones 
interessades en la seva utilització, control del correcte ús. 
 
b) Persones o col·lectius afectats:  persones interessades en utilitzar els espais 
municipals. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica. 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI, 
signatura electrònica, telèfon. 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: l’Ajuntament de Calafell  . 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell bàsic. 
 
16.16.16.16. NOM DEL FITXER: VIDEO VIGILÀNCIA EXTERIORNOM DEL FITXER: VIDEO VIGILÀNCIA EXTERIORNOM DEL FITXER: VIDEO VIGILÀNCIA EXTERIORNOM DEL FITXER: VIDEO VIGILÀNCIA EXTERIOR 
 
a) Finalitat: Gestió i control de la vigilància de via pública. 
 
- Usos: control de mobiliari urbà, seguretat ciutadana, persecució de delictes. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: persones que circulen per la zona vídeo vigilada 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant les càmeres de seguretat. 
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d) Procedència de les dades: Del propi interessat  
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: imatge , marques físiques 
- Dades de característiques personals: sexe, característiques físiques. 
- Dades de circumstàncies socials: matrícula vehicles 
- Dades especialment protegides: origen racial o ètnic i salut. 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: no se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell  . 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
17.17.17.17. NOM DEL FITXER: GRAVACIONS DE VEU PLENOM DEL FITXER: GRAVACIONS DE VEU PLENOM DEL FITXER: GRAVACIONS DE VEU PLENOM DEL FITXER: GRAVACIONS DE VEU PLE 
 
a) Finalitat: Gestió i control de les gravacions en format audiovisual de les cessions 
plenàries de l’Ajuntament. 
 
- Usos: captació de veu dels actes plenaris, el material audiovisual de que es 
disposa, retransmissió a temps real de les gravacions del ple , gestió d’aquestes gravacions 
i publicació d’aquestes a la web de l’Ajuntament. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones de qui es capta la seva veu. 
 
c) Procediment de recollida de dades: per mitjans d’audiovisuals o telemàtic 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: veu.  
- Dades especialment protegides: ideologia, creences, origen racial o ètnic, 
vida sexual i salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen.  
 
g) Transferències Internacionals:no se’n preveuen  
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h) Responsable del fitxer:  l’Ajuntament de Calafell. 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de 
l’Ajuntament de Calafell, a Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
    
    
ANNEX 2: MODIFICACIÓ DE FITXERSANNEX 2: MODIFICACIÓ DE FITXERSANNEX 2: MODIFICACIÓ DE FITXERSANNEX 2: MODIFICACIÓ DE FITXERS    
    
    
A.A.A.A. Es modifica el fitxer Padró d’habitants pel següent: PADRÓ D’HABITANTSEs modifica el fitxer Padró d’habitants pel següent: PADRÓ D’HABITANTSEs modifica el fitxer Padró d’habitants pel següent: PADRÓ D’HABITANTSEs modifica el fitxer Padró d’habitants pel següent: PADRÓ D’HABITANTS 
    
a) Finalitat: Gestió i tractament del padró d’habitants de l’ Ajuntament. 
 
- Usos: Determinació del domicili o residencia habitual dels ciutadans, 
l’atribució de la condició de veí, la determinació de la població del municipi i l’acreditació 
de la residència i domicili, realització d’ estadístiques.  
 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones que resideixin al municipi. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica.  
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/ passaport/ NIE, telèfon, 
adreça postal. 
- Dades de característiques personals: Estat civil, edat, sexe, data de 
naixement, lloc de naixement, nacionalitat, característiques físiques. 
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: A l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveu 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Mitjà. 
 
B.B.B.B. Es modifica el fitxer Correu electrònic pel següent: CONTACTESEs modifica el fitxer Correu electrònic pel següent: CONTACTESEs modifica el fitxer Correu electrònic pel següent: CONTACTESEs modifica el fitxer Correu electrònic pel següent: CONTACTES 
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a) Finalitat: Gestió de les dades de contactes, incloent totes les adreces i agendes en 
diferents formats. 
 
- Usos: Comunicació amb els diferents organismes i entitats amb els que 
treballa, els ciutadans, els proveïdors i els treballadors; contestació a les peticions 
formulades; i atenció al ciutadà. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Personal de l’Ajuntament de Calafell i persones que 
s’adrecin de forma presencial o telemàtica a l’Ajuntament de Calafell. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica. 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, DNI, 
signatura electrònica, telèfon. 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: l’Ajuntament de Calafell. 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell bàsic. 
 
C.C.C.C. Es modifica el fitxer GDIAP pel següent : REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDAEs modifica el fitxer GDIAP pel següent : REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDAEs modifica el fitxer GDIAP pel següent : REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDAEs modifica el fitxer GDIAP pel següent : REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA 
 
a) Finalitat: Registre d’entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de 
l’Ajuntament de Calafell. 
 
- Usos: Gestió de tots els documents per poder contestar, positiva o 
negativament, registre administratiu. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Totes aquelles persones que s’adrecin a l’Ajuntament 
o a qui s’adreça l’Ajuntament. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica. 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal o altres 
persones diferents a l’interessat. 
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e) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:  
 
- Dades identificatives: Nom i cognoms. 
- Altres: dades relacionades amb les peticions o expedients en tràmit o resolts. 
- Sistema de tractament: parcialment automatizat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Mitjà 
 
D.D.D.D. Es modifica el fitxer Comptabilitat pel següent : COMPTABILITATEs modifica el fitxer Comptabilitat pel següent : COMPTABILITATEs modifica el fitxer Comptabilitat pel següent : COMPTABILITATEs modifica el fitxer Comptabilitat pel següent : COMPTABILITAT 
 
a) Finalitat: Gestió comptable del pressupost, registre de factures. 
 
- Usos: estudiar i analitzar el patrimoni de l’Ajuntament així com l’estat 
comptable i financer que resumeixen la situació econòmica de l’Ajuntament, controlar les 
despeses e ingressos de l’ ajuntament, poder analitzar si es viable realitzar una 
determinada despesa.  
 
b) Persones o col·lectius afectats: Proveïdors, persones que són deutores de 
l’Ajuntament, personal de l’Ajuntament. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Instàncies, formularis, entrevistes, de contractes 
realitzats amb l’Ajuntament, de factures, padrons municipals,de forma presencial o 
telemàtica. 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica. 
- Dades d’informació comercial: subscripcions a publicacions, 
- Dades economicofinancieres i d’ assegurances: dades bancàries, targetes de 
crèdits. 
- Dades de transaccions: béns subministrats, béns rebuts, transaccions 
financeres, compensacions indemnitzacions. 
- Sistema de tractament: parcialment automatizat. 
 
f) Cessions: Agencia Tributària (art. 93.1 LGT) 
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g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell 
  
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Mitjà 
 
E.E.E.E. Es modifica el fitxer Ingressos pel següent : TRIBUTSEs modifica el fitxer Ingressos pel següent : TRIBUTSEs modifica el fitxer Ingressos pel següent : TRIBUTSEs modifica el fitxer Ingressos pel següent : TRIBUTS 
 
a) Finalitat: Gestió i control de tots els tributs, incloent qualsevol tipus de impostos, 
taxes i contribucions del consistori. 
 
- Usos: Recaptació ordinària i executiva, utilització privativa i l’aprofitament 
especial del domini públic. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones contribuents i que demanen els serveis 
recollits a les ordenances municipals de l’Ajuntament. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Documents oficials, de factures, padrons fiscals, 
instàncies, de forma presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica. 
- Dades de circumstàncies socials: propietats o possessions 
- Dades econòmic financeres i d’ assegurances: dades bancàries 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: Agencia Tributària (art. 93.1 LGT) 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell mitjà. 
 
F.F.F.F. Es modifica el fitxer Urbanisme pel següent : URBANISMEEs modifica el fitxer Urbanisme pel següent : URBANISMEEs modifica el fitxer Urbanisme pel següent : URBANISMEEs modifica el fitxer Urbanisme pel següent : URBANISME 
    
a) Finalitat: Control i atorgament de permisos i llicències d’obres i d’altres activitats. 
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- Usos: Definició del plantejament urbanístic, denegació o atorgament de 
llicències de construcció, d’obres i instal·lacions. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones que sol·licitin llicències d’obres  d’altres 
activitats o propietaris o posseïdors de béns afectat per algú pla.  
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica. 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal o persona 
diferent a l’interessat. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE, telèfon, adreça 
postal o electrònica. 
- Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge, situació familiar, 
propietats o possessions, aficions i estils de vida, clubs i associacions, llicències, permisos. 
- Dades d’ informació comercial: activitats i negocis, llicències comercials.  
- Dades economicofinancieres i d’ assegurances: ingressos, rendes, inversions, 
patrimoni, crèdits, préstecs, avals, dades bancàries, assegurances,  subsidis, beneficis. 
- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: infracció 
urbanística. 
- Dades especialment protegides: ideologia, religió i salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell. 
  
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
G.G.G.G. Es modifica el fitxer Històric municipal pel següent : ARXIUEs modifica el fitxer Històric municipal pel següent : ARXIUEs modifica el fitxer Històric municipal pel següent : ARXIUEs modifica el fitxer Històric municipal pel següent : ARXIU 
    
a) Finalitat: Gestió de l’arxiu i dels documents de l’Ajuntament. 
 
- Usos: Guarda i custòdia de la documentació de l’Ajuntament en format 
paper, atenció a les consultes formulades, consulta dels investigadors, gestió i control de 
la situació dels expedients de l’ arxiu definitiu. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones que han format part d’un expedient o 
interessades en obtenir documentació. 
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c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal i persona 
diferent a l’interessat. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, 
imatge, adreça postal o electrònica. 
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, experiència 
professional, col·legis o associacions professionals. 
- Dades d’ informació comercial: activitats i negocis, llicències comercials, 
subscripcions a publicacions, creacions artístiques, científiques,  
- Dades especialment protegides: ideologia, religió, afiliació sindical, creences, 
origen racial o ètnic, vida sexual i salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell   
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell alt 
 
H.H.H.H. Es modifica el fitxer Animals peEs modifica el fitxer Animals peEs modifica el fitxer Animals peEs modifica el fitxer Animals perillosos pel següent : REGISTRE D’ANIMALSrillosos pel següent : REGISTRE D’ANIMALSrillosos pel següent : REGISTRE D’ANIMALSrillosos pel següent : REGISTRE D’ANIMALS 
 
a) Finalitat: Control dels animals del municipi. 
 
- Usos: Registre i control dels animals domèstics (gossos, gats i fures ) i 
perillosos del municipi. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones que censin el seu animal al municipi. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, adreça 
postal o electrònica. 
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- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: certificat 
d’antecedents penals. 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: Registre generals d’animals domèstics, dependent de Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell. 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell alt. 
 
I.I.I.I. Es modifica el fitxer Registre de parelles de fet pel següent : REGISTRE DE Es modifica el fitxer Registre de parelles de fet pel següent : REGISTRE DE Es modifica el fitxer Registre de parelles de fet pel següent : REGISTRE DE Es modifica el fitxer Registre de parelles de fet pel següent : REGISTRE DE 
PARELPARELPARELPARELLES DE FETLES DE FETLES DE FETLES DE FET 
 
a) Finalitat: Control de les parelles de fet, no matrimonials, dins el marc de la Llei 
10/1998 de 15 de juliol d’unions estables de parella amb les modificacions de la Llei 
3/2005. 
 
- Usos: Registre de les parelles de fet i no matrimonials de la població. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Totes aquelles persones que constitueixin una unió 
estable de parella i que decideixin inscriure la seva situació civil al registre de l’Ajuntament. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica. 
- Dades de característiques personals: Estat civil, sexe 
- Dades especialment protegides: vida sexual 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell.  
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i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell alt. 
 
J.J.J.J. Es modifica el fitxer Medi ambient i sanitat pel següent : MEDI AMBIENT / Es modifica el fitxer Medi ambient i sanitat pel següent : MEDI AMBIENT / Es modifica el fitxer Medi ambient i sanitat pel següent : MEDI AMBIENT / Es modifica el fitxer Medi ambient i sanitat pel següent : MEDI AMBIENT / 
SANITATSANITATSANITATSANITAT 
    
a) Finalitat: Control i gestió de totes les activitats relacionades amb medi ambient  
 
- Usos: control de tots els expedients relacionats amb medi ambient i 
sostenibilitat, emissió d’informes, programes i activitats de foment al respecte al medi 
ambient i sostenibilitat, control i gestió de les intervencions realitzades al respecte, control 
i gestió de les persones participants en els seus programes – activitats. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones que sol·licitin llicències d’obres  d’altres 
activitats o propietaris o posseïdors de béns afectat per l’expedient.  
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica. 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, o 
persona diferent a l’interessat. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE, telèfon, adreça 
postal o electrònica. 
- Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge, situació familiar, 
propietats o possessions, aficions i estils de vida, clubs i associacions, llicències, permisos. 
- Dades d’ informació comercial: activitats i negocis, llicències comercials.  
- Dades economicofinancieres i d’ assegurances: ingressos, rendes, inversions, 
patrimoni, crèdits, préstecs, avals, dades bancàries, assegurances,  subsidis, beneficis. 
- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: infracció 
urbanística. 
- Dades especialment protegides: ideologia, religió i salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 



40 
 

    
K.K.K.K. Es modifica el fitxer Personal nòmines pel següent : RECURSOS HUMANSEs modifica el fitxer Personal nòmines pel següent : RECURSOS HUMANSEs modifica el fitxer Personal nòmines pel següent : RECURSOS HUMANSEs modifica el fitxer Personal nòmines pel següent : RECURSOS HUMANS 
 
a) Finalitat: Gestió i control de nòmines i recursos humans. 
 
- Usos: Selecció de personal. Gestió de situacions administratives, elaboració 
de nòmines, gestió de permisos i llicències, control i organització del personal, avaluació 
de les accions que es porten a terme, contractació i selecció de personal. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Treballadors de l’Ajuntament, persones que 
entreguen el seu currículum a l’Ajuntament. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Documents oficials, dels contractes realitzats 
amb l’Ajuntament, entrevistes, currículums de forma presencial o telemàtica. 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica, número S.S. o mutualitat, signatura, número de registre personal. 
- Dades de característiques personals: Estat civil, edat, sexe, data de 
naixement, lloc de naixement, nacionalitat. 
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic, 
experiència professional, col·legis o associacions professionals. 
- Dades d’ ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades 
no econòmiques de nòmina, historia laboral. 
- Dades economicofinancieres i d’ assegurances: dades bancàries, dades de 
nòmina.  
- Dades especialment protegides: afiliació sindical i salut 
- Sistema de tractament:  parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: A la Seguretat Social  
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell. 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
L.L.L.L. Es modifica el fitxer denominat Serveis Socials pel següent: SERVEIS SOCIALSEs modifica el fitxer denominat Serveis Socials pel següent: SERVEIS SOCIALSEs modifica el fitxer denominat Serveis Socials pel següent: SERVEIS SOCIALSEs modifica el fitxer denominat Serveis Socials pel següent: SERVEIS SOCIALS 
 
a) Finalitat: Gestió i control de l’activitat que porten a terme des de serveis socials. 
 
- Usos: gestionar i controlar els expedients, gestionar activitats, prestar serveis 
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de caire social, atendre les peticions de caire social. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones del municipi que formen part d’alguns 
serveis oferts per serveis social o persones interessades en rebre aquest servei. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica, número S.S. o mutualitat, signatura o empremtes, signatura electrònica, 
imatge o veu, número de registre personal, marques físiques.  
- Dades de característiques personals: Estat civil, edat, llengua materna, sexe, 
data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, característiques físiques, dades 
familiars. 
- Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge, situació familiar, 
propietats o possessions, aficions i estils de vida, clubs i associacions, llicències, permisos. 
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic, 
experiència professional, col·legis o associacions professionals. 
- Dades d’ ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades 
no econòmiques de nòmina, historia laboral. 
- Dades d’ informació comercial: activitats i negocis, llicències comercials, 
subscripcions a publicacions, creacions artístiques, científiques. 
- Dades econòmic financeres i d’assegurances: ingressos, rendes, inversions, 
patrimoni, crèdits, préstecs, avals, dades bancàries, assegurances, dades de nòmina, 
impostos, deduccions, plans de pensió, jubilació, hipoteques, subsidis, beneficis, historial, 
crèdits, targetes de crèdits. 
- Dades de transaccions: béns subministrats, béns rebuts, transaccions 
financeres, compensacions indemnitzacions. 
- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: delictes i 
faltes, infraccions i sancions administratives 
- Dades especialment protegides: ideologia, religió, afiliació sindical, creences, 
origen racial o ètnic, vida sexual i salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen.  
 
g) Transferències Internacionals:no se’n preveuen  
 
h) Responsable del fitxer:  l’Ajuntament de Calafell. 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
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M.M.M.M. Es modifica el fitxer denominat Borsa de Treball pel següent: OCUPACIÓEs modifica el fitxer denominat Borsa de Treball pel següent: OCUPACIÓEs modifica el fitxer denominat Borsa de Treball pel següent: OCUPACIÓEs modifica el fitxer denominat Borsa de Treball pel següent: OCUPACIÓ    
 
a) Finalitat: control i gestió de les ofertes i les demandes de feina, així com 
l’emprenedoria. 
 
- Usos: control de las demandes de feina que s’ ofereixen, control de les 
persones interessades en una feina, control de les persones inscrites a la borsa de treballa, 
comunicació amb les empreses inscrites i gestions d’emprenedoria en termes de promoció 
econòmica.. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: persones que ofereixen i demanden feina, 
emprenedors. 
 
c) Procediment de recollida de dades: instancies i formularis 
 
d) Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica, número S.S. signatura, imatge  
- Dades de característiques personals: Estat civil, edat, llengua materna, sexe, 
data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, dades familiars. 
- Dades de circumstàncies socials: llicències, permisos 
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic, 
experiència professional, col·legis o associacions professionals 
- Dades d’ ocupació laboral: historia laboral 
- Dades d’ informació comercial:, llicències comercials 
- Dades especialment protegides: afiliació sindical i salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No es realitzen 
 
g) Transferències Internacionals:  No es realitzen 
 
h) Responsable del fitxer:  Ajuntament de Calafell 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt 
    
N.N.N.N. Es modifica el fitxer denominat Cursos Cal Bolava pel següent: CURSOSEs modifica el fitxer denominat Cursos Cal Bolava pel següent: CURSOSEs modifica el fitxer denominat Cursos Cal Bolava pel següent: CURSOSEs modifica el fitxer denominat Cursos Cal Bolava pel següent: CURSOS    
 
a) Finalitat: control i gestió dels serveis, activitats i cursos que s’organitzen relacionats 
amb ensenyament, incloent la gestió de les llars d’infants, les classes de reforç i casal 
d’estiu, entre altres 
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- Usos: Control dels alumnes inscrits a les activitats,  gestió de les despeses de 
la mateixa, control de la informació necessària per a la prestació dels serveis, comunicació 
pares, organització activitats, control dels alumnes, tasques docents. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: alumnes de les activitats que s’organitzen i els seus 
familiars. 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: el propi interessat o el seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica, número S.S. o mutualitat, signatura o empremtes, signatura electrònica, 
imatge o veu, marques físiques..  
- Dades de característiques personals: edat, llengua materna, sexe, data de 
naixement, lloc de naixement, nacionalitat, característiques físiques, dades familiars. 
Altres: estat civil dels pares. 
- Dades de circumstàncies socials: situació familiar. 
- Dades economicofinancieres i d’ assegurances: ingressos, rendes, patrimoni, 
dades bancàries, dades de nòmina, subsidis, beneficis, impostos. 
- Dades especialment protegides: ideologia, religió, creences, origen racial o 
ètnic i salut.  
- Altres: grau i tipus de discapacitat de l’alumne o familiars. 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
 
h) Responsable del fitxer: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a Plaça de 
Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Ajuntament de Calafell. 
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
    
O.O.O.O. Es modifica el fitxer denominat Comerç i turisme pel següent: TURISMEEs modifica el fitxer denominat Comerç i turisme pel següent: TURISMEEs modifica el fitxer denominat Comerç i turisme pel següent: TURISMEEs modifica el fitxer denominat Comerç i turisme pel següent: TURISME    
 
a) Finalitat: Gestió i control de les activitats, actes i esdeveniments que s’organitzen des 
del departament de turisme 
 
- Usos: Organització d’activitats culturals, promoció d’aquestes activitats, 
remissió d’informació a persones interessades, control de les persones que presten serveis 
o intervenen en la organització o realització d’aquestes activitats  
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b) Persones o col·lectius afectats:Personal de l’Ajuntament i persones que intervenen 
en aquestes activitats o que sol·liciten informació  
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
 
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica, signatura o empremtes, signatura electrònica, imatge o veu, marques físiques.  
- Dades de característiques personals: edat, llengua, sexe, data de naixement, 
nacionalitat, característiques físiques, dades familiars. 
- Dades econòmic financeres i d’ assegurances: dades bancàries. 
- Dades especialment protegides: salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: no se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: no se’n preveuen.  
 
h) Responsable del fitxer: l’Ajuntament de Calafell.  
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
 
P.P.P.P. Es modifica el fitxer denominat Transports pel següent: TRANSPORTSEs modifica el fitxer denominat Transports pel següent: TRANSPORTSEs modifica el fitxer denominat Transports pel següent: TRANSPORTSEs modifica el fitxer denominat Transports pel següent: TRANSPORTS    
 
a) Finalitat: Gestió i control de targetes específiques de transports. 
 
- Usos: Control i gestió dels documents que atorguen un descompte a 
determinats col·lectius residents al municipi per la utilització dels transports públics 
atenent a la seva situació específica. 
 
b) Persones o col·lectius afectats: Personal de l’Ajuntament i persones que sol·liciten les 
targetes i descomptes 
 
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma 
presencial i telemàtica 
 
d) Procedència de les dades: del propi interessat o el seu representant legal. 
 
e) Estructura del fitxer:  
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- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o 
electrònica 
- Dades de característiques personals: Estat civil, edat, sexe. 
- Dades especialment protegides: origen racial o ètnic i salut. 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen  
 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Calafell. 
 
i) Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Calafell, a 
Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell (Tarragona).  
 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
 
6. A6. A6. A6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL PROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL PROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL PROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL 
LOCALRETLOCALRETLOCALRETLOCALRET 
 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Proposta d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci local Localret. 
 
FetsFetsFetsFets    
 
5. L’Ajuntament de Calafell és membre del Consorci local Localret. 
 
6. El 29 de desembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 39.720, el Consorci local 
Localret va comunicar a l’Ajuntament l’acord adoptat per l’Assemblea general del Consorci 
d’aprovació inicial de la modificació dels seus estatuts per tal d’adaptar-los a la LRSAL. 
 
7. L’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.“Primer.“Primer.“Primer.----    Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent 
redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
    
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET    
    
Article 2Article 2Article 2Article 2    
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
    
Article 7Article 7Article 7Article 7    
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
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“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició 
de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
    
Article 23Article 23Article 23Article 23    
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i 
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
    
Article 25Article 25Article 25Article 25    
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i 
que estarà constituït per: 
 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la 
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que 
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el 
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació 
laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el 
marc de la normativa local i pressupostària.  
 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
 
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”. . . .     
    
Article 26Article 26Article 26Article 26    
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel 
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació 
superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per 
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la 
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
    
Article 29Article 29Article 29Article 29    
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
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29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent 
per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la 
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma 
part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, 
així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense 
perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d’execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 
entre d’altres, a les competències per a l’autorització o disposició de despeses, als dipòsits 
del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l’operatòria en pagaments. Tots els 
actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats 
depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n 
derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la 
fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 
222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i 
funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació 
d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció 
de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
    
Article 29 bisArticle 29 bisArticle 29 bisArticle 29 bis    
S’incorpora un article 29 bis 
    
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 
avals”.  
    
Article 32Article 32Article 32Article 32    
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
o Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret 
de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del 
Consorci. 
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o L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la 
liquidació de les seves obligacions pendents. 
 
o Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en 
aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 
 
Article 33Article 33Article 33Article 33    
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 
9. Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
10. Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
11. Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
12. Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta 
dels seus membres. 
13. Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca 
d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el 
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el 
pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la 
finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del 
Consorci”. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè 
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el    benentès que si no 
se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 
l’esmentat termini. 
    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de 
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 
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8. El 7 de gener de 2015, la secretària accidental ha informat favorablement la proposta. 
 
Fonaments de drFonaments de drFonaments de drFonaments de dretetetet    
    
1. La Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) incorpora una disposició addicional vintena a la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administració Comú, mitjançant la qual s’introdueixen modificacions en el règim 
jurídic dels consorcis. 
 
2. La Disposició transitòria sisena LRSAL estableix que els consorcis ja creats en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, han d’adaptar els seus estatuts en el termini d’un any. 
 
3. D’acord amb la modificació introduïda per la LRSAL, els estatuts de cada consorci 
determinaran l’Administració Pública a la qual estarà adscrit, segons uns criteris de prioritat 
referits a la situació en el primer dia de l’exercici pressupostari i per tot aquest període. 
 
En virtut d’aquests criteris, el Consorci Localret queda adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i, 
per tant, subjecte al seu règim pressupostari, de comptabilitat i de control. 
 
4. La proposta de modificació dels Estatuts incorpora l’adscripció de Consorci a l’Ajuntament 
de Barcelona; modifica el règim de personal del Consorci, de la Secretaria i la Intervenció 
d’aquest; així com el seu règim pressupostari, comptable i de control, per tal d’adaptar els 
Estatuts a la LRSAL. 
 
5. Per altra banda, els articles 12 a 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del sector públic i d’altres mesures de reforma administrativa, regulen el dret de separació, 
dissolució i liquidació dels consorcis i d’acord amb el seu article 16, els consorcis ja creats a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei han d’adaptar els seus estatuts a aquestes previsions en el 
termini de 6 mesos. 
 
6. La proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Localret incorpora les previsions sobre 
la separació de membres del Consorci, així com sobre la dissolució d’aquest, en compliment 
del que disposa la Llei 15/2014 abans esmentada. 
 
7. Examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que 
disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i 
d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
8. L’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser 
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
 
9. L’article 313.2 ROAS preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci 
s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
10. L’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del 
Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, 
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mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de 
desembre 2014. 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PPC i 
UAM, i l’abstenció dels membres del PSC, proposa al Ple: 
 
1. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per 
l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, en els 
termes exposats anteriorment. 
 
2. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
Sr. Vidal: bé, així és molt breu nosaltres formem part d’aquest consorci amb vuit-cents 
municipis més i amb la llei ARSAL s’ha hagut de modificar els estatuts i s’ha d’aprovar el 
canvi d’estatuts de tots els vuit-cents i és el que estem fet. És un tràmit simplement. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 8 
dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor no 
adscrit Massimiliano Revello, i 6 vots en contra dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
1. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada 
per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, en 
els termes exposats anteriorment. 
 
2. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 7. 7. 7. PROPOSTA DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ, SOTA LA PROPOSTA DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ, SOTA LA PROPOSTA DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ, SOTA LA PROPOSTA DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ, SOTA LA 
MODALITAT DE PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER LMODALITAT DE PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER LMODALITAT DE PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER LMODALITAT DE PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER L’’’’ADJUDICACIÓ DEL ADJUDICACIÓ DEL ADJUDICACIÓ DEL ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE RETIRADA DE CONTRACTE DE SERVEIS PER GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE RETIRADA DE CONTRACTE DE SERVEIS PER GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE RETIRADA DE CONTRACTE DE SERVEIS PER GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE RETIRADA DE 
VEHICLES (GRUA MUNICIPAL) IVEHICLES (GRUA MUNICIPAL) IVEHICLES (GRUA MUNICIPAL) IVEHICLES (GRUA MUNICIPAL) I    VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA I INICI DE VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA I INICI DE VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA I INICI DE VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA I INICI DE 
LICITACIÓLICITACIÓLICITACIÓLICITACIÓ 
  
La regidoria d’obres públiques, manteniment i medi ambient per decret  núm. 2014/1570 
de data 21 de març de 2014, va incoar expedient de contractació per l’adjudicació del 
servei de retirada de vehicles de la via pública i el seu trasllat al Dipòsit Municipal. 
 
Per acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament  en sessió ordinària de data 30 d’octubre de 
2014, es va aprovar l’expedient de contractació i aprovació inicial del plec de clàusules 
econòmiques administratives i tècniques particulars, per la contractació de la gestió 
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integral del servei de retirada de vehicles (grua municipal) i vehicles abandonats a la via 
pública, mitjançant procediment obert harmonitzat. 
 
En data 17 de novembre de 2014 es va enviar anunci de publicació al DOUE i el mateix es 
va publicar el dia 19 de novembre de 2014 núm. D’anunci 2014/S 223-394384 i posterior 
publicació al BOPT 273-1 edicte 2014-12221 de data 27 /11/2014. Un cop finalitzat el 
termini de presentació de pliques en data 9 de gener de 2015, només es va presentar 
proposta per part de l’empresa Talleres Segur SL. 
 
En data 20 de gener de 2015 es va convocar mesa de contractació per l’obertura del sobre 
amb la proposta administrativa. En aquest acte la Mesa de contractació  va acordar 
declarar exclosa de la licitació la proposta presentada per Tallers Segur SL, atès que el plec 
de clàusules administratives que regula dita contractació exigia com a requisit per la 
licitació la classificació empresarial “Grup R subgrup 7 categoria C” i l’empresa que va 
presentar oferta no disposa de la mateixa.  
 
Atesa aquesta situació i segons disposa el TRLCSP declarar la licitació com a deserta, amb 
notificació als diferents licitadors. 
 
La necessitat de dur a terme el servei que ara es presta sota petició i sense contracte, per 
tal d’ordenar el trànsit i garantir la seva seguretat com a interès públic pel que s’ha de 
vetllar i fa imprescindible l’obertura d’un procés que pugui ser mes accessible. Aquest 
tipus de servei, partint de la base que és un servei que s’ha de donar, i que sent 
imprescindible s’ha de garantir que es presti en unes mínimes condicions que el faci 
eficient i eficaç. Es fa imprescindible dotar d’un marc contractual que defineixi de manera 
acurada la solvència tècnica de les empreses facilitant la presentació de les seves ofertes. 
 
La prestació del servei s’adaptarà a la intensitat de circulació relacionada amb l’ increment 
en dates concretes quan la població s’incrementa de manera exponencial coincidint amb 
dates festives o vacances, s’incrementen les incidències en proporció a la població i per 
tant, les necessitats del servei i la necessitat d’immediatesa de la prestació, i vulneracions 
de la normativa de trànsit tant general com local, que fan necessària la intervenció per 
restituir la legalitat i normalitat de la circulació amb una major rapidesa i disponibilitat i es 
fa imprescindible una intervenció al respecte dels vehicles estacionats en la via pública i 
durant la resta de l’any l’activitat és molt més reduïda i limitada, fent innecessari un major 
servei del que es presta en l’actualitat. 
 
Per aquest motiu es proposa l’aprovació d’un nou expedient de contractació i plec de 
clàusules econòmiques administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que 
regirà la licitació del contracte de serveis, mitjançant tramitació ordinària procediment 
obert harmonitzat, per la gestió integral del servei de retirada de vehicles (GRUA) i vehicles 
abandonats a la via pública i inici licitació, on s’especifiquin els requisits de solvència 
tècnica. 
 
S’ha mantingut la durada del contracte s’ha establert en 4 anys i el seu pressupost de la 
licitació  per un valor màxim estimat del contracte de 346.683€ IVA inclòs, pels 4 anys i 
una possible pròrroga de 2 anys més per import de 229.673,37 IVA inclòs, fent un total 
de contracte per 6 anys per import de 576.356,37 € IVA inclòs. 
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Vist l’informe emès pel departament d’Intervenció Municipal incorporat a l’expedient. 
 
Atès que es tracta d’un contracte de serveis dels previstos a l’art. 16 i es pot tramitar  pel 
procediment obert previst a l’art. 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

    
En base a la durada del contracte de 6 anys, es tracta d’una despesa pluriannual, i s’haurà 
d’ajustar al que disposa l’art.86 del R.D 500/90 , de 20 d’abril i l’article 174 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
En base a la durada del contracte es tracta d’una despesa plurianual, i s’haurà d’ajustar al 
que disposa l’art.80.1 a) del R.D 500/90, de 20 d’abril i l’article 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, la despesa es pretén realitzar té el caràcter de plurianual, complint la limitació 
d’anualitats previstos en l’art 81 del R.D 500/90, i incomplint els percentatges previstos en 
l’art.82 de l’ esmentat R.D 500/90, de conformitat amb el règim financer esmentat en 
l’apartat  primer del present informe. L’ esmentat informe conclou en conformitat a 
l’autorització de la despesa proposada. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel Director de Serveis Jurídics, contractació i compres, el qual 
s’adjunta a l’expedient.  
 
Vist que els articles 157 a 163 del RDL 3/2011, contemplen l’adjudicació del contracte per 
procediment obert amb publicitat. 
 
Vist el Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de Contractes de les administracions públiques preveu les disposicions en matèria de 
contractació. 
 
En aquest sentit i als efectes de facilitar l’agilitat en la tramitació administrativa es procedirà a 
delegar la competència a la Junta de Govern Local segon estableixen els articles 52, 53 i 54 
del TRLMRL de Catalunya.  
 
Ateses les competències establertes en els articles 21 i 22 de la Llei de bases de règim local. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, i les 
abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple de la corporació: 
 
PRIMER.- DECLARAR DESERT el procediment de licitació aprovat pel Ple 30 d’octubre de 
2014, per mitjà del qual es va aprovar l’expedient de contractació i aprovació inicial del 
plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars, per la contractació 
de la gestió integral del servei de retirada de vehicles (grua municipal) i vehicles 
abandonats a la via pública, mitjançant procediment obert harmonitzat. 
 
SEGON.-APROVAR  l’expedient de contractació del servei de gestió integral del retirada de 
vehicles abandonats a la via pública. 
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TERCER.- APROVAR el règim financer, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
pressupostos dels anys posteriors a l’adjudicació.  
 
QUART.- Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació, que ascendeix a un import 
total de 576.356,37 € IVA inclòs pels quatre anys de contracte i dos anys més de pròrroga 
i aprovar el règim financer proposat, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
pressupostos dels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 ,2019,2020 i 2021 pels imports 
corresponents a les anualitats previstes: 
 
2015……………   56.025,00 €  
2016…………….. 80.302,50 €  
2017…................  88.332,75 €  
2018…................  97.166,07 €  
2019…................106.882,62 € (pròrroga) 
2020…................117.570,84 € (pròrroga) 
2021…................  30.076,26 € (pròrroga) 
 
CINQUÈ.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Econòmiques- Administratives 
particulars que juntament amb els Plec de Prescripcions Tècniques han de regir el 
contracte, i sotmetre’l a informació pública pel termini de 20 dies hàbils següents a la 
publicació de l’anunci, als efectes de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en 
el supòsit que no se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord. Si es produïssin 
reclamacions al Plec durant aquest termini, continuarà el procediment licitatori, resolent-se 
les mateixes abans o simultàniament a l’adjudicació del contracte. 

 
SISÈ.- Disposar l’obertura simultània del procediment d’adjudicació, mitjançant inserció de 
l’anunci de licitació en el DOUE pel termini de 47 dies naturals des de la tramesa de 
l’anunci i posterior publicació al BOPT i Perfil del contractant. El contracte s’adjudicarà 
mitjançant procediment obert harmonitzat I amb tràmit ordinari. 
 
SETÈ.-Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial 
Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i 
aprovar excedir el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial. 

 
VUITÈ....---- Delegar a la Junta de Govern Local la competència per tramitar tot l’expedient 
contractual, inclosa l’aprovació del plec administratiu particular.    
 
NOVÈ.- Publicar al  DOUE, BOPT i al perfil del contractant. El contracte s’adjudicarà 
mitjançant procediment obert. 
    
DESÈ.-En aquest sentit, donar compte a Talleres Segur SL, dept. de Via Pública, 
departament Tresoreria i Intervenció pel seu coneixement i efectes. 
 
Sr. García: buenos días. Yo seré breve ya que está todo hablado en anteriores comisiones 
y plenos. Tan sólo se ha modificado la clasificación empresarial puesta en el otro pliego 
dado que ha quedado desierto por no disponer de dicha clasificación los que se querían 
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presentar. Se ha creído necesario hacerlo todo más accesible dentro de la normativa y no 
hay más. Por lo tanto todo sigue igual. 
 
Sr. Ferré: no, poca cosa. Només que ja és el tercer ple en què tenim dificultats i hem hagut 
de tornar a començar de zero. Recordem el tema del tanatori, també recordem el tema de 
l’enllumenat i ara la grua. Ja són tres plecs que hem tingut problemes per diferents 
motius: D’aquest no hi ha hagut cap impugnació però sí un plec que ha deixat fora a totes 
les empreses que es podien presentar. Jo el que us demanaria és na mica de seriositat i 
està na mica més per la feina i mirar que això no torni a passar. 
 
Sr. Solé: bon dia. No hagués entrat sinó fos perquè el portaveu del PS ha fet aquesta 
reflexió i no entraré en els altres dos plecs, perquè no entrarem en aquest debat. En 
aquest cas dir que és un plec en el què vam demanar una classificació perquè creiem que 
la podíem demanar i es torna a començar degut a que potser la classificació era massa 
exigent però no perquè no s’hagués fet bé. És més, en aquest cas aquest govern pel que 
afecta al tema de dipòsit municipal i grues el que sí ha fet és treure el dipòsit municipal d’ 
on era que hi era en un sòl no urbanitzable i l’ha ficat en un lloc adequat. Un cop fet això 
si que intentem doncs regularitzat aquest servei i deixar-ho millor del que es feia abans. 
Res més, gràcies. 
 
Sr. Olivella: d’acord. Algú vol un torn de rèplica? 
 
Sr. Ferré: només aclarir que el tema de la grua i del dipòsit ja estava previst que quan es 
fes la nau del tema de la recollida del parc empresarial, pel tema de platges i els serveis 
que hi ha allà previstos. De la nau és un plec que va ser adjudicat per l’anterior govern i el 
trasllat del dipòsit ja hi era previst fer-ho en aquest espai per tant el que ha fet l’actual 
equip de govern, en tot cas, és continuar el que ja estava previst en el seu dia de traslladar 
aquest sòl urbà i que precisament van ser anteriors governs doncs del seu color que hi 
havia posat aquest dipòsit en sòl no urbà, no? Però com que això no és un dels temes que 
tractem en aquest punt. El que sí ens agradaria és que es posin tots els mitjans possibles 
perquè aquests temes de tornar a començar els procediments degut a diferents motius 
dels plecs de condicions i de les licitacions que s’han anat traient doncs que no tinguem 
més problemes i que en les que queden d’aquí a finals de la legislatura no tinguem 
aquestes dificultats i que surtin el millor possible. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: alguna intervenció més?  
 
Sr Solé: no entraré en si és cert o no, vostè dirà que sí i és la seva paraula contra la meva. 
Al final del que és tracta és de millorar el servei que és el punt que estem passant. I de 
plecs deserts hi ha hagut en aquesta legislatura i també en l’anterior. Gràcies. 
 
El Ple de la corporació, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, 15 vots a favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels mmbres del PPC, 3 dels 
membres d’UAM i 1 del regidor no adscrit Massimiliano Revello, i 6 vots en contra dels 
membres del PSC-PM,  acorda: 
 
PRIMER.- DECLARAR DESERT el procediment de licitació aprovat pel Ple 30 d’octubre de 
2014, per mitjà del qual es va aprovar l’expedient de contractació i aprovació inicial del 
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plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars, per la contractació 
de la gestió integral del servei de retirada de vehicles (grua municipal) i vehicles 
abandonats a la via pública, mitjançant procediment obert harmonitzat. 
 
SEGON.-APROVAR  l’expedient de contractació del servei de gestió integral del retirada de 
vehicles abandonats a la via pública. 
  
TERCER.- APROVAR el règim financer, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
pressupostos dels anys posteriors a l’adjudicació.  
 
QUART.- Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació, que ascendeix a un import 
total de 576.356,37 € IVA inclòs pels quatre anys de contracte i dos anys més de pròrroga 
i aprovar el règim financer proposat, assumint el compromís exprés d’incloure en els 
pressupostos dels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 ,2019,2020 i 2021 pels imports 
corresponents a les anualitats previstes: 
 
2015……………   56.025,00 €  
2016…………….. 80.302,50 €  
2017…................  88.332,75 €  
2018…................  97.166,07 €  
2019…................106.882,62 € (pròrroga) 
2020…................117.570,84 € (pròrroga) 
2021…................  30.076,26 € (pròrroga) 
 
CINQUÈ.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Econòmiques- Administratives 
particulars que juntament amb els Plec de Prescripcions Tècniques han de regir el 
contracte, i sotmetre’l a informació pública pel termini de 20 dies hàbils següents a la 
publicació de l’anunci, als efectes de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en 
el supòsit que no se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord. Si es produïssin 
reclamacions al Plec durant aquest termini, continuarà el procediment licitatori, resolent-se 
les mateixes abans o simultàniament a l’adjudicació del contracte. 

 
SISÈ.- Disposar l’obertura simultània del procediment d’adjudicació, mitjançant inserció de 
l’anunci de licitació en el DOUE pel termini de 47 dies naturals des de la tramesa de 
l’anunci i posterior publicació al BOPT i Perfil del contractant. El contracte s’adjudicarà 
mitjançant procediment obert harmonitzat I amb tràmit ordinari. 
 
SETÈ.-Fer ús de l’excepcionalitat a què es refereix l’apartat 5 de l’article 174 del Reial 
Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i 
aprovar excedir el percentatge que aquesta determina pels anys següents a l’inicial. 

 
VUITÈ....---- Delegar a la Junta de Govern Local la competència per tramitar tot l’expedient 
contractual, inclosa l’aprovació del plec administratiu particular.    
 
NOVÈ.- Publicar al  DOUE, BOPT i al perfil del contractant. El contracte s’adjudicarà 
mitjançant procediment obert. 
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DESÈ.-En aquest sentit, donar compte a Talleres Segur SL, dept. de Via Pública, 
departament Tresoreria i Intervenció pel seu coneixement i efectes. 
 
8888.    PROPOSTA APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA ZONA DE DEFINITIVA PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA ZONA DE DEFINITIVA PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA ZONA DE DEFINITIVA PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA ZONA DE 
SERVEIS TÈCNICS DE LA RAFELA SERVEIS TÈCNICS DE LA RAFELA SERVEIS TÈCNICS DE LA RAFELA SERVEIS TÈCNICS DE LA RAFELA ––––TEXT REFÓSTEXT REFÓSTEXT REFÓSTEXT REFÓS----    
    
Fets Fets Fets Fets     
 
La Junta de Govern Local de data 20 d’agost de 2014, va aprovar inicialment el Pla Especial 
Urbanístic de la zona de Serveis Tècnics de la Rafela a Calafell, text refós,  redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals. 
 
L’esmentat acord va ser objecte d’informació pública mitjançant edicte publicat en el BOPT 
núm. 197 de data 27 d’agost de 2014, diari el Punt Avui de data 27 d’agost de 2014 i pagina 
web d’aquest Consistori. 
 
Durant el preríode d’informació pública s’han sol.licitat informes als organismes oficials 
competents següents: 
 

1. Ajuntament de Bellvei, va emetre informe favorable. 
2. Ajuntament del Vendrell, va emetre informe favorable. 
3. Ajuntament de Castellet i La Gornal, va emetre informe favorable 
4. Ajuntament de Cunit, va emetre informe favorable. 
5. Departament de Territori i Sostenibilitat, va emetre informe favorable. 
6. Agència de Residus de Catalunya, va emetre informe favorable. 
7. Agència Catalana de l’Aigua, va emetre informe favorable. 
8. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona, va acordar la no 
subjecció a avaluació ambiental. 
9. Servei Territorial de Carreteres, va emetre informe favorable. 
10. Departament de Cultura, va emetre informe favorable. 
11. Autoritat Territorial de la Mobilitat, va emetre informe favorable, amb la condició que 

en l’estudi de mobilitat es resolguin les mancances detectades mitjançant la realització 
de les accions assenyalades en els apartats precedents, i que són les següents :  
 
• Indicar els itineraris que seguiran els vehicles pesants fins arribar al sector per tal 

d’identificar les carreteres que es veuran afectades pel trànsit de vehicles pesants.  
• Aprofundir si és necessària la implantació de mesures addicionals en la cruïlla 

d’accés a l’àmbit per tal de minimitzar el risc d’accidents, i en cas afirmatiu, 
recollir-les en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. S’ha adaptat l’Estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada. 

 
12. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, va emetre informe considerant 

imprescindible incloure al Pla Especial informació referent a l’existència de riscos 
geològics següents: 
 
1. Despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques). 
2. Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sòls o roques, reptacions). 
3. Fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls). 

 4. Esfondraments (subsidències, col·lapses). 
 5. Sismicitat. 
 6. S’ha incorporat un ANNEX VII Estudi de Riscos Geològics 
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13. Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, va emetre informe 
favorable, condicionat a l’adopció de les següents mesures de seguretat contra incendis:  

 
a. Per la ubicació d’aquesta zona d’equipaments, fora del casc urbà i sense 

continuïtat, cal disposar d’una franja perimetral de 25 m que separi la zona 
edificada de la forestal, lliure d’arbustos o vegetació que pugui propagar un 
incendi de l’àrea forestal, així com un camí perimetral de 5 m que podrà trobar-se 
inclòs en dita franja.  

 
b. En cas de que la franja es situï fora de l’àmbit del Pla Especial i que afecti altres 

terrenys, s’hauran d’aportar relació de finques i dades cadastrals dels propietaris 
per inscriure les servituds d’accés, conservació i neteja dels 25 m a favor de 
l’Ajuntament per totes les finques confrontants. Per les característiques de les 
activitats, cal disposar d’un hidrant aeri per a incendis, ubicat a menys de 100 
metres de l’establiment, indicant en un plànol la seva localització. 

 
c. S’ha incorporat un ANNEX VIII Seguretat contra incendis que recull aquests 

requeriments, i l’article 6.4 de la Normativa del PEU fa referència a l’obligació de 
preveure les mesures contra incendis al projecte d’urbanització del sector 

 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2014, de deixar sense 
efecte,    les obligacions i compromisos que l’empresa TransCalafell Valles SL, va adquirir amb la 
signatura del conveni urbanístic de gestió de 23 de desembre de 2009, al no poder-les dur a 
terme, segons manifestació expressa de la interessada. 
 
Per part dels Serveis Tècnics Municipals s’ha redactat el text refós que recull els requeriments 
formulats pels organismes oficials en llurs informes, i l’acord de la Junta de Govern Local de 1 
d’octubre de 2014, abans esmentat. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
D’acord amb l’article 81 del TRLU, correspon als Ajuntaments, un cop vist l’informe de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme competent, l’aprovació definitiva dels plans especials 
urbanístics a què fa referència l’article 67.1.d que afecten llur terme municipal, sempre que es 
tracti d’equipaments comunitaris d’interès exclusivament local i que siguin promoguts d’acord 
amb les determinacions d’un pla d’ordenació  urbanística municipal o d’un programa 
d’actuació urbanística municipal. 
 
D’acord amb l’article 85.1 del TRLU, en el cas dels plans urbanístics derivats en què la 
competència d’aprovació definitiva correspongui a l’ajuntament, es pot adoptar directament 
l’acord d’aprovació definitiva, un cop complert la informació pública, prescindint de l’aprovació 
provisional. 
 
La Comissió Informativa de l’Area d’ OBRES PUBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT - 
URBANISME amb l’abstenció dels grups municipals de UAM i PSC, proposa al Ple de la 
Corporació,  l’adopció del següent acord: 
    
1.1.1.1.---- Aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic de la zona de Serveis Tècnics de la Rafela a 
Calafell, text refós,  redactat pels Serveis Tècnics Municipals, i que incorpora l’acord de Govern 
Local, d’ 1 d’octubre de 2014, pel qual es van deixar sense efecte les obligacions i 
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compromisos que l’empresa TransCalafell Valles SL, va adquirir amb el conveni urbanístic de 
gestió, de 23 de desembre de 2009. 
 
2.2.2.2.---- Publicar aquesta resolució al BOP de Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’anuncis de la corporació, així com en la 
seva pàgina web. 
 
3.3.3.3.----  Notificar aquest acord a les persones que hagin presentat al·legacions. 

 
4.4.4.4.---- Donar compte d’aquest acord als Serveis Territorials d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Sr. Solé: moltes gràcies. L’espai del que estem parlant en aquest punt es refereix a la zona 
on actualment hi ha la depuradora i la planta de transferència que a dia d’avui és 
comarcal i altres terrenys que estan destinats a equipament tècnics. Perquè fem un pla 
especial d’aquella zona? Perquè tal com marca el planejament quan un equipament o 
instal·lació s’ha de fer en sòl urbanitzable requereix un pla especial. Per varis motius, 
primer perquè s’ha de definir aquests usos quan el sòl no és urbanitzable perquè és un 
règim diferent del urbanitzable. Pe que fa en aquest cas el que sí s’aconsegueix a través 
d’aquest pla especial és el següent: a nivell més pràctic sobre tot per la gent i per les 
empreses que estan ubicades allà és una millora de l’accés; regularització dels 
aparcaments; recuperació de l’entorn i deixar-ho en millors condicions; regularitzar totes 
les activitats que hi ha allà que d’aquesta manera, en alguns casos tenien un ús provisional 
i en alguns casos no del tot correcte i per tant es regularitzaren totes les activitats que es 
fan i d’alguna manera tal i com marca el planejament. I això sí que creiem que és un bon 
punt resoldre totes aquelles instal·lacions no adequades que alguna ja estava feta en Mas 
d’en Vives i altres no es van arribar a fer i que es van poder resoldre doncs que s’anaven a 
ubicar allà. Pel que fa a les ubicacions recordem que hi ha la depuradora, la planta de 
transferència que en el seu inici era local i desprès va passar a ser comarcal i desprès 
principalment dos privats: un que està establert allà que és una planta de residus metàl·lics 
que és provisional a l’espera que s’aprovi definitivament aquest pla especial amb el permís, 
òbviament, de Tarragona i desprès altra privat que es va firmar nu conveni amb ells durant 
el 2008 i que no es va oposar a la resolució d’aquest conveni. Per tant va poder iniciar 
l’aprovació del pla especial fins que el dia d’avui passem aquesta aprovació definitiva per 
torno a repetir regularitzar tots els usos que hi ha allà i fer complir el planejament. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. Si la senyora secretària vol llegir el títol del dictamen està 
malament. HI ha una frase que està malament. D’acord, ho canviarem.  
 
Sr. Olivella: Iniciaríem un torn de paraula. 
 
Sr. Ferré: uns breus comentaris. Un que aquest pla especial està recollit dintre del 
planejament com bé ha dit el regidor d’urbanisme en aquest cas ja l’anterior govern va 
aconseguir que tota la zona de Mas d’en Vives en què s’havien començat a instal·lar les 
instal·lacions de tractament de residus, un de la construcció i un de residus metàl·lics 
s’acabessin col·locant en un lloc més adequat, més proper a la depuradora, més proper a 
la planta de transferència i això és el que havia aconseguit el planejament, la revisió del pla 
general d’aquell dia conegut més popularment com el POUM, no? El que sí lamentem una 
mica és que no s’acabi d’esgotar les possibilitats que oferia el POUM, fins i tot d’agafar 
algun espai més per acabar de donar més possibilitats en acumular aquests llocs que 
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acostumen a tenir problemes d’implantació, buscar espais adequats, buscar llocs que no 
estiguin, doncs per exemple parcel·les del pla empresarial que acostumen a ser més cares 
d’aconseguir i de comprar doncs lamentem que aquest pla especial no hagi aconseguit 
doncs fer que algun terreny més o alguna part més, que estava previst en el POUM poder 
fer-ho, doncs que no s’hagi aconseguit fer que s’incrementés aquest espai per poder 
implantar o per poder augmentar algunes d’aquestes activitats. També lamentem que 
hagi desaparegut la planta de transferència de residus o planta de recollida de residus de 
la construcció que estava prevista també en el planejament i que ara sembla que perquè el 
consell comarcal, a través de l’ajuntament vol expropiar aquell terreny on estava previst 
col·locar aquesta planta de residus de la construcció doncs ara ens quedem sense planta 
de residus de la construcció i alhora s’hagi d’ampliar la planta de transferència de residus 
que està diguem gestionant el consell comarcal doncs lamentem això. I també obrim una 
reflexió, és que en aquest mandat s’ha estat fins i tot pagant expropia cons i pagant diners 
amb procediments que estaven oberts d’expropiacions d’altes èpoques i que el propietari 
havia portat al tribunal doncs del justi preu per tractar d’aconseguir un preu més elevat i 
que així havia estat per sentència judicial i ara doncs s’està negociant amb el propietari 
d’aquest terreny perquè es pugui expropiar per fer tot això que he dit del consell comarcal 
i utilitzar la planta de residus i també s’està parlant de preus molts baixos perquè fins i tot 
han hagut contractes privats entre la propietat i la planta de transferència de residus que 
s’anava implantant en aquest espai d’un preu molt més elevat. Per tant els acords entre 
privats ja havien tingut un preu de venta molt més elevat que el que està oferint 
l’ajuntament i això pot portar a mg termini o a llarg termini que l’ajuntament hagi de 
posar encara més diners per poder expropiar doncs aquest espai i pagar més diners al 
propietari. Per tant tot això del que us esteu queixant durant aquest mandat que el 
tribunal del just i preu, que les valoracions en el seu dia no estaven ben fetes ara teniu 
l’oportunitat d’arribar a un acord amb el propietari perquè això no passi, que en tot cas 
fer bé aquestes expropiacions, fer bé aquestes valoracions i que no succeeixi doncs el que 
us heu estat queixant durant tot aquests mandat que han arribat sentències judicials en 
què havien de posar més diners l’ajuntament, cosa que per altra banda ja he dit jo sempre 
que era absolutament normal. Moltes gràcies. 
 
 
Sr. Solé: moltes gràcies. Normalment quan parla algú m’apunto el que ha dit. En aquest 
cas no perquè crec que quan complim el que diu el planejament no m’agrada com vostè 
ho acaba de dir, quan no complim i volem fer modificacions és que anem en contra del 
que s’havia fet i era el millor pel municipi. Llavors possiblement coses del planejament que 
nosaltres pensem que vam fer bé i vostè ara pensa que no i coses que nosaltres pensem 
que no es van fer bé i les volem canviar vostès diuen que es van fer bé. Llavors 
segurament en el planejament  no es va fer res bé. Crec que aquesta no és la discussió, 
diu: “home es podria haver aprofitat per ampliar en altres llocs”. Doncs segurament sí 
però a l’àmbit del planejament que marcava era aquella zona, nosaltres doncs a aquella 
zona fem el pla especial per equipaments tècnics. Que volen parlar d’altres zones, doncs 
asseguem-nos i parlem en una taula, veiem quines necessitats té el municipi i busquem 
altres punts però no tirem per terra una cosa que marcava el planejament, que a més a 
més el vàreu fer vosaltres, i entenem que allò no estava malament del tot, ho tirem 
endavant i ara m’agrada i crec que s’ha d’ampliar, això en primer lloc. En segons lloc tinc l’ 
impressió que vostès el que passarà d’aquí dos, tres o quatre anys, tinc l’ impressió que és 
una mica visionari pel que fa com pot arribar el tema de si s’expropia o no. Òbviament 
l’ajuntament ha ant a parlar amb ells perquè no fem les coses d’esquena a ningú i se’ls ha 
explicat el que s’anava a fer. Que s’ha intentat arribar a un acord i alguns no han volgut 
per interessos personals o per aprofitar-se de l’administració i a veure si l’administració els 
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hi pagarà més diners del compte? Doncs la veritat és que nosaltres no estem disposats a 
pagar més del que aquell terreny val. Per tant òbviament nosaltres hem tirat endavant el 
procés que tocava que és l’aprovació d’aquest pla especial, havíem fet nua prèvia de parlar 
amb tots ells i per tant no ens podem lamentar de coses que encara no han passat i potser 
ni passaren, ja tenim prou feina en el que s’està treballant actualment com per lamentar-
se de coses que no sabem si algun dia aquest ajuntament les trobarà. Està bé que vostè 
faci reflexions de moltes coses que s’han anat pagant perquè moltes coses segurament 
doncs porten un accent que no és el d’aquest govern. I tornant al tema estem aprovant 
aquest pla especial per regularitzar tots aquests serveis que d’alguna forma en aquella 
zona es va creure adequat en aquell moment quan es va fer el planejament per l’anterior 
govern; en aquest cas nosaltres perquè crec que tocava i ho hem dit a la primera 
intervenció d’una manera correcta, d’alguna manera també hem dit que l’anterior govern 
va ajudar a que no hi haguessin instal·lacions a la zona de Mas d’en Vives, això també ho 
hem reconegut. Per tant un punt que d’alguna forma si que tothom d’aquest consistori 
està d’acord ara sembla que perquè ho estan aprovant altres o perquè potser toquen 
eleccions toca dir certes coses perquè ara és el moment quan havia de ser un pur tràmit ja 
que d’alguna forma és la continuació del que va marcar el planejament. Un planejament 
que nosaltres en general vam estar en contra però sí que en aquest aspecte, per exemple, 
avui el tirem endavant però ara sembla ser que no agrada. Res més. 
 
Sr. Olivella: moltes gràcies. Torn de rèplica 
 
Sr. Ferré: en tot cas dir-li al regidor d’urbanisme que la propera vegada s’apunti el que jo 
dic perquè el que vostè ha entès i el que jo he dit no té res a veure. Jo he dit que el 
planejament sí que estava bé. El que he dit és que el pal especial que és el que estem 
aprovant avui no exhaureix les possibilitats que li donava aquest planejament. És a dir, el 
que està malament, o en tot cas el que és més petit l’àmbit, és el pla especial respecte el 
que donava joc el planejament. Jo no he dit que el planejament estigues malament, jo he 
dit que el planejament estava bé. És el pla especial que desenvolupa el planejament el que 
és un àmbit més petit, més reduït i que no exhaureix les possibilitats que donava el POUM 
per poder fer la zona de serveis tècnics més gran. Això és el que he dit. Respecte a les 
valoracions, ja he dit abans el que pensava. Jo sempre he dit que  acostuma a passar que 
els propietaris no estan d’acord amb les valoracions que fa l’ajuntament, van als tribunals i 
a través del tribunal del just i preu aconsegueixen valoracions entre mig del que demana el 
propietari i el que demana l’ajuntament, això ha passat tota la vida, n o ha passat en 
aquest govern ni en l’anterior, això ha passat tota la vida i per tant és un procediment 
normal. El que jo he dit és que vostès que s’han queixat durant aquests tes anys que 
passava això doncs jo els hi dic ara que tenen la possibilitat de demostrar que això no passi 
i arribar a un acord amb els propietaris i que els hi dic que en aquest cas els propietaris no 
es volen aprofitar, cosa que vostè ha dit, sinó que ja hi hagut un acord entre propietaris, 
entre privats marcant nu preu. Jo el que els hi estic dient és que l’ajuntament està oferint 
un preu molt per sota de l’acord que hi hagut entre propietaris. Jo no entraré en això però 
el que sí que és evident és que si vostès ofereixen un preu molt per sota hi haurà un 
procediment d’aquest estil i segurament arribarem doncs a tenir que pagar més diners 
dels que vostès hauran valorat a hores d’ara. Moltes gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, tanques el punt Rafel? 
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Sr. Solé: sí l’àmbit és reduït nosaltres creiem que s’ha fet el que marca el planejament. Si 
s’ha d’ampliar en un futur doncs sempre es pot ampliar i això no crec que sigui un 
problema. Ara mateix està adequat el que s’ha de fer allà i entenem que és d’alguna 
forma el que marca el planejament. Que el planejament obra més espais? Doncs sempre 
espot estudiar com també s’han de mirar altres punts d’equipaments que s’ha de col·locar 
al municipi que han sortit en altres plens però que ara no cal comentar-los. I respecte a 
aquest últim comentari d’acord o no, el que sí que nosaltres farem és pagar el preu que 
creiem que és el més adequat però no perquè ho pensem aquest govern sinó perquè ho 
marca una taxació. Si un propietari demana més i com administració local no podem 
pagar més del que marca na taxació doncs llavors nosaltres no podem entrar-hi i aquest és 
el tema. Res més.  
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 12 vots a favor; 8 
dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 1 del regidor no adscrit Massimiliano Revello, i 
9 abstencions: 6 dels membres del PSC i 3 dels membres d’UAM, acorda: 
 
    
1.1.1.1.---- Aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic de la zona de Serveis Tècnics de la Rafela a 
Calafell, text refós,  redactat pels Serveis Tècnics Municipals, i que incorpora l’acord de Govern 
Local, d’ 1 d’octubre de 2014, pel qual es van deixar sense efecte les obligacions i 
compromisos que l’empresa TransCalafell Valles SL, va adquirir amb el conveni urbanístic de 
gestió, de 23 de desembre de 2009. 
 
2.2.2.2.---- Publicar aquesta resolució al BOP de Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’anuncis de la corporació, així com en la 
seva pàgina web. 
 
3.3.3.3.----  Notificar aquest acord a les persones que hagin presentat al·legacions. 

 
4.4.4.4.---- Donar compte d’aquest acord als Serveis Territorials d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Sr. Olivella: voldria afegir que ha dit, més que res perquè quedi clar, que sembla aquí es 
barregin temes com si el consell comarcal vol fer la planta de residus perquè li passa per la 
bola durant aquesta legislatura i resulta que el que fem és carregant-nos la planta de 
residus de la construcció. Nosaltres el que ens vam trobar aquí era la planta de residus de 
construcció. Era un tema que venia de l’anterior govern, que  s’havia fet un pacte i de tal 
manera que no s’havia complert. Per tant aquell terreny quedava lliure tal com s’havia fet 
al planejament. Aleshores com que dins d’aquest mandat tot el municipi del Vendrell va 
entrar dins del consell comarcal a través d’ ECOBEP oficialment, i la resta de municipis la 
majoria ja hi eren, doncs es va duplicar l’activitat de la planta de transferència; per tant 
s’havia d’ampliar. L’ampliació es podia fer a través d’aquest terreny que estem parlant ara 
o es podia fer cap a altres bandes que és el que ha dit el regidor que es podia tirar per 
endavant. Aleshores com que vam parlar amb els propietaris dels que havien de fer la 
planta de residus de la construcció no complien amb res, no es tirava endavant, hem tirat 
gairebé dos anys per veure si això es desencavallava i s’han hagut de buscar aquests 
contractes privats que entre ells s’ha posat uns preus que són d’una altra època, no són 
d’aquesta, nus preus molt elevats doncs es va fer una valoració a nivell municipal, els hi 
vàrem plantejar a ells que no havien complert, que la persona que havia de fer la planta 
de construcció ja l’havia d’haver fet, que si la feia buscaríem un altre espai i no s’ha 
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desencallat res. Per tant l’únic cosa que hem fet és fer una valoració ben feta dels terrenys, 
no com aquests que desprès hem hagut de pagar tres cents mil euros o quatre cents mil 
euros que ens ha vingut ara, que a vostès crec que ja els vam avisar, vora la via del ten en 
tot el que hi havia. Penso que s’ha fet nua qüestió responsable i sinó surt bé doncs ja en 
parlarem quan toqui. El que s’intenta ara amb aquest últim pas que es fa avui és poder 
arribar a expropiar aquest terreny i ampliar la planta de residus de tal forma que estiguin 
còmodes i amplis a la zona. Si a partir d’aquí es busquen i hi ha més coses és el que ha dit 
el regidor, que hi ha una taula per parlar i seguir buscant altres camins. Per tant jo crec 
que no és ni perquè el consell comarcal, a més vostè sap Ramón perquè està allà dins com 
funciona el consell comarcal. Vull dir que no és perquè hagi sigut una cosa així com un 
capritx sinó que és una necessitat que s’havia de fer o bé ampliant amunt o bé ampliant 
cap el lateral i la qüestió és que es va veure que la més fàcil i ràpida podia ser aquesta ja 
que estem pendents d’una subvenció de l’Agència Catalana de residus que ens dóna la 
possibilitat que ens subvencionin tot aquest projecte d’ampliació. Bé, només era una 
aclariment de més a més perquè sembla que aquí totes les coses es facin perquè sí o 
perquè no quan realment es fan amb molta serietat com els hi he dit al principi i amb molt 
rigor.  
 
 
9. 9. 9. 9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CATALUNYA PER A RECLAMAR LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CATALUNYA PER A RECLAMAR LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CATALUNYA PER A RECLAMAR LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CATALUNYA PER A RECLAMAR LA 
RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE 
LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. 
  
Ramon Ferré, en representació del Grup Municipal Socialista, 
 
EXPOSA:EXPOSA:EXPOSA:EXPOSA: 
 
El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel Govern 
i presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida destinada al 
finançament de les escoles bressol municipals. 
 
Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el 
desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de 
qualitat i la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena 
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol 
municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la 
gestió d’aquest servei públic. 
 
Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va ser 
aprovada a través de la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia l’objectiu de 
crear 30.000 noves places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que reclamava aquesta 
oferta pública. La contribució dels ajuntaments va ser fonamental per assolir la voluntat 
ciutadana i va superar en escreix el nombre de noves places. 
 
En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la Generalitat, 
són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic oferint a les 
famílies més de 57.000 places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa educativa tan 
cabdal per al desenvolupament personal i per a l’èxit de l’infant en el seu posterior 
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ensenyament obligatori, així com per al suport a la dona i l’acompanyament educatiu a les 
famílies. 
 
És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la 
coresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa 
educativa. Per responsabilitat de país, no s’hi val a deixar aquesta etapa educativa 
solament en mans de les administracions locals o a la lliure competència del mercat. 
L’administració educativa del nostre país -el Departament d’Ensenyament- no pot restar al 
marge d’aquesta qüestió si no vol incórrer en una inacció sobre una de les seves 
competències directes. 
 
El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de les 
escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords parlamentaris. Així 
l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€  i, posteriorment, va 
signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la contribució 
econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció d’uns mòduls econòmics per 
cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 (1.400.-€/plaça/funcionament/any), 
Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800.-€/plaça/funcionament/any i 5.000.-
€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de novembre de 2010 (1.800.-
€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011. 
 
A estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament d’Ensenyament va 
decidir reduir un 51% la seva aportació (de 1.800.-€ a 875.-                         €) i quan va 
decidir diferir el pagament d’aquests imports “retallats” a les diputacions (a partir del curs 
2012-13) la qual cosa ha generat desigualtats territorials (el cost plaça s’ha finançat de 
diferent manera en funció de la dotació provincial) i el trasllat exclusiu del finançament al 
món local. 
 
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos 
aprovats pel Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, una 
partida finalista destinada a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el pressupost 
2012 es va aprovar amb una partida de 47M d’euros, el 2013 es va prorrogar el 
pressupost (per tant, amb el mateix import de 47M d’euros) i al 2014 el Parlament va 
destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels ajuntaments. 
 
Per aquests motius proposa al Ple de l’Ajuntament de Calafell: 
  
PRPRPRPRIMER.IMER.IMER.IMER.---- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb 
competència plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de 
llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida 
pressupostària finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del servei 
públic d’escoles bressol municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic de 
1.600.-€ per plaça/funcionament/any, i comprometre's a augmentar-ho progressivament 
fins als 1.800.-€ plaça/funcionament/any. 
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TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents 
convenis, segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una 
estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels 
compromisos de pagament, per garantir la prestació del servei en les llars d’infants de 
titularitat municipal.   
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria de 
beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei. 
 
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.---- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats 
de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que correspon 
a la Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per 
l’Educació a Catalunya. 
 
SISÈ.SISÈ.SISÈ.SISÈ.---- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d’euros dels 
exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en els que la conselleria d’Ensenyament tenia assignada 
una partida finalista per aquests centres sense que s’executés cap via de 
finançament.                  
 
SETÈ.SETÈ.SETÈ.SETÈ.---- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del 
Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del 
país, les associacions educatives i AMPA del municipi. 
 
Sra. Cumplido: bon dia gràcies. Quan parlem d’escola bressol parlem d’atenció, cura 
afecte i maduració, igualtat i detecció de possibles problemes en els infants. Hem parlat 
d’escola bressol, parlem de l’ implicació dinàmica i quotidiana entre tots aquests 
conceptes i d’altres que figuren en el primer cicle del que és l’educació infantil. Parlem de 
projecte i també de possibilitat de temps i de recursos per realitzar-lo cada dia. No parlem 
en abstracte, ens estem referint a un infant de 0 a 3 anys, el treball de l’equip estable i 
constant d’una família en qualsevol de les seves variants i en context social i cultural 
determinat. Les escoles bressol són, mai millor dit, el bresso de l’ integració, la detecció 
d’anomalies físiques, psíquiques i socials dels nostres petits. Ens ha sobtat que la 
Generalitat a pesar dels acords de les dues lleis que ja s’han mencionat, llei 5/2014 de llars 
d’infants de qualitat i la llei 12/2009 de 10 de juliol d’educació en la qual es regula la 
plena responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol 
municipals i la col·laboració dels ajuntament en la construcció dels equipaments doncs que 
no apareguin e el pressupost que la Generalitat ha d’aprovar properament. Amb aquesta 
llei es proposa crear un acord entre el que eren les administracions de la Generalitat i 
l’administració local per la qual els ajuntaments el que feien era posar el solar i la 
Generalitat feia la construcció del equipament, repartint-ne desprès les despeses del que 
costa cada nen entre les famílies, la Generalitat i els ajuntaments. Amb aquestes lleis el 
que es pretenia era crear unes trenta mil places per llars d’infants; això va sobre passar-se 
amb escreix gràcies a la bona participació i la bona entesa i bona manera de pensar dels 
ajuntaments i en l’actualitat són més de cinquanta-cinc mil places les que s’estan oferint 
en nou cents vint-i-nou centres repartits per tots Catalunya. És molt important reprendre 
com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la co responsabilitat de totes les 
administracions púbiques respecte a aquesta etapa educativa. L’ajuntament de Calafell és 
ben coneixedor del que suposa la política que el departament de la Generalitat ha esta 
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portant fins ara en la retallada del que han estat les aportacions a les escoles bressol en un 
moment de crisi social en la qual les famílies més desfavorides són les que més paeixen i 
les que més necessitarien aquests recursos. Si l’administració educativa del nostre país, és 
a dir el departament d’ensenyament no pot estar al marge d’aquesta qüestió, no vol 
incórrer en una inacció sobre una de les seves competències directes. Hem llegit abans, la 
secretària, totes les sèries d’acords pels quals la Generalitat en una començament, amb 
aquests acords que va fer amb les diferents federacions de municipis, col·laborava amb sis 
cents euros. Posteriorment al 2002 va passar a mil quatre-cents euros per plaça i any i 
l’acord marc del 14 de febrer de 2015 ho va apujar a mil vuit cents euros. En l’actualitat a 
31 de desembre això ha baixat moltíssim i el que s’està reclamant en aquest moment és 
que la Generalitat es faci responsable d’aquest pagament, sobre tot que pagui als 
ajuntament perquè són les que s’estan fent càrrec d’aquesta despesa. És a dir que la 
Generalitat està traspassant cada vegada més les seves competències en educació, les 
competències en educació les té la Generalitat i no els municipis. Estan traspassant 
aquestes funcions. Dir que en el pressupost del 2012 la Generalitat contemplava 
quaranta-set milions d’euros, al 2013 com que els pressupostos es van prorrogar vol dir 
que la partida era la mateixa i al 2014 es van destinar quaranta-cinc milions d’euros. 
Actualment amb la pugna que hi ha hagut entre esquerra republicana i convergència per 
aprovar els pressupostos, i no prorrogar-los un any més, ha fet que s’hagin arribat a una 
sèrie d’acord entre esquerra republicana i convergència per tal de poder aprovar aquests 
pressupostos.  
 
Nosaltres el que volem és instar al govern de esquerra republicana i convergència com a 
comunitat autònoma a que atengui les seves responsabilitats institucionals que té envers 
els escoles bressols tot i saber que no són obligatòries, no formen part de l’educació 
obligatòria però si s’han creat unes normatives i hi ha unes lleis que les emparen el que no 
es pot fer és de la nit al dia i en un moment de situació crítica com la que hi ha 
actualment es desentendre’ns d’aquesta responsabilitat. Demanar també que tornar a 
porat els mil cinc-cents euros i que de mica en mica això es pugui anar convertint en els 
mil vuit-cents euros dels últims anys. Deixar en mans de les diputacions el pagament que 
correspon al govern és eludir la seva responsabilitat creant nu estat d’incertesa en torn a 
aquesta etapa de 0 a 3 anys perquè les diputacions al no ser competència seva poden 
eludir aquest pagament en qualsevol moment deixant les famílies, als nens i al personal 
docent sense aquest servei. A més a més les diputacions EU s’ha fet càrrec d’aquesta 
despesa no l’han fet per igual, vull dir que de les quatre diputacions cadascuna decideix 
quina és l’aportació que fa per la qual cosa es crea un greuge comparatiu entre el que 
poden pagar nus ajuntaments i altres en funció del que els hi paga la diputació. Dir també 
que els ajuntaments, com passa amb el nostre, tenim una llar d’infants que en aquest 
moment degut a aquesta baixada tant brutal de la Generalitat i l’elusió de la 
responsabilitat envers als ciutadans més petits i més febles tenim una llar d’infants que en 
aquest moment degut a que la gent no pot pagar aquestes despeses la tenim buida. La 
pregunta és si la Generalitat mica en mica s’anirà desprenent d’aquesta responsabilitats 
que té i aquest pagament qui l’acabarà assumint. Si realment l’acabaren assumint 
totalment els municipis. Bé, el que si que nosaltres volem reclamar és que la Generalitat es 
faci responsable d’aquesta etapa i que no eludeixi les seves responsabilitats com bé ja ha 
llegit la secretària. Per tant sol·licitem a la conselleria d’ensenyament el restabliment de la 
convocatòria de beques amb la finalitat de garantir l’ igualtat d’oportunitats i l’equitat en 
l’accés als serveis. I també a la conselleria d’ensenyament restablir els pertinents convenis 
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segons els quals estipula la llei d’educació de Catalunya incorporant una estabilitat 
temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels compromisos que va 
adquirir. En primer moment només això, demanar al ple que contemplem que els 
ciutadans més petits, més febles tot i que l’ensenyament de les escoles bressol no sigui 
obligatori dir que es contempli que tenim una situació de crisi i que són precisament els 
nens més petits els que més la pateixen degut a que han de patir, no solsament les 
poques despeses o ingressos que entren en algunes famílies, sinó que a més a més són 
part de la problemàtica interna de les famílies, del desassossego que hi ha de l’estat 
d’estres que les famílies pateixen i les pateixen també aquests nens petits que seran el 
futur del nostre país.  
 
També volem saber com és que si la Generalitat tenia unes partides per ensenyament de 
quaranta-set milions d’euros, i quaranta-cinc al 2014, voldríem saber, voldríem instar a la 
gent de la Generalitat que expliqui que ha passat amb aquestes partides donat que són les 
diputacions qui es fan càrrec ara de la part corresponent a la Generalitat i que ens 
expliquin a on han anat a parar aquestes partides. I en primer moment demanar a la resta 
de regidors que pensem en els nostres ciutadans, en els que veiem amb els cotxets, en els 
que els hi fem fotos, en els que els hi fem cagar el tió, etc, etc que pensem en ells. Que no 
pensem en les idees i demès que podem tenir sinó en que en qui veiem nosaltres que ens 
veiem són en aquests nens que ens acostem, que els hi diem “que maco” però que 
desprès els deixem en l’estacada. Donem-los la oportunitat que puguin accedir a les 
escoles bressol perquè és aquí on comença el rudiments del que serà l’educació. Esperem 
que els regidors aquí presents pensem en els nostres ciutadans més que pensar en les 
institucions que en aquest moment els hi està fallant. Res més. 
 
Sr. Revello: des del meu punt de vista tota iniciativa per ajudar a les persones, i en aquest 
cas als més petits, em sembla bé, útil i indispensable. Sense dubtes reduir la càrrega dels 
ajuntament en aquesta matèria ajudarà a que el servei a les persones, a les famílies i als 
seus fills més petits sigui millor sobre tot per les dificultats que estem vivint en la nostra 
societat. Per això avanço ja que el meu vot serà favorable. Res més, gràcies. 
 
 
Sra. Elvira: sí, molt breument jo crec que més enllà de parlar de si ens fem fotos o no ens 
fem fotos i fem cas o no fem cas als més petits jo crec que tots els que estem aquí, la gran 
majoria que en el cas del PP des de l’oposició ja vam defensar les places de llar d’infants i 
des del govern continuem defensant als petits i que aquests nens puguin tenir els mitjans 
suficients per poder anar a l’escola bressol i que els pares puguin al mateix temps treballar. 
I es bona senyal que un nen estigui a l’escola bressol perquè els seus pares de fet tenen 
una feina. Llavors jo crec que més enllà de la demagògia de si els nens petits, si ens fem 
fotos, si el tió...jo crec que en aquest punt la ponent, el PS, crec, és l’únic punt que li haig 
de retreure entre cometes que crec que no tocava perquè com vostè be sap tots els que 
estem aquí sempre hem defensat això, sempre hem estat del costat de les persones més 
necessitades i com no dels més petitons que jo crec que tots els que estem aquí, de 
veritat, i nosaltres des de l’oposició o vam fer i sempre els recolzarem. Moltes gràcies. 
 
Sra. Cumplido: dir a la senyora Olga Elvira que en cap moment he volgut fer demagògia 
d’un tema com és l’educació que ha estat durant quaranta  anys la meva forma de viure i 
de veure però moltes vegades no es corresponen els gestos que fem, i jo em poso la 
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primera, no es corresponen els gestos que fem al carrer amb els gestos i les decisions que 
en certs moments prenem aquí. És a dir, no és demagògia, és demanar un dret sobre tota 
una situació de crisi com la que estem per aconseguir l’ igualtat entre nens i no crear nues 
injustícies i un apartament social d’uns nens que per no tenir les famílies recursos 
econòmics i precisament per estar patint això, doncs l’únic que he volgut fer veure és que 
siguem coherents i conseqüents amb el que fem fora i amb el que decidim aquí. Em 
sembla que això no és fer demagògia és el que els ciutadans veuen i desprès ens diuen. 
Suposo que a vostè li han dit com m’ho han dit a mi. En principi dir només això. 
 
 
Sra. Suárez: gràcies, bon dia. Bé, voldríem fer alguns comentaris en relació a la moció que 
presenta el PSC. Crec que el problema principal no és la creació, o no ha estat vaja. A data 
d’avui el problema principal no és la creació de places sinó les places que tenim ocupades. 
Les places que tenim al nostre municipi, en aquest cas són dos-cents vuitanta-tres les 
construïdes però a data d’avui només tenim cent  vint-i-set places ocupades. Per tant hi ha 
el 50 % de la totalitat de places construïdes i creades i aquest és el principal problema que 
tenim tots els municipis. Com bé a dit la ponent, en aquest cas del PSC, el problema que 
ens hem trobat amb aquesta crisi ha estat el tema del manteniment i el tema que al ser 
una educació no obligatòria la Generalitat ha concertat aquesta col·laboració de 
pagament amb les diputacions. En el nostre cas específic perquè entenc que així és com 
havíem quedat, no? Que qualsevol moció que es portava al ple era únicament i 
exclusivament aquelles mocions a tractar temes relacionats amb el municipi de Calafell i 
per tant entenc que hem de parlar de nosaltres i del municipi de Calafell. La diputació de 
Tarragona ha assumit la despesa que corresponia a la Generalitat amb concert amb la 
Generalitat i el preu per plaça que s’havia previst. Crec que en general a nosaltres com a 
municipi i com a entitat col·laboradora en aquest cas, hem assumit la responsabilitat que 
ens pertocava més enllà de si a nivell visual es veu d’una manera o d’una altra hem 
assumit la responsabilitat, no hem augmentat el preu a excepció l’ IPC d’aquest any, bé 
d’aquest curs, l’augment de 0,5 % en el que són els preus de les escoles bressol, el preu 
que hi ha fixat de escoles bressol. Al mateix temps hem intentat col·laborar el màxim amb 
les empreses que tenen aquesta gestió indirecta doncs adjudicada i a més a més hem 
augmentat les ajudes, o sigui els descomptes dels preus públics de cara a les famílies que 
estan al nostre municipi. També destacar, perquè és així, que les cent vint-i-set places 
ocupades a data d’avui, sol·licituds d’ajuda per part de serveis social venen dues famílies. 
La conclusió de tot això, jo crec que hem d’anar més enllà, que si evidentment una plaça 
d’escola bressol per any costa molt més de vuit-cents euros, al menys la part proporcional 
que ha de pagar la Generalitat, que en aquest cas a través de concertada la paga la 
diputació, hauria de ser un terç de la totalitat del preu d’aquesta plaça i evidentment no 
costa el que ells a data d’avui se’ns aporta. Crec que hauríem d’anar més enllà i aprofitar 
per veure que hi ha un canvi de model, de famílies i que per tant aquest canvi de models 
familiars hem de ser conscients i adaptar-nos a aquestes noves necessitats i entendre 
aquestes noves necessitats com a noves oportunitats. Per tant aquest servei d’educació 
d’aquest primer cicle de l’Infant d’integració´, d’inclusió social demés s’ha de poder ajustar 
també als nous models i les noves estructures que ens demana la societat d’avui i que és 
així, no? Que no només ens serveis el servei únicament i exclusivament de 9 a 12 i de 3 a 
5 de la tarda, entenc que anem cap a noves demandes i que això doncs també es veu en 
l’educació obligatòria ja que com bé sabeu en el nostre municipi vam demanar en el seu 
moment la compactació d’horari en l’educació obligatòria i per tant tot això també es 
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reflexa en les escoles bressol. Potser és una mica més enllà del que havíem comentat però 
sí que és important ser conscients i ser coneixedors d’això. Per últim també hem 
conscients i coneixedors com a administració local i com una de les que hem impulsat la 
creació d’aquestes places, no? Perquè ha donat la sensació que es sobreentenia, les 
paraules de la ponent deixaven anar que el fet de tenir la suspensió del servei del Petit 
Príncep era conseqüència de no rebre aquests diners per part de  la Generalitat i com bé 
tots sabeu, i tots som conscients i coneixedors, no és aquest el motiu sinó que el motiu, en 
seran d’altres, un d’ells pot ser una influència però sí que hem de ser conscients i 
coneixedors que cadascú de nosaltres ha d’assumir aquesta responsabilitat de la que tant 
se’n ha parlat des del PSC. Res més, gràcies. 
 
Sr. Olivella: bé, iniciem torn de rèplica. 
 
Sra. Cumplido: sí, havíem. Segons diu la portaveu de CIU dóna ha entendre que el que 
aquí s’ha exposat això no repercuteix a Calafell i això s’està demanat per tots els 
municipis. El concentrar-nos en Calafell i que només tinguem cent vint-i-set places quan al 
2007 hi havia una gran llista d’espera, que ens va fer inclús demanar a la Generalitat que 
d’un mòdul que tenien aquí, on estava l’escola Vilamar, ens el cedeix gratuïtament per tal 
de donar cabuda, i no deixar al carrer a totes aquestes persones. Això dóna una idea que 
les persones, els nens hi són, el problema és que aquesta crisi ha fet que les famílies no 
puguin fer front a aquestes despeses i aquest és el motiu per el què en molts municipis, en 
molts que no solsament en Calafell, i per això la part global d’aquesta moció, doncs 
s’estan tancant escoles bressol. Dir també que sí que és cert que la diputació de Tarragona 
s’ha fet càrrec del pagament que pertocava a la Generalitat, aquí sí, però que en altres 
diputacions no ha estat així i s’ha incrementat les aportacions que havien de fer les 
famílies; els hi ha apujat. Aquí a Calafell doncs no, hem estat sensibles amb aquesta 
mesura i s’ha apujat únicament i exclusivament la part que correspon cada dany. Però miri 
vostè, vostè fa na mica de pro amb el que acaba de dir perquè diu que s’ha traspassat i en 
l’anterior ple inclús va dir que bé, mentre pagui la diputació és igual. Però resulta que 
estem traspassant a les diputacions que són estructures d’Estat i no tenen competències 
en educació, les competències de les diputacions són diferents amb aquestes. Cron l’ajuda 
econòmica, l’ajuda d’assessorament als municipis però vostès estan traspassant, segons 
vostè acaba de dir, aquestes estructures d’Estat a les diputacions amb la qual cosa estem 
carregant i traspassant competències que no són de les diputacions sinó que són del 
govern de la Generalitat se les estem traspassant a les diputacions. I m’està vostè donant a 
entendre pel que recordo de la llei ARSAL que estarem donant a les diputacions, carregant 
a les diputacions de competències que no les tenen, centralitzant aquí uns serveis que 
corresponen als municipis o a la Generalitat i no a les diputacions. Dir-li només això i en 
quan a les places les que estan buides i demès i que hem de pensar en les famílies, 
evidentment ja ho deixa clar que hem de pensar en els nens, en les famílies i en aquells 
professionals que depèn on vagi la deriva de les escoles bressol al posar que no són 
obligatòries doncs podrien quedar a l’atur perquè sinó l’altra solució és que es privatitzin i 
aquí si que ja tindrem un greuge comparatiu entre les famílies que podran portar als seus 
fills a les escoles bressol i les famílies que són  benestants i que seran les que sí podran 
adquirir d’una educació pels seus infants des de zero fins a que acabi la universitat o els 
estudis pertinents. 
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Sra. Suárez: sí, jo el que volia comentar, potser no m’he sabut explicar correctament en 
l’anterior intervenció. Jo el que volia dir era que en el seu moment a la junta de portaveus 
el representants dels diferents partits polítics que en el seu moment hi havia vam quedar 
d’acord que només portarien a ple les mocions que anaven directament vinculades en 
Calafell i això es va comentar. Jo l’únic que estic dient és que entenc que aquesta moció 
pot parlar d’altres municipis, pot parlar d’altres bandes, naturalment però vam quedar 
d’acord que aquí parlàvem temes relacionats en el municipi i per això intentava centrar en 
el municipi. Res més, soc plenament coneixedora que les dificultats que nosaltres passem 
com a municipi hi han d’altres que ho passen encara pitjor que nosaltres, no? I que han 
pres altres decisions que no tenen res a veure amb les que nosaltres hem pres. Però era 
aquest el comentari que jo volia fer, res més.  
 
En relació al tema de la diputació i del traspàs i demès també m’ha donat la sensació que 
el que volia dir era precisament això. Que el fet de concertar, de buscar recursos i 
paràmetres de col·laboració entre les administracions que per llei tinguessin la possibilitat 
d’ajudar als municipis i això és el que s’ha fet. En aquest cas és el que ha fet la Generalitat 
amb la diputació perquè l’idea és que totes les administracions fem pinya davant la crisi i 
intentar mantenir l’estat del benestar. Jo el que dic és que per sort, si més no, dintre de la 
desgràcia i tot plegat, la diputació de Tarragona ha assumit la despesa que havia d’haver 
estat, la subvenció havia d’haver estat de mil vuit-cents euros en el seu moment, ha 
assumit el que es va quedar d’acord a nivell Catalunya, ha assumit la totalitat dels vuit-
cents en relació a Calafell, això és el que he dit. 
 
Desprès també m’agradaria deixar constància que evidentment hi havia en el seu moment 
aquesta demanda específica d construcció o de places d’escola bressol que comportava, la 
demanda, la construcció de noves places d’escoles bressol. Potser també hem de ser 
conscients i coneixedors on s’han d’ubicar i on s’han ubicat aquestes places posteriorment 
perquè doncs potser la demanda no és la mateixa si l’escola bressol està ubicada en una 
banda o està ubicada en altra. Al mateix temps les prospeccions que s’havien fet en el seu 
moment d’augment de natalitat de cara al 2007 en endavant, aquesta focalització era un 
augment, un percentatge de natalitat, que just degut a la crisi ha baixat en picat i com bé 
sabeu ha baixat el percentatge de natalitat al nostre municipi respecte a l’any anterior. 
Això fa, tot i tenint evidentment nens de 0 a 3 anys per cobrir totes les places, és a dir hi 
ha més nenes de 0 a 3 anys que dos cent vuitanta-tres places que són la totalitat que 
tenim. No són tots els que s’havien projectat i per tant això també ha fet que el 
percentatge de públic que necessiti la plaça sigui inferior al que tots ens havíem dit 
inicialment, anteriorment. I desprès per finalitzar també hem de ser coneixedors i hem 
d’aprofitar però tots plegats no nosaltres com a municipi únicament i exclusivament sinó 
també les empreses que es dediquen en aquest tema, nosaltres com a una de les 
administracions i altres administracions, donar-nos que hi ha un canvi de models de 
societat, un canvi de models de famílies i que per tant aquestes famílies reclamen altres 
tipus de servei que potser no els hi oferim a data d’avui de 0 a 3 anys i que ens pot servir 
aquest espai per intentar trobar noves formes d’arribar a més famílies i que ocupin 
aquelles places que a data d’avui no estan ocupades. Senzillament per acabar, resumint 
aquestes eren les idees que havia volgut comentar abans. 
 
Sra. Cumplido: bé, jo hi han coses que ha dit la portaveu de convergència de les que no 
puc dir res més però si que aquesta moció podria portar el nom de tots i cada un dels 
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municipis que tenen escoles bressol. Vull dir que sí que és nua moció que ens correspons a 
Calafell com a municipi que és la defensa de les escoles bressol que tenim. Em sembla bé 
que la diputació ajudi a la Generalitat amb recursos ja que tots som coneixedors que la 
diputació té bastants diners. Amb això no tenim res a dir, el que diem és el perill que sigui 
la diputació qui acabi fent-se càrrec de les escoles bressol. Dir que sí és cert que en el 
moment en què es van construir aquelles escoles bressol i la veritat és que si hagués la 
demanda, que no hi és perquè la situació de les famílies i els models de famílies realment 
són uns altes, i les demandes possiblement, en això també estem d’acord, segurament 
seran d’altres; doncs recordar que hi haurien nens a l’escola del Petit Príncep si les 
condicions de la situació econòmica de les famílies fos diferent perquè hi ha famílies que 
els estan portant a altres municipis. Perquè? Doncs perquè al millor els hi agrada més 
aquell municipi o sa saber sinó tindrien nens d’uns altres de Bellvei o d’un altre lloc que els 
hi quedaria més a prop, però això són conjetures que ara no venen al cas. Estic d’acord en 
que hi ha un canvi de model de famílies si que hi ha un canvi de necessitats, en això estem 
d’acord i per això justament aquesta moció encara cobra més interès i més importància 
perquè aquí estem parlant que a la Generalitat continuí fent les aportacions necessàries 
per aquestes escoles bressol perquè sinó hi ha aportació econòmica difícilment podrem 
atendre a les necessitats d’aquests nous models de famílies.  
 
Per acabar, dir que no es pot deixar aquesta etapa en mans de les administracions com la 
diputació i dir que el departament d’ensenyament no pot restar al marge de la qüestió 
dels ensenyament de 0 a 3 anys sinó vol incórrer en aquesta inacció de la que hem parlat 
abans. Els infant són els més febles i els que paeixen de forma més greu la crisi, torno a 
repetir-ho perquè és així. Els problemes que tenen són de tota mena, de tensió dintre de 
la família, de dèficit d’alimentació. Tot això fa que avui estiguem demanant que no es 
treguin aquests ajuts. Dir també que les diputacions no són les que tenen les 
competències en l’àmbit d’educació i correm un risc, torno a repetir, que acabin elles 
assumint-lo. Si el govern de la Generalitat aposta per un nou país en el qual ella assumirà 
totes les competències, que ens pot fer pensar que aquest mateix govern tindrà com a 
prioritat la sanitat, l’educació i els serveis social si ara quan els ciutadà més ho necessita 
l’única solució que ens ha donat ha estat les retallades d’aquests serveis i el traspàs de les 
competències a les diputacions? Una vegada perduts els drets adquirits costa molt tornar-
los a recuperar i d’això sabem un grapat. Tornar a la democràcia i una societat més 
equitativa i justa ens va costar quaranta anys i estem ja corrent el risc de començar a 
perdre aquests drets adquirits. Sabem tot, sobretot a Catalunya, 300 anys porta Catalunya 
intentant recuperar les institucions i els drets i és que perdre els drets costa molt menys 
que recuperar-los. El futur d’un país es mesurar per l’educació dels seus petits i joves. 
Deixar d’invertir avui suposarà una pèrdua dels drets que estem reclamant per altra banda 
i a més a més la dificultat per construir una Catalana rica en els recursos humans dels seus 
ciutadans que són els millors recursos dels que disposa un país i en torn als quals han de 
girar la resta de recursos. Jo espero que aquesta moció la puguem aprovar tots plegats, 
tenim una esperança i és que amb aquests pressupostos de la Generalitat gràcies a les 
picabaralles entre convergència i esquerre, diu que “a río revuelto ganancia de 
pescadores”, hem pogut aconseguir que en aquests pressupostos tota l’àrea social es vegi 
beneficiada especialment benestar i família amb trenta-un milions, ensenyament amb vint-
i-vuit milions, empresa i ocupació vint-i-tres milions, a més a més es demanen beques de 
menjadors per els escoles bressol, etc. Per tant avui aquí ja hem donat aquest pas positiu 
esperem i recolzem aquesta moció. Res més. 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal, 
acorda: 
 
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb 
competència plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de 
llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional. 
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida 
pressupostària finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del servei 
públic d’escoles bressol municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic de 
1.600.-€ per plaça/funcionament/any, i comprometre's a augmentar-ho progressivament 
fins als 1.800.-€ plaça/funcionament/any. 
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents 
convenis, segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una 
estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels 
compromisos de pagament, per garantir la prestació del servei en les llars d’infants de 
titularitat municipal.   
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria de 
beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei. 
    
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.---- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats 
de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que correspon 
a la Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per 
l’Educació a Catalunya. 
 
SISÈ.SISÈ.SISÈ.SISÈ.---- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d’euros dels 
exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en els que la conselleria d’Ensenyament tenia assignada 
una partida finalista per aquests centres sense que s’executés cap via de 
finançament.                  
 
SETÈ.SETÈ.SETÈ.SETÈ.---- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del 
Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del 
país, les associacions educatives i AMPA del municipi. 
  
 
10.10.10.10.    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
    
El senyor alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades que són des 
del Decret 5950/2014 de 25 de novembre fins el 6636/2014 de 30 de desembre, i del 
1/2015 de 2 de gener fins el 99/2015 de 16 de gener, donant compliment al que estableix 
l’article 42 del ROF aprovat per RD 2568/2 de 28 de novembre, perquè els regidors en 
tinguin coneixement i quedin asssabetats. 
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11111111....    DONDONDONDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
    
Es dóna compte de les actes de les sessions de Junta de Govern Local que són la número 
53 i 54 de 2 i 9 de desembre de 2014, perquè els regidors en tinguin coneixement i 
quedin assabentats. 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12:32, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
12. 12. 12. 12. PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
 
Sr. Revello: bon dia, avui seré breu i intentaré ser ràpid. Mi primera intención irá dirigida, 
como de costumbre, a la señora Elvira y es referente al acta del pasado pleno. Yo he 
estado leyendo el acta del pasado pleno y quería en primer lugar puntualizar una cosa que 
se ha transcrito que probablemente se ha entendido mal. En ningún momento mi 
observación hacia usted era nu ataque personal, era sólo una observación a la dedicación 
personal que habíamos notado en los últimos meses. Por esto si pareció o si usted lo ha 
sentido como tal lepido públicamente disculpas porque evidentemente no era mi 
intención entrar en la vida personal de nadie y menos en la de usted.  
 
En este pleno me gustaría manifestar mi total desacuerdo, yo ya lo manifesté en la 
comisón del martes pasado, es mi total desacuerdo con la rúa prevista para el carnaval 
2015 para le domingo por la tarde. Como bien saben la ruta del domingo por la tarde 
siempre baja desde el pueblo y viene bajando por la avenida de la estación y acababa en la 
zona de la playa. Evidentemente este año por motivos logísticos y también de seguridad, 
que entiendo perfectamente orlas obras del paseo, tenemos una situación complicada. 
Pero el hecho de quela rúa baje y gire directamente a la izquierda en contra dirección por 
Mossen Jaume Soler bajo el puente de la estación acabando en el Estany perjudicarà 
seguramente la actividad comercial porque durante estas horas previas a la llegada de la 
rúa se concentran familias, se concentra público y esto se quiera o no yo creo que era una 
decisión que antes de tomarla así, usted dice que ha hablado con los comerciantes, 
seguramente ha hablado con los carroseires. Yo he hablado con los comerciantes y nadie 
sabía nada de todo ésto y todos se han quedado bastante sorprendidos por eso aún 
estamos a tiempo de estudiar una solución intentando cumplir al máximo con tdos los 
informes de seguridad pero intentando buscar una solución para que todo el mundo salga 
lo más contento posible ya que el carnaval no deja de ser una pequeña bombona de 
oxígeno en la larga apnea del invierno económico de nuestro municipio. 
 
Mi segunda intervención irá dirigida, también como de costumbre, a la señora González 
regidora de deportes. El otro día estaba con unos amigos, como biensaben el año pasado 
hicimos una colla importante y nos apuntamos al Eternal running. El otro día en una cena 
salió el argumento y dijimos: ¿nos apuntamos otra vez? Bueno, no sé si se va a hacer. 
Entramos en internet, fácil, y encontramos una pàgina web que se llama tuner.com que 
anunciaba que el 19 de abril de 2015 en Calafell hay la carrera del Eternal running. 
Evidentemente nos quedamos todos con una gran sorpresa porque nadie sabía nada.  
Entiendo que quizás es un poco pronto. No se nos ha infromado, de ésto y de otras 
iniciativas, la semana pasada en las comisiones porque sé por motivos de salud que a lo 
largo de toda la semana no ha podido asistir pero sí que en este caso referente a la Eternal 
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running le preguntaría aquí si es cierto y se va a celebrar ya que esta pagina web está 
anunciando las inscripciones, las cuotas y cómo apuntarse y sobre todo, si fuera posible 
antes del próximo pleno, nos podría facilitar la reclación de los costes previstos ya que el 
año pasado como ya manifesté, consideré la carrera un gasto excesivo para el municpio, 
used me replicó que no, me gustaría ver este año la previsión de gasto que tenemos para 
esta carrera. Y también seguramente esta pregunta que le hare yo se la harà también el 
compañero Toni Duart porque ya se la hizo en la comisión del viernes pasado, hemos visto 
como este año en el mes de enero no se ha realizado las carreras de 5 y 10 km como era 
costumbre. Saber si es que está previsto hacerlas un pocomás adelante y si no se harán 
cuál es el motivo. Nada más, gracias. 
 
Sr. Olivella: molt bé, moltes gràcies. UAM. 
 
Sr. Sieiro: nada más una pregunta. En las obras que estan previstas en la avenida Cataluña 
enciam de la plaza Pau Casals, practicamente estaban las señales puestas y en principio 
querían hacerlas. De un día para otro las señales las han quitado todas. ¿Ésto es que se ha 
parado, no se va a hacer o que tiene previsto? Gracias. 
 
Sr. Triadó: bon dia i bon hora a tothom. Més aviat seran precs no són preguntes. El primer 
és sobre el passatge Sant Antoni, es van fer obres al carrer Vilamar on es van treure les 
zones d’aparcaments i el parquímetre que està col·locat al safrà entre Sant Antoni i el 
Vilamar continua allà. Nosaltres pensem que aquell parquímetre hauria d’anar a 
començament del carrer perquè també es va treure el que hi havia a la sortida del pont. 
Aleshores la gent tenen que torna endarrere quan volen treure el tiquet del pàrking. Ens 
agradaria que replantegéssiu el tema a veure si és possible canviar-lo i posar-lo al 
començament del carrer. 
 
Desprès és un tema de zones mediambientals com ja vàreu aprovar l’altre dia, o vàreu fer 
propaganda al port, d’això ja parlarà el meu company Josep Parera, però jo els hi voldria 
recordar que a la zona de l’Estany també hi ha un estudi mediambiental important perquè 
hi ha part feta, ja hi ha vivència perquè hi ha aus i tortugues i unes serps marines que hi 
habiten i determinats arbres també sinó els cuidem es moriren, i valdria la pena ja que està 
fet l’estudi que es pugues tornar a reiniciar com a mínim començar o fer alguna cosa que 
es veies que es fa quelcom. 
 
El tercer seria el tema del passeig marítim que tots esperem i el Massi abans parlava doncs 
que estem una mica espants perquè ens agradaria que arribés l’estiu i tot funciones 
perfectament. Veiem que hi ha coses que no ens acaben de quadrar. Quan el nostre partit 
va denunciar quan es feia el carrer Sant Pere que la connexió entre el passeig i el carrer 
sant Pere quelcom fallava perquè quedava per sobre d’un nivell ens vam dir que era un 
tema que ja estava solucionat. Hem vist que han hagut de rebentar el passeig, ara hem 
vist que aquella caixa elèctrica que anava a la platja i que FECSA - ENDESA no deixava 
col·locar, ara hem vist que es col·loca de forma definitiva al costa del monument del 
Pescador quan resulta que també s té que treure. I ens preocupa una cosa molt important 
que és les entrades que s’estan fent al passeig. Tots els que coneixem una mica el 
funcionament de les zones de la platja sabem que quan bufa el mestral, o el mitjó o el 
llevant, és igual, la sorra s’acumula sota el passeig, sota el mur del passeig, es va 
acumulant i va pujant aquell nivell. Com que els rentadors que hi ha estan a nivell de 
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sorra, en principi es veuen així no sé si al final seran. Què ens fa pensar? Tant la gent quan 
entri a la platja, quan bufi el ven to quan faci mal temps i la mar que també ha pujat 
moltes vegades fins al mur puguin entrar al passeig. Per tant el prec és anem considerant 
les coses perquè desprès no ens trobem amb quelcom que continua fallant. 
 
I l’últim tema que volia comentar a nom del meu partit i el meu mateix és el de la 
guarderia que hem estat parlant aquí. Jo crec que moltes persones de les que ens sentien 
deuen haver quedat una mica parades. Tenim més places buides que no ocupades de 
guarderia. El resultat és que tenim més places buides que ocupades. I aleshores tenim els 
edificis, uns edificis que no sabem quin funcionament se’ls hi donarà o si s’esperaren a 
què torni a créixer la població o la gent tingui més poder econòmic i pugui ocupar-les. 
Clar, jo penso que l’ajuntament hauria de fer alguna mena d’estudi del cens per veure 
quins són els motius pels quals les guarderies no s’omplen. Al millor es tindrien que 
concentrar més gent a les guarderies lliurant places d’una altra banda perquè aquestes 
places puguin sortir més econòmiques perquè es trauria més, en indústria diem 
productivitat, a les guarderies els professors, el manteniment i aleshores potser en el que 
ens estalviem d’aquí podríem ajudar a cobrir places amb persones que ho necessitin. La 
nostra pregunta, o el nostre prec, seria fem un estudi una mica seriós del funcionament de 
les guarderies, quines són les necessitats futures, quines són les perspectives de futur i 
com es podrien desenvolupar per no desaprofitar tot el que ja està fet,no? Al millor 
alguna construcció d’aquestes, com la que hi ha a Calafell Parc, se li podria donar altra 
utilitat si té que estar 10 anys que la població infantil no creix. Per tant el nostre prec 
aniria per aquí, a veure si el serveis tècnics de l’ajuntament podrien fer na mica d’estudi 
per veure cap on es podria determinar tots aquests funcionaments. Res més, gràcies. 
 
Sr. Parera: havíem, jo diré unes quantes coses. Com a recordatori perquè potser hi ha 
companys que no hi conten, em refereixo a companys asseguts a aquesta taula. Si seguim 
el municipi, veiem un edifici del parc del comú abandonat, trinxat i arruïnat. Si anem al 
carrer de l’església ja fa 4 o 5 anys que es va comprar un local, que hi ha les parets allà i 
està tancat. Si anem 3 o 4 anys endarrer es va comprar un local al Port de Segur per la 
confraria de pescadors i com he dit abans tampoc no està tancat ni es fa res quan hi ha 
una quantitat de necessitats. Al port també tenim 7 local tancats que no es fa res. No 
s’amplia la depuradora ni es soluciona d’una vegada ja les estructures malmeses, 
desastroses, com potser Lluis Companys voreres i coses d’aquestes de Segur de Calafell i 
podríem dir de Calafell perquè tot Calafell. Ja ho he dit abans no s’amplia la depuradora i 
a més a més fa bastants anys ja que hi ha un projecte per solucionar el problema de la 
brutícia de l’estany fins a la carretera que va a Segur parc; hi ha un projecte que està en 
un calaix i molta gent d’aquesta taula ni l’ha vist ni s’ha preocupat. Dic tot això perquè 
veiem els comentaris i s’ha dit en alguna comissió, a la que per cert no vaig per assitiar 
motius personals, que es volen fer uns petits estanys, unes petites bases al lateral del port 
de Segur de Calafell. Per l’experiència dels que coneixem una mica el territori, potser una 
mica massa perquè el trepitgem diàriament en caminades, aquest derroche de diners que 
es faran aquestes bases que per experiència tot seran mosquits i manteniment caríssim, 
com és que tenim tot el que he dit abans abandonat sense posar-hi atenció en cap d’ells, 
com hem dit per exemple a sota Jacinto Verdaguer i la guarderia de Mas Mel tenim n solar 
brut, deixat que es podria enjardinar pel benestar i per gaudir la gent de Mas Mel? Com 
és que es gasten els diners en uns estanys, unes bases, allà que s’ompliren de mosquits i 
amb un manteniment caríssim quan tenim sense casal a Mas Romeu, tenim Calafell Parc 
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sens casal, tenim Valldemar sense casal, tenim el pavelló de Segur de Calafell saturat i el 
pavelló Joan Ortoll i la carpa saturats i llancem els diner en el que els estem llençant? Em 
fa l’efecte que el que he dit déu ni do i em fa l’efecte que algú li remourà la consciència 
de no haver pensat en aquets problemes, cosa que aquests locals i aquestes coses hi ha 
molt agent que les espera per poder-les gaudir. 
 
I per canviar de cosa tenim un altre cas, i en aquí sí que haig d’anar, ara he parlat amb tot 
el govern central, però haig d’anar directament a la regidoria d’esports. Tenim uns jocs 
olímpics de la província de Tarragona, el principi tot eren alegries perquè Calafell es 
beneficiava d’una quantitat de coses horroroses. Veiem i sabem i ens hem assabentat per 
la premsa, no per la regidoria, que s’han fet varies reunions a Tarragona per parlar de la 
distribució de tots aquells jocs olímpics. Sabem que hi ha pobles que han anat a totes les 
reunions, sabem que hi ha pobles que ja se’ls hi ha atorgats unes quantitats i si hi ha 
algun dubte un el tenim a la vora. Tenim el Vendrell que se li ha destinat un milió quatre-
cents mil euros. Tota la il·lusió que hi havia per Calafell d’esgrima, camp de futbol, boxeu i 
tota sèrie de coses, no sabem res ni ens assabentem de res ni s’ha preocupat de res. Si 
que sabem, lògicament, pels que hi ha assistit que Calafell no ha assistit a cap reunió, la 
regidoria no ha assistit a cap reunió. Això sí que ho sabem. Per tant si hi ha pobles que ja 
tenen quantitats d’un milió quatre-cents mil euros atorgats i Calafell era un poble 
privilegiat per tot això, si us plau en interessaria, a mi mateix al menys, que féssiu uns 
apunts de les visites dels municipis que han assistit, tal com estar, que tindrà el municipi 
de què es parla de Calafell quan els pobles ja saben tot el que tindran. De moment res 
més. De totes maneres em dirigiré al senyor alcalde perquè segons el que em contestin els 
corresponents regidors si m’autoritza poder-los contestat. Moltes gràcies. 
 
Sr. Olivella: moltes gràcies. Els precs i preguntes no es poden contestar senyor Parera. 
 
Sr. Parera: li he demanat per favor si podria contestar, si vostè em diu que no... 
 
Sr. Olivella: sempre ho fem així, ho diu el ROM i ho vam aprovar entre tots, no cal fer el 
que no toca. PS. 
 
Sr. Bonilla: sí, gracias señor alcalde, bon dia. Yo hoy traigo dos preguntas al pleno. Una de 
ellas preferiría señor Olivella que a ser posible me la respondiera usted. Es referente al 
medio ambient al cual usted en el mandato anterior tanto hincapie nos hacía sobre todo 
al compañero que llevaba la regidoria. Pleno tras pleno nos hablaba del margalló, que la 
mayoria de ciudadanos tendrán en su recuerdo. Yo referente al margalló, la verdad es que 
fue un fallo del gobierno anterior que se terminó extraviando a lo largo de la ejecución de 
la travesía de Segur, de les obres. Pero claro, ahora nos encontramos que cuatro o conco 
años despues de aquel fallo que podríamos haber cometido cuando se realizaban las 
obras pues nos encontramos con que se está realizando las obras del paseo marítimo en el 
cual teníamos, y digo teníamos porque ustedes han mandado segarlos, o sea cortarlos a 
cal y canto, cuando eran unos árboles que realmente teníamos en el paseo marítimo y 
tenían trenta y cinco años de vida. Con lo cual ya tenían un tamaño y un volumen 
importante y ustedes por falta de presupuesto o por falta de tener un poco de miramiento 
con ellos y haber hecho un transplante a otras zonas del municipio  que se podían haber 
recuperado, estos árboles la verdad es que con esta vida ya tenían a parte del volumen, a 
parte de las sombras que bien podían utilizar muchos ciudadanos. Yo no digo que no se 
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sacaran, si había que sacarlos, pues sacarlos y transportarlos a otro puesto pero nunca 
segarlos que no se aprovecharan ni para madera. No sabemos dónde han ido a parar lo 
que sí sabemos es que los ha cortado. Yo creo que estos árboles, y mi grupo el PSC 
creeemos, que tenían que haber sido transplantados a otro puesto del municipio en el 
cual hay muchísimas zonas donde se podían haber recuperado y no perdiendo este valor 
tanto natural como económico. Yo señor Olivella sinceramente veo que el gobierno que 
usted preside en estos temas por un lado demuestra mucha sensibilidad queriendo plantar 
colorido en el municipio haciéndose fotos con el colorido del municpio en otras zonas 
pero por otro lado se están cargando por falta de mantenimiento lo que ya teníamos 
desde hace bastante tiempo. Creo que no le han dado el valor que realmente tenía. Y a 
más a más no me venga con el tema, no me vayan a contestar que estos árboles estaban 
enmal estado porque no estaban en mal estado y cuando hay alguno que está en mal 
estado a todos los árboles se les puede hacer un tratamiento fitosanitario con el cual los 
árboles se recuperan. Nunca se tenía que haberlos talado como se ha hecho y haberlos 
segado. Espero que su respuesta sea una respuesta que realmente no me convenza a mí, 
convenza a los ciudadanos que serán los que nos votaran o dejaran de votarnos en pocos 
meses.  
 
Y luego tengo otra otra pregunta concretamente que hacer y es una pregunta referente al 
Cap de Segur. Las obras estan en marcha, es para felicitar por descontado a los 
ciudadanos de Segur porque tendrán un mejor servici opero ya que se han empezado las 
obras y que se va a hacer un edificio nuevo con una potente inversión que al resumen de 
cuentas lo pagamos también los ciudadanos de una o otra manera en los impuestos que 
aportamos y en las costas de la Seguridad Social y demás. Yo no sé si su equipo de 
gobierno ha tenido a bien tanto el regidor de Sanidad com el regidor de Urbanismo, no sé 
si han tenido la delicadeza o el creer haber cumplido bien con su gestión de trabajo como 
concejales en este ayuntamiento, haber desarrollado una buena labor y haber comunicado 
y contactado tanto con Santa Tecla como la dirección de Santa Tecla que son los que 
realmente hacen y dirigen el encargo del proyecto pero también estar supervisando ésto 
con los trabajadores viendo que realmente son los que al final utilizan, tanto los 
trabajadores como los ciudadanos. Pero mayormente los trabajadores son los que dia a día 
desarrollan allí su labor de cumplir y dar la mejor atención posible a los pacientes, a los 
enfermos, a los que realmente luego vamos a exigirle a los que están trabajando que nos 
den un buenservicio porque ya que se hace esta inversión sería de muy buen grado y muy 
bien visto por parte de los trabajadores que trabajaran en el Cap nuevo que se contara 
con ellos para la hora de hacer este proyecto, estas obras, que se cuente con ellos para 
leugo su labor realmente cumpla com el máximo de objetivos de dar el mejor servicio a al 
ciudadanía. Yo no sé si ustedes se han dirigido a ellos pero creo que sería muy importante 
que los tuviesen en cuenta para que luego no hubiese fallos a la hora de dar el servicio y 
se pudiera corregir, todavía estamos a tiempp, de poder cumplir el máximo de calidad en 
este objetivo. De momento nada más. 
 
Sra. Almagro: bon dia. Jo faré una intervenció que és un prec molt bàsic i molt necessari 
per nosaltres com oposició i és que ens agradaria fer una petita síntesi dels diferents 
documents que nosaltres hem demanat com oposició al llarg de la legislatura per a dur a 
terme la nostra feina com a oposició però quema ens han arribar. Són documents 
demanats a les àrees de Treball i de Turisme. Són documents que hem demanat 
reiteradament com dic tant als plens com a les comissions i ara el que si els hi demanaria 
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és que s’apuntessin bé i que ens els féssiu arribar perquè per nosaltres és molt important 
tenir aquesta documentació per fer bé la nostra feina. El primer seria el conveni que ja ho 
hem demanat, aquesta seria la tercera vegada entre el consell comarcal del baix Penedès, 
un conveni que han fet vostès amb quatre municipis de la comarca per fomentar 
l’ocupació al Baix Penedès, a la nostra comarca. Com dic és la tercera vegada que li 
demanem i malauradament encara no ens l’han fet arribar. El segon informe seria un que 
van contractar vostès ja fa un temps per fomentar l’acció comercial i turística al nostre 
municipi i que l’havia d realitzar el senyor Fontecha. S’ha demanat reiteradament al ple de 
fa ja nus mesos, vostès ens van emplaçar a que el demanéssim durant la junta general de 
CEMSSA perquè era una feina que s’havia contractat a través de CEMSSA i durant l’última 
junta general de CEMSSA nosaltres també el vam demanar però és que encara no el 
tenim. I el tercer document que li demano, o que li demanem, seria un document que 
vam demanar també durant la darrera comissió informativa de promoció econòmica, de 
l’àrea de treball, i és un resum de l’estat dels projectes de formació, ocupació i empresa 
durant el 2014. Es va demanar a la comissió informativa com dic però encara no el tenim i 
per això i tornem a demanar perquè ja fa uns dies doncs que es va aquesta petició. Vostès 
cada vegada que nosaltres demanem una informació ens diuen que sí en bones formes, 
en bona cara a les comissions i als plens i que ens ho faran arribar però desprès no ho fan. 
Per això li tornem a reiterar aquesta petició perquè dir-ho així amb bona cara però desprès 
no fer-ho o no fer-lo arribar doncs a nosaltres no ens serveix de res.  
 
Abans i ja per acabar, m’ha fet gràcia, perquè l’alcalde ha parlat amb molt de seny en el 
punt anterior, uns dels punts anteriors de rigorositat i seriositat e la feina. Evidentment 
que nosaltres treballem des de la rigorositat i seriositat i per això jo li emplaço a vostès a 
complir aquesta rigorositat i seriositat i ens facin arribar aquesta documentació demanada 
ja que com a oposició és el nostre dret però també per a vostès és la seva obligació com a 
govern. Per tant jo espero, en breu, que ens faci arribar aquesta documentació i que 
nosaltres puguem tenir aquest dret a treballar com a oposició. Gràcies. 
 
Sra. Cumplido: jo vull tornar a demanar sobre el tema de la comissió social que es va 
muntar el dia 9 de juny que s’havia d’haver reunit a l’octubre, així vam quedar amb tots 
els equips directius de totes les escoles, serveis socials, etc., en la qual es tractarien els 
temes dels nens amb problemàtiques dins de les escoles sobretot a les hores de menjador i 
demés.  No sabem si això va ser només de moment per allò de què com que vam insistir 
tant el tema de beques de menjador, que ens alegrem que s’hagi aconseguit una millora, 
amb això estem contents, no per nosaltres sinó per la canalla que es beneficiarà i les 
famílies que tindran aquesta tranquil·litat, però a veure, no m’agradaria que aquella dita 
de : Si quieres que un tema se disuelva, monta una comisión”. Que no fos per això,  a 
veure si a les alçades de curs que ja estem doncs, es reiniciarà i amb quins objectius es 
reiniciarà.  
 
I després m’agradaria dir-li al regidor d’Obres que ja que s’estan fent l’aparcament de tot 
el que és la part del Castell, en aquell peatge que hi ha peatonal que va cap al carrer 
Andalusia hi queda un tros de vorera que no porta panots ni ciment ni res, sinó que està 
amb terra. És un trosset i és justament el que dóna a les cases de mestres.  Aquell trosset 
entre el bar i quan s’acaba la vorera, aprofitar que ara que les obres estan en marxa, com  
a mínim, fer algun tipus d’intervenció perquè sinó la canalla s’enfanga allà i és tot un 
problema i així aquell tros ja quedaria finalitzat. 
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Sr. Duart: el que faré serà afegir una mica més de coses al tema de la pregunta del senyor 
Parera que ha fet el prec, també el company Massimiliano ha fet alguna pregunta sobre 
les proves esportives, però bé, jo respecte els Jocs de la Mediterrània, voldria dir-li al 
senyor Parera en primer lloc que no són olímpics sinó de la Mediterrània, tant de bo 
fóssim olímpics aquí i fóssim subseu. El meu prec fa referència en primer lloc que mai en 
tota aquesta legislatura  en una comissió informativa s’ha parlat dels Jocs de la 
Mediterrània.  Vam demanar el mes passat que ens informessin de l’estat de totes les 
obres i de com està el tema dels Jocs i ens van derivar molt amablement a Obres, que 
també molt cordialment ens van informar. Però, bàsicament ens van informar sobre un 
avantprojecte o d’un projecte que no estava gaire definit.  Bé, això va ser el mes de 
desembre. Jo ara citaré una sèrie de notícies que han sortit a la premsa escrit ai digital i a 
veure si ens poder respondre.  El 31 d’octubre de 2004 es diu que les subseus dels Jocs del 
Mediterrani rebran sis milions d’euros de la Diputació de Tarragona i diu textualment: la 
Diputació de Tarragona aboca sis milions d’euros a les 14 subseus dels Jocs de la 
Mediterrània del 2017. mai s’ha parlat en una comissió informativa d’aquesta aportació de 
la Diputació a les subseus dels Jocs de la Mediterrània.  El 13 d’abril de 2015, o sigui, 
aquest mes, el Baix Penedès, diari Digital surt que el Vendrell reformarà el pavelló del club 
pels Jocs de la Mediterrània. Textualment llegeixo que: els Jocs de la Mediterrània del 
2017 a Tarragona portaran una renovació completa al pavelló del club d’esports del 
Vendrell. El pressupost de la Diputació de Tarragona inclou 1,2 milions d’euros per a 
realitzar aquesta obra. Renovarà tota  la resta, deixarà les parets i les galeries i renovarà 
tota la resta del pavelló, els vestuaris, els lavabos i el més important el sostre. Calafell, crec 
que el pavelló nostre, el Joan Ortoll, no està massa en condicions el seu sostre. Segueix la 
mateixa notícia dient:que les obres començaran aquest mateix 2015 per estar enllestides 
el 2016 i els Jocs de la Mediterrània vull recordar a l’equip de govern, que són al 2017.   
Passem a una altra notícia en la qual el 17/10/2011 Calafell, en la seva web que també es 
fa referència al Diari Digital d’Alt Camp. Cat diu “Calafell espera que els Jocs de la 
Mediterrània reactivin econòmicament  el municipi.  Le autoritats polítiques de Calafell 
han mostrat la seva alegria per la designació de Tarragona com a ciutat organitzadora dels 
Jocs de la Mediterrània pel 2017, que la converteix en subseu de les modalitats d’esgrima, 
tennis taula i futbol”. Jo crec, perquè hi ha hagut altres subseus en les quals s’han mogut 
el suficient per incorporar d’altres miodalitats esportives que sobretot, generen molta més 
gent, molta més dinamització econòmica que només esgrima, tennis taula i futbol, 
evidentment que ja és un dels esports que tenim aquí a Calafell.  Això va ser el 17 
d’octubre de 2011. segueixo llegint del Camp.cat: “el sis de febrer de 2012, per exemple, 
una subseu, Salou, ja llueix la bandera dels Jocs de la Mediterrània 2017. El municipi que 
és una de les tretze subseus dels Jocs que se celebraran el 9 de juliol de 2017, llueix la 
seva bandera”.  Jo la veritat, dels Jocs de la Mediterrània, fora del que tenim a la regidoria 
d’Esports i les dues o tres pancartes que hi ha als pavellons no he vist res al municipi. 
Potser molta gent i molts turistes no saben ni que es faran  i que és una de les subseus.   
 
Segueixo amb els mateixos articles, això ja és fotografia també d’aquí de la regidoria 
d’esports i és curiós perquè és el 22 de març de 2013, i llegeixo textualment: “ahir dijous 
21 de març va tenir lloc a Calafell la primera reunió entre representants del Comitè 
organitzador dels Jocs de la Mediterrània, l’Ajuntament i l’Ajuntament de Calafell de cara 
a començar a treballar per a l’organització dels jocs.” Mai en cap comissió s’ha informat 
sobre cap comitè tècnic ni cap tipus d’informació respecte els Jocs de la Mediterrània. “Per 
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part de Tarragona 2017 van assistir a la reunió: Ramon Pallejà, Maria Teresa Fuster, Rafel 
Solé d’Obres Públiques, Juanjo Iglesias.. La reunió que mantenen els responsables del 
comitè organitzador de l’Ajuntament de Calafell després de l’octubre de 2011, estem 
parlant de 2013, o sigui, comencen a posar-se en marxa a fer les primeres reunions quasi 
un any i mig després.  Jo crec que un esdeveniment d’aquestes característiques  per 
Calafell que pot aportar no només beneficis a nivell d’equipaments i infraestructures, sinó 
també a nivell econòmic, esperar més d’un any  i mig a començar a fer reunions per poder 
començar a decidir què fem amb els Jocs de la Mediterrània i què obtenim de benefici, 
home, jo crec que és una mica massa temps.   
 
Aquí seguim llegint que diu que: diferents millores esportives que es faran al pavelló Joan 
Ortoll. Em fa l’efecte que les obres, això està amb fotografia. Evidentment el Joan Ortoll, 
sembla ser que la reforma del sostre no es farà i un altre dels aspectes que crec que és 
important, tenint en compte que no hem tingut cap tipus d’informació al respecte en cap 
comissió durant tots aquests, ja pràcticament a punt de complir 4 anys de legislatura: 
 
“Finalment, l’Ajuntament de Calafell, també manifesta el comitè organitzador el  seu 
suport a la proposta de crear una programació escolar que amb motiu de la celebració 
dels jocs promocioni l’esport i la vida saludable entre els joves. L’objectiu d’aquesta 
proposta és doncs, divulgar tots els beneficis de l’esport, mai s’ha parlat d’aquest 
programa, mai s’ha parlat en cap comissió informativa, sobre aquest tema.  De fet, és que 
no es parla gaire d’esports en les comissions informatives que en aquest cas 
correspondrien parlar d’esport.  
 
Bé, dit tot això, jo personalment i a nivell del grup municipal creiem quatre coses: primera, 
que vostès no li han donat la importància  que es mereixen aquests jocs, que lluny de ser 
uns jocs olímpics són els segons jocs més importants, que en segon lloc vostès han delegat 
la regidoria d’esports al grup municipal del PP, que aquest s’ha dedicat a altres coses, però 
no s’ha posat a treballar en els jocs i no ho dic per res en especial sinó simplement perquè, 
potser s’han dedicat a fer viatges i coses que no són massa justificables i que realment res 
tenen a veure amb el foment de l’esport i tampoc tenen a veure amb intentar portar a 
Calafell tots els màxims de beneficis que els Jocs de la Mediterrània ens podien aportar i 
que, segurament han tingut altres prioritats.  La tercera cosa que creiem és que hi ha 
hagut altres municipis que sí s’han mogut i s’han mogut bé i han aconseguit moltes coses. 
L’exemple més clar és Altafulla que no era ni subseu i en aquests moments és subseu i 
segurament serà una de les subseus amb un dels esports que més activitat econòmica 
portarà en aquest municipi, que és el triatló. Serà subseu de triatló.  És curiós que no sent 
una subseu que estigués  en la llista de subseus d’inici, ara passi a ser subseu de la 
Mediterrània.  I que, personalment i també com a grup municipal, creiem que novament 
han deixat passar un tren important que hagués portat a Calafell millores d’equipaments i 
infraestructes.  Hagués portat activitats complemetàries com és activitats a les escoles, 
formació, foment de l’esport i el més greu de tot és la dinamització econòmica que podia 
haver tingut Calafell i amb això Calafell ha tornat a donar un pas enrere per activar la seva 
economia i el seu turisme i és un pas enrere que no recuperarem.  Per tant, jo crec que ja 
toca que a cada comissió informativa ens informin de com estan els Jocs de la 
Mediterrània, que ens diguin exactament què es farà, que s’arreglarà i quants diners li han 
donat a Calafell pels jocs?  Perquè si a Vendrell li han donat un milió dos-cents mil euros 
per reformar un pavelló sencer, perquè Calafell que també és subseu dels Jocs de la 
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Mediterrània, perquè no li han donat els diners suficients per poder reformar 
equipaments, infraestructures o una cosa tan important com és el sostre del pavelló Joan 
Ortoll. 
 
Sr. Ferré: per acabar, tres coses més: una, és que en l’últim Ple s’aprovà com sabeu 
l’Ordenança de manera definitiva de les ocupacions de la via pública en el passeig marítim, 
les terrasses.  Resulta que alguns dels comerciants, en el qual l’Ajuntament se suposa que 
ha tingut un diàleg fluid i constant i permanent per tal de satisfer les seves demandes, 
doncs, han vist la resolució que s’ha fet de les seves al·legacions i s’han queixat i ho han 
fet a més  a més d’una forma oberta i pública, a través de les xarxes socials.  A través 
d’aquestes xarxes socials, el regidor de Via Pública i de Urbanisme s’han compromès a 
modificar aquesta Ordenança, entenc, per tal de satisfer aquestes demandes d’aquests 
comerciants, cosa que m’ha sorprès que avui en el Ple  no hagi passat la modificació 
d’aquesta ordenança perquè el que estan demanant és simplement que se suprimeixi un 
dels passos que hi havia previstos.  Jo suposo que deu ser un oblit i suposo que al proper 
Ple es passarà aquesta modificació, perquè sinó el que hauran fet simplement és un acte 
de intentar quedar bé  però realment al darrere d’aquest compromís que han tingut a 
través de les xarxes socials no hi ha hagut cap mena de voluntat per poder modificar 
aquesta ordenança novament.   
 
Pel que fa al tema de la Cavalcada dels Reis Mags, que es va produir al Port de Segur, 
m’agradaria fer un repàs del que realment sembla que va succeir i és que al final, ha sortit 
a la premsa, que l’Ajuntament de Calafell no tenia cap culpa pràcticament i que el que 
havia succeït era que l’empresa que gestiona el port, Port Segur SA, havia sigut la que 
realment no volia obrir les barreres  i que realment se senyalava com a culpable de què hi 
haguessin hagut aquests problemes de què els Reis no havien pogut accedir al recinte del 
port. Miri, jo tinc aquí tres correus electrònics que ha enviat l’Ajuntament a l’empresa Port 
Segur: el primer, és de 1 de desembre en el qual els recorda que se celebrarà la cavalcada 
el dia 5 de gener i que arribaran tres carrosses i també 3 vaixells.  El correu electrònic de 1 
de desembre després d’aquest no n’hi ha hagut cap altre més demanant a Port Segur 
demanant la col·laboració, fins el mateix dia 5 que és el dia que se celebra la cavalcada, a 
les 08.46 del matí, en què es torna a enviar un altre correu dient que ja no seran 3 vaixells 
sinó que en serà 1 i que entrarà a les 5 de la tarda al port i que lamenta enviar-ho en un 
temps tan just la documentació oportuna amb les matrícules i els permisos perquè aquesta 
cavalcada es pugui celebrar.  Ja dic, el mateix dia 5 a les 8.46. i després hi ha encara un 
altre correu electrònic, a les 14.15, dues hores abans que s’iniciï la Cavalcada de Reis  
dient que arribaran els vehicles i que  hi hagi una persona a la barrera perquè es pugui 
obrir i es pugui accedir en aquest espai,  jo no sé si vostès, excusant-se de què no han 
tingut més temps d’enviar la documentació, perquè hi havia el cap de setmana pel mig 
com si el cap de setmana no estigués fixat sempre, tota la vida de què  els caps de 
setmana són els que toquen, dissabtes i diumenges. Per tant, jo no sé si realment aquesta 
documentació els va arribar tard, em consta que el 18 de desembre vostès ja la tenien a 
l’Ajuntament i per tant, no entenc quin és el motiu de què s’hagi endarrerit aquesta 
entrega de documentació, però en qualsevol cas pels motius que hagin sigut, creiem que 
no hi ha hagut cap mena de voluntat al respecte d’endarrerir aquesta documentació pel 
que hagi sigut, però el que sí  que no costava res és que la regidora responsable  que tenia 
còpia fins i tot d’aquests correus electrònics en el seu correu, hagués trucat a l’empresa 
Port segur, per evitar els problemes que hi van haver després i així també evitar-li a 
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l’Alcalde que truqués després a les treballadores que hi ha al port, amenaçant-les que els 
enviaria tota la premsa i que els explicaria tot el que està passant a la premsa, cosa que 
després van fer en dos diaris que realment van creure amb la versió oficial de l’Ajuntament 
i que van publicar íntegrament la notícia que els havia enviat el cap de comunicació de 
l’Ajuntament de Calafell.  Per tant, el que sí que volem manifestar és que a darrere de tot 
això, hi ha hagut una deixadesa de les seves funcions de l’Ajuntament i de la regidora de 
cultura en aquest cas, que no han fet la trucada oportuna per tal d’avisar i intentar que 
aquest problema no succeís i això ha implicat que a darrera hora, les persones que el dia 5 
de desembre no fan vacances com molta gent, durant l’època de Nadal, o que no tenen 
cap programa que no poden estar en aquell moment en el seu lloc de treball, com així ha 
estat, doncs clar, confiar una Cavalcada de Reis en què la persona responsable llegeixi un 
mail el mateix dia que es produeix la cavalcada a mi em sembla una mica surrealista, si 
més no.  Per tant, no costava res fer les trucades que es van fer després cuita corrents 
quan els Reis no podien entrar, no podien accedir al recinte o la comitiva que havia 
d’acompanyar4 els Reis no podia accedir al recinte, doncs, s’hagués pogut evitar fent 
aquesta trucada unes hores abans, ja no dic uns dies abans, sinó unes hores abans, doncs 
resulta que, es van provocar tots els problemes que hi va haver després i que precisament 
doncs van provocar que un dia que és de festa pels nens del municipi i en aquest cas pels 
nens de Segur doncs, hi haguessin tots aquests problemes i aquesta mala imatge per part 
de l’Ajuntament, i a més a més quan aquesta cavalcada l’organitza una associació de veïns 
que no ha tingut cap mena de culpa en aquest tema i també s’ha vist perjudicada per la 
deixadesa de l’Ajuntament o per aquesta manca de previsió.   
 
I per últim el tema de, ja s’ha anomenat també per part dels companys d’UAM, el tema de 
la llacuna que es vol fer al costat del port de Segur. Jo m’afegeixo amb la reflexió que han 
fet perquè també està bé que abans de fer nous projectes mediambientals doncs, es doni 
solució a problemes mediambientals que ja tenim ara i que durant aquest mandat no 
s’han treballat com són: el tema del projecte que hi havia fet al voltant de l’estany o per 
exemple la natura que fa molt de temps que està fa molt de temps deixada i abandonada 
i que, fins i tot, vostès quan estaven a l’oposició reclamaven que s’arreglés i ara han tingut 
l’oportunitat de fer-ho i estem a quatre mesos per a què s’acabi aquest mandat i està 
igual que el primer dia, i el que fa l’equip de govern és obrir nous projectes, en teoria, 
mediambientals però, a més a més, ho fa d’una manera que no és jo crec pròpia d’un 
govern que és mentint.  Mentint a la Comissió dient  que hi havia informes favorables del 
port de Segur de què aquest projecte li donava, a més a més, punts a nivell 
mediambiental, al port de Segur i que hi estaven totalment d’acord.  Miri, jo tinc aquí un 
informe en el que el port de Segur diu que hi ha moltes coses a tenir en compte en aquest 
nou projecte, entre elles, que el projecte que s’ha estat treballant segons el regidor de 
Medi Ambient, ens va explicar a la Comissió durant dos anys i que s’ha informat a 
l’oposició dos dies després d’haver-ho fet a través de la premsa, per tant, ens hem sentit 
com una merda, així de clar, perquè no costava res explicar que hi havia la intenció de fer 
aquest projecte a l’oposició en una comissió abans o fins i tot, alguns mesos abans que 
aquest projecte ja estava redactat, no costava res explicar-ho a l’oposició.  A més a més, ja 
he dit que s’ha mentit i resulta que aquest informe que emet Port Segur i que s’envia a la 
Direcció de Ports de la Generalitat, resulta que d’aquest projecte que ocupa uns 20.000 
m², s’ocupen 5.000 m² que tenen en concessió l’empresa Port Segur i que, per tant, estan 
amb una concessió vigent i que l’Ajuntament no té la disponibilitat d’aquest espai.  Entenc 
que l’Ajuntament té la disponibilitat dels altres quinze mil, perquè també estan en zona 
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marítim terrestre i la propietat de l’espai és de l’Estat, però el que sí que m’ha sorprès és 
que es faci un projecte i fins i tot, que s’ha dit que han col·laborat diferents 
Administracions i no es tingui en compte que s’està ocupant un espai de pràcticament 
5.000 m², que és el 25% del projecte, doncs, que tenen una concessió amb una empresa 
privada.  A més a més aquest informe també reflecteix que no hi ha cap estudi hidràulic 
que acompanyi aquest projecte i que pot suposar diversos problemes pel que fa sobretot a 
la desembocadura dels pluvials que ara surten allà al mig de la platja i que han fet ja un 
cabal o una llera natural per desaiguar cap al mar i que això, evidentment, aquest projecte 
pot provocar que els moviments que hi ha de sorra i de dunes com ja també succeeix i 
tenim també l’experiència amb la desembocadura de l’Estany, facin la barrera per tal 
d’evitar que surti aquesta aigua de pluja i pugui inundar-se cada cop que plogui, molt 
més, l’espai de la platja de la sorra que actualment també està al costat del port de Segur.  
Per tant, existeix  un risc important d’inundacions a l’espai no només de la sorra, sinó 
també de la desembocadura d’aquests tubs que ara desemboquen allà a la platja que pot 
provocar fins i tot inundacions riu amunt, és a dir, també a la part més alta o a Segur 
platja  o a la part més alta del torrent de la Casa Vella. Per tant, existeix un risc associat a 
què aquestes dunes també es puguin moure i que puguin també provocar que aquesta 
desembocadura s’obturi.  I a més a més, tenir en compte també que, almenys durant 
aquests últims anys no hi ha hagut una regressió en aquest espai del que és la sorra i 
aquestes dunes que es volen implementar que deixen uns 20-25 m de platja segons el 
projecte, doncs, amb aquesta regressió que ja dic, en aquests últims anys no s’ha produït 
però que, estava contemplada al projecte del port perquè es pogués produir, doncs, a 
mica en mica, es pugui produir i resulta que, al final, ens quedem sense platja en tots 
aquests metres de sorra, no?  A més a més, l’informe ho diu ben clar que no aconsellen 
una actuació d’aquest tipus al costat del port i això ho diu l’informe que ha enviat Port 
Segur a la Direcció de Ports de la Generalitat. I a més a més ho diuen perquè hi ha 
actuacions en d’altres ports que s’han fet similars i que hi ha hagut problemes, sobretot 
en les sortides d’aquests pluvials i d’aquests desaigües que hi ha hagut en altres ports de 
diferents llocs de Catalunya.  I a més a més, s’afegeix encara també, que és una 
preocupació que també hauria de tenir el municipi, que és la limitació que suposa 
l’ocupació d’aquest gran estany, d’aquesta gran llacuna, pel que fa als usos de jocs de 
bolei platja, de porteries de futbol platja, de llocs que ara s’estan ocupant espais que són 
per usos esportius, de lleure i d’oci que tenen els ciutadans de Segur, en aquest cas i 
doncs, bona part del municipi que molts utilitzen aquest espai, doncs, ara al posar tot 
aquest espai  d’aquesta llacuna, es perd gran part de la platja per poder fer aquests usos i 
a més a més, per poder també posar els inflables, posar tot el que es posa durant l’estiu 
en aquest espai. Per tant, el que implica, la repercussió que té posar tot aquest espai 
natural que es vol fer, que es vol crear artificial perquè mai ha estat una llacuna en aquell 
espai. Fins i tot, la nota de premsa que ha fet l’Ajuntament en la seva web comença dient 
que es vol recuperar un espai natural, que hi havia hagut abans de la reconstrucció del 
port, quan no hi havia port en aquell espai, allò era mar, no hi havia hagut allà mai la 
sorra que hi ha ara, sinó que es va fer arran de la construcció del port, que es va acumular 
tota aquella sorra amb el que s’ha acumulat, doncs per tant, recuperar un espai que mai 
ha estat, això no és veritat. Per tant, el que sí que en tot cas, és que aquestes dunes 
estaven on hi havia el passeig marítim, però d’això parlem de fa molts i molts anys.  I en 
tot cas, aquesta recuperació de dunes que sí que jo les he vistes fins i tot, a la zona de 
l’Estany i Mas Mel que fins i tot, on hi havia abans el quarter de la Guàrdia Civil hi havia 
aquestes dunes  i que ara ocupa el passeig marítim, doncs, home, posar-les a un lloc on 
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realment no hi havia hagut mai aquestes dunes i quan dic mai és mai, perquè allò era mar, 
doncs, si més no és una mica curiós. Però bé, a mi el que em preocupa és això, que ja dic, 
es vol tirar endavant un projecte medi ambiental, que s’hagi enganyat a la Comissió 
Informativa ocultant, en tot cas, l’existència d’aquest informe, i fins i tot dient, ja dic, que 
el port de Segur estava a favor i que li donava punts la construcció de tot aquest espai 
natural a nivell medi ambiental al port, quan existeix un informe que diu totalment el 
contrari  que el port de Segur s’oposa a la construcció d’aquest espai natural i fa tota una 
sèrie de consideracions que s’entén que el projecte no ha tingut en compte. 
 
Sr. Jiménez: començaré contestant al Triadó.  Ha comentat el tema del parquímetre que hi 
ha a  Sant Antoni amb Vilamar, ara pròximament hi haurà una restauració de 
parquímetres i aquesta incidència quedarà resolta. 
 
Després hi ha el tema del projecte de dunes que aquí una mica Triadó ha comentat, Parera 
també i el Ramon Ferré.  A veure, jo li respondré Ramon, que  a mi em digui mentider, 
com vostè ha dit, que li ha fet mal, doncs, això a mi també m’ha fet mal.  El dia 22 quan 
vam fer la comissió, aquest informe que té vostè és un informe posterior que ha sortit ara 
que ha estat de l’enginyer que té Port Segur, que és un mail que ha enviat el departament 
de Costes, que el delegat de Costes va estar aquí aquesta setmana en una reunió que va 
fer a la Confraria per signar uns documents, que ja es va parlar aquest tema. Que jo ja he 
parlat amb la gerent del port, que he tingut una conversa amb ella fa dos dies.  Això és un 
dubte que es va crear a l’enginyer que tenen al port, que es va posar en contacte amb el 
biòleg i que això ja està resolt. O sigui, que no hi ha cap al·legació per part del Port.  La 
mateixa gerent del port que va parlar amb mi va dir que està contenta que això es faci 
aquí i que està amb nosaltres. Si vostè té aquest informe, això és un tema que aquesta 
setmana  ha quedat ja parlat i hem arribat a, no un acord, però bé, hem arribat al punt 
que això simplement era una informació que ja se’ls ha passat.   
 
El tema de les dunes. Aquest espai de platja, hi ha una part que esta afectada per Ports de 
la Generalitat, que és la banda que pega més al port i a Costes de l’Estat i de la 
Generalitat.  És un projecte que s’està treballant des de fa molt temps. El que sí que és 
veritat i no  m’amagaré, és veritat que no s’ha dit res, com moltes coses que es fan aquí a 
la Casa i mai es diu res, només quan es presenta.  Això s’ha fet tant ara com abans.  És un 
projecte de recuperació d’un espai, no és un projecte de recuperació de deixar la platja tal 
qual estava fa cinquanta anys perquè això és impossible, ara tenim un port. O sigui, has de 
fer un projecte amb la realitat que tens aquí.  És un projecte que s’ha estudiat que s’ha 
presentat a diferents Administracions, que tenim l’aprovació de les Administracions, ho 
han vist bé, ho han vist correcte, a vostè li pot agradar més o menys, però és un projecte 
que està ben fet, realitzat per un biòleg molt conegut aquí a Catalunya, el mateix que està 
dissenyant el passeig marítim de Calafell o el mateix que està fent el litoral de Barcelona o 
del Garraf.  Actualment, aquest espai és un pipi-can, o sigui no té cap ús, és una zona 
humida on la gent no va a la platja, només el que és el trosset de vora mar, que aquest 
trosset es conservarà i no es traurà res.  El tema de les pistes esportives que diu vostè, 
aquest espai esportiu no queda afectat, queda tal qual està, les porteries queden al seu 
lloc, les xarxes del bolei també quedaran al seu lloc i no queda afectat, i això es veurà 
quan el projecte quedi realitzat.  Aquí del que es tractava era de fer aquestes dues 
llacunes amb un pont de fusta i una passarel·la que comunicarà i donarà accés a aquesta 
platja.  Aquesta platja quedarà debilitada per un sistema d’un arc que es farà amb 
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l’extracció d’aquesta sorra per crear les llacunes. S’abalisarà un espai gairebé de 10.000 
m², un espai que serà accessible per tothom, que quedi ben clar.  No quedarà afectat cap 
espai que ara mateix s’estiguin duent a terme activitats esportives, l’únic que volem fer és 
agafar un tros de platja, que pràcticament no té cap ús, abalisar-lo una mica, fer uns 
itineraris perquè la gent pugui veure una mica la vegetació autòctona que ja fa tres anys 
que no s’està podant aquest espai, ha crescut tota aquesta vegetació per si sola. És un 
espai que pot ser totalment sostenible i hi ha la possibilitat que sigui un pas entremig 
entre el Delta del Llobregat i el Delata de l’Ebre i pogués ser un punt d’arribada d’aus que 
fins ara per aquí passaven de llarg. Això és una probabilitat però que també s’ha de 
provar. Pensem que és un projecte que s’ha treballat molt, és un projecte que s’ha 
treballat i es durà a terme, no com d’altres de l’Estany que es van fer els projectes però es 
van quedar dins d’un calaix, un projecte de gairebé cent cinquanta mil euros a l’Estany 
que ara mateix és inviable, un projecte que s’han buscat recursos per minimitzar els costos 
d’aquest projecte que és agafar la bossa d’hores de les maquinàries de platges que tenim 
dins dels contractes, demanar quatre pressupostos a diferents empreses, pel tema de 
l’abalisament del pont de fusta i tot i això, és un projecte que no arribarà ni als 20.000 
euros. Recuperar un espai de més de 10.000 m², fer uns itineraris perquè pugui anar-hi 
qualsevol persona del municipi, la platja no quedarà sense accés, no quedarà sense poder 
fer aquest esport  que li preocupa tant a vostè.  Pensem que això és un projecte que s’ha 
treballat... 
 
Sr. Olivella: José Antonio, et volia preguntar si hi haurà mosquits. 
 
Sr. Jiménez:  el tema del mosquit tigre, hi ha garanties que no hi haurà mosquit tigre, 
perquè el mosquit tigre no posa els ous en aigua salada, sinó només dolça. O sigui, no 
tindrem mosquit tigre en aquest espai, és una cosa que és de pròpia raó. 
 
Crec que bé, és un projecte que potser a vostè no li agrada, jo el que sí que vull que quedi 
clar és que en cap moment he enganyat a ningú. Tenim les autoritzacions de totes les 
Administracions. Tenim l’aprovació per part del Port, només hi ha un informe que ha sortit 
fa uns dies que ha sigut de l’enginyer del Port que ha demanat, bé, tenia uns dubtes i ha 
fet un escrit al departament de Costes. El departament de Costes li contestarà. Ens han dit 
que no tenim cap problema per començar a fer això, de fet si tot va bé el dia 5 de febrer 
comencem les obres ja i que com vam dir a la roda de premsa per Setmana Santa estarà 
acabat aquest espai.  Jo crec que és un espai que aquí al municipi, realment, d’espais 
naturals en tenim pocs, tenim molta muntanya per anar a caminar.  Nosaltres vam crear la 
l’antiga cantera del Rion, vam recuperar aquest espai, ara mirarem de fer un espai el més 
natural possible a la platja de Segur i que quedi clar que no quedarà cap servei 
interromput per culpa de desenvolupar aquest projecte i també ha comentat el tema dels 
inflables.  El tema dels inflables ja hem parlat amb l’empresa que tenia la concessió, es 
repartirà entre les altres dues ubicacions que té el municipi que una és a la platja de 
l’Estany i l’altre davant de l’antic Mar Blau de la platja de Segur de Calafell. Jo crec que 
amb això ja li he contestat tot.  Això ha estat un projecte que s’ha hagut de treballar molt, 
s’ha hagut de lluitar molt amb les Administracions perquè demanen molta informació, per 
arribar al punt que es posessin d’acord totes i fer els informes positius, hem hagut de fer 
moltes reunions i és un treball. Pensem que és un treball ben fet i un treballque serà una 
realitat i no quedarà a un calaix. Gràcies. 
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Sr. Parer: aigua entollada i aigua de pluja, on anirà a parar? 
 
Sr. Jiménez: també tinc, que això, el senyor Bonilla ha dit que li expliqui vostè però a mi 
m’agradaria fer quatre línies abans que vostè li doni resposta.  Jo no començaré per si 
hem tallat més o menys o si s’hauria d’haver tallat o s’havia d’haver trasplantat, penso que 
l’alcalde ja l’informarà que l’alcalde encara és més expert que jo en aquest tema.  Som un 
equip de govern que ens caracteritza la responsabilitat mediambiental. El fet que sigui així 
és tota la creació de nous espais verds i zones enjardinades que s’han fet al municipi en 
aquests tres anys i mig. N’hi podria dir algunes: com l’estació de Segur, la Casa Nova la 
part de baix, l’antic hotel Segur i moltes altres millores per tot el municipi. També aquí a 
Calafell: el Clos del Vecu, la Bòvila, la plantació de flors, com ha dit vostè també de posar 
flors a totes les rotondes, flors i altra vegetació que tampoc és flor.  Hem mirat d’estar a 
sobre del medi ambient i a sobre del que són els jardins.  Prova d’això és que durant 
aquest any  al passeig hi havia gairebé uns quaranta clots de palmeres mortes d’anys 
enrere, s’han reposat amb quaranta whasingtonies. Li dic més, una quantitat aproximada 
d’uns vint roures, pruners, moreres, jacarandes, plataners, lledoners, més de cinquanta 
margallons, deu xiprers, cinquanta-cinc ficus, vint tipuanes, quatre perers ornamentals, 
quinze espècies diferents al pàrquing de la Bòvila entre xiprers, oliveres, pins, garrofers i 
cedres.  I després el tema de si hem tallat o podíem haver trasplantat, al cementiri, no sé si 
s’ha donat compte aquest any per Tot Sants, però ja no hi havia moreres, hi havia xiprers.  
Totes les moreres del cementiri es van portar al carrer Ramon Llull, al terreny del Solà 
Forcada i es van trasplantar, perquè era un arbre que era viable el trasplantament. També 
quan es va fer el mercat municipal, hi havia dues palmeres, dues whasingtonies: una de 
setze i una altra de vint-i-un metres, es van treure i es van plantar a la Sínia.  Els 
margallons que hi havia també al Mercadona, es van treure i es van repartir entre la Sínia, 
el Vilarenc i l’Estany, i jo crec que amb això ja li he contestat tot. 
 
Sra. Verge: jo referent amb el tema del Consell Social que m’ha preguntat la Tresa, ara sí 
que puc dir que serà el mes de març. Després d’haver parlat amb els professionals i 
adaptant-nos a la seva disponibilitat  hem quedat que serà el mes de març, rebran la 
convocatòria tots els partits polítics i el que sí que no tinc és el dia exacte.   
 
Sr.Clavero: bé, jo respecte el que ens han preguntat o la reflexió que ens ha fet el senyor 
Bonilla del CAP de Segur, a veure, jo només li he de dir que el projecte no és un projecte 
que es porti directament des de l’Ajuntament ni molt menys.  El projecte és responsabilitat 
de Santa Tecla i jo suposo que Santa Tecla quan fa el redactat d’aquest projecte també li 
preguntarà als seus treballadors, perquè a fi de comptes són els seus treballadors els que 
aniran a treballar allà, què els sembla o no, però de totes formes li he de dir que avui a les 
12 la coordinadora mèdica, la coordinadora d’infermeria i sembla ser que algun 
representant més del personal del CAR d’aquí de Calafell, tenen hora a Obres, perquè em 
sembla que se’ls explicarà el projecte tal i com anirà. Però clar, nosaltres ni entrem ni 
sortim en aquest projecte. És un projecte de Santa Tecla  que el fan i el desenvolupen i el 
porten a terme.  Ells són els que han de parlar amb els seus treballadors, suposo. Però de 
totes maneres, avui venen a Obres per veure el projecte. 
 
Sr. Solé: varis temes. En primer lloc, en Joan Maria Triadó que parla tema de passeig, de 
les entrades i la possibilitat d’entrada de la sorra.  En el projecte del passeig, s’han fet 
algunes modificacions respecte del projecte inicial, degut a què com vostè comentava hi 
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ha una banda que bufa més el vent que una altra i el mur que és perpendicular al passeig 
s’ha canviat de banda i l’altra banda, en principi es resol amb plantació vegetal que 
s’inclourà perquè no entri la sorra. Tot i això si vol ens apropem un dia amb els tècnics i 
com s’ha resolt això, perquè sí que s’han fet consultes a nivell medi ambiental i ho podem 
mirar sobre el terreny i si creu que hi pot haver alguna millora, doncs, encara hi som a 
temps.  Amb això no hi ha problema.   
 
Respecte el tema de la Tere Cumplido, sobre la vorera, ho mirarem. No ho havíem tingut 
en compte en relació amb el projecte, però sí que ho podem tenir en compte de la 
mateixa manera que ara fa un any i mig o dos, es van pavimentar les dues voreres que hi 
ha més a baix amb carrer Baix Penedès amb carrer Andalusia, com de la mateixa manera i 
ja ho avanço que tenim la previsió d’arreglar l’aparcament paral·lel que utilitzen de l’escola 
que també s’ha d’arreglar, per tant ja tenim una actuació ja prevista allà i lo de la vorera 
ho ficarem com en d’altres punts, que toca solucionar-ho.  Ens ho anotem i intentarem 
tirar-ho endavant. 
 
Respecte el que ha dit el José Antonio sobre tota la vegetació i de la sensibilitat que 
creiem que tenim, i sí que li ha demanat la pregunta al senyor alcalde, perquè de vegades 
parlem de què no hem de mirar el passat, però sempre acabem recordant-lo.  Miri, si 
realment s’hagués pogut fer el que s’ha dir de trasplantament, com ha dit el José Antonio, 
doncs, aquest Ajuntament, ho hagués fet, de la mateixa manera com a l’avinguda Mossèn 
Jaume Soler doncs, s’han fet actuacions similars, i en alguns punts doncs també es 
trasplantaran.  En alguns llocs que s’ha fet, nosaltres òbviament li hem posat tots els 
esforços i no ha estat un tema ni de pressupost ni de res, sinó de sensibilitat i 
anteriorment el regidor de Medi Ambient, ho ha argumentat.   
 
Pel que fa al tema del Ramon Ferré que parlava de les ocupacions de via pública de les 
terrasses, jo en primer lloc voldria fer-li l’aclariment que el que es va aprovar en el seu 
moment no va ser una ordenança sinó unes normes tècniques. Però bé, suposo que 
sempre entrar en formulismes del que realment es va aprovar, només dir que nosaltres el 
que estem fent és treballar aquest tema des del primer dia.  Hi ha hagut un debat, hi ha 
hagut un diàleg, per molt que ara es vulgui dir que no i alguns doncs, se’n puguin 
aprofitar suposo perquè, torno a repetir, moltes de les intervencions han anat en aquest 
sentit i ho diré jo mateix de cara, doncs, que venen eleccions i toca dir, nosaltres 
constantment estem en contacte amb ells per trobar solucions al que realment es va 
aprovar.  Alguns cops no són solucions sinó aclariments perquè de vegades potser les 
coses sobre el paper no s’entenen i has d’anar sobre el terreny amb els afectats per 
explicar.  A partir d’aquí estem oberts i això ja ho vam dir en el seu moment i ho hem dit a 
tot a reu i també com vam dir en l’anterior Ple que si vostès també tenen aportacions les 
poden fer, que per ara no es veuen, per trobar solucions al respecte.  Nosaltres hem anat 
fent alguns aclariments, alguns d’ells la gent els ha agradat perquè creuen que era el que 
pensàvem però tenien certs dubtes i altres aspectes que, doncs, com hem dit, i per xarxes 
socials que és el primer cop que en aquest cas vaig entrar, doncs, ho farem per trobar 
solucions al respecte. És la nostra obligació i és el que continuarem fent que per això 
també estem aquí. Jo, des del departament d’Urbanimse i Via Pública.   
 
I després només faré una puntualització respecte els Jocs de la Mediterrània.  Quan 
realment estigui tot acabat el tema del projecte del camp de futbol s’explicarà.  Això, a 
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nivell informal amb vàries persones sobretot  de l’equip d’oposició, que m’ho han 
preguntat, se’ls ha comentat i això és el que puc dir a nivell d’infraestructures.  I em 
sembla que per la meva part, res més. 
 
Sra. Suàrez  en relació amb el que comentava el senyor Triadó de fer un estudi una mica 
seríiós de les escoles bressol, de fet, és el que estem fent durant aquests quatre anys, 
intentar trobar viabilitat. No és senzill, si voleu en parlem un dia amb profunditat a la 
Comissió Infomrativa de Serveis a les Persones. S’estan buscant diferents possibilitats, 
parlant amb les empreses que sabeu que nosaltres tenim una gestió indirecte amb les 
escoles bressol i que, per tant, són les empreses les responsables. De fet aquest any dues 
de les escoles bressol se’ls acaba la concessió i estan treballant amb el plec de clàusules a 
nivell tècnic i quan estigui avançat a nivell tècnic, els especialistes  en Ensenyament en 
aquest cas que tenim al departament es parlarà a la Comissió Informativa i a banda, hem 
de sder conscients i coneixedors que el que és tant l’escola bressol del Rasclet com del 
Petit Príncep que just és la de Calafell Park, el contracte i la relació que tenen amb 
l’Ajuntament  no només és la gestió indirecta d’un servei sinó que a més a més hi ha una 
hipoteca i hi ha una construcció al darrere i que els contractes que estan signats entre 
l’Ajuntament i en aquest cas, l’empresa constructora són molt complicats de gestionar. 
Llavors, s’estan mirant diferents possibilitats envers a això, la utilitat d’aquell espai fins que 
no es resolgui la situació del contracte no és viable i estem en aquest pas, en l’aprovació 
dels comptes que hi ha hagut anteriorment i en com poder resoldre el millor possible 
aquesta situació per poder donar utilitat i ús a aquell espai que tots hi estem d’acord. 
Però, no és fàcil, perquè el contracte signat anteriorment és complicat quan es llegeix a 
nivell jurídic.  Això és una cosa; després l’altra en relació amb el que comentava la Yolanda 
Almagro, el tema del conveni li passarem, no estic dient que no, jo exactament no sé com 
està el tema, perquè intento passar totes les seves peticions a nivell tècnic, perquè li 
reenviïn, però el conveni que ja es va passar en el seu moment però ja li passarem 
directament, perquè és clar, amb els donar compte de les Juntes de Govern i dels Decrets, 
vostè té el conveni allí. Però, en tot cas, tornaré a demanar els tècnics que li facin 
l’enviament i la valoració del projecte que vostè va demanar dimarts passat, vam quedar 
d’acord allà que, abans de la propera comissió li faríem arribar, no abans del proper Ple.  
La valoració de com han anat els projectes al 2014 no és una cosa de dir una còpia i prou, 
o sigui, estan elaborant l’informe que li han de fer arribar a vostè directament, perquè es 
tracta d’agafar totes les subvencions i tots els projectes desenvolupats pel departament 
d’Empresa i Ocupació i anar extraient les conclusions en un únic document.  No és una 
cosa que es pugui fer d’avui per demà.  Lo del conveni té raó, però lo altre sí que no i en 
principi, vam quedar que li passaríem això el més aviat possible i jo sí que quan vaig parlar 
amb els tècnics els ho vaig demanar abans de la propera Comissió Informativa, això és 
cert. i després, em sembla que finalment em queda l’últim tema que s’ha comentat o 
gairebé l’últim que s’ha comentat, en aquest cas, del Ramon Ferré, portaveu del Grup 
Municipal del PSC, que no sabia que exerceix de portaveu d’una empresa privada com el 
Port Segur Calafell, perquè clar, crec que m’ha donat l’oportunitat i li agraeixo 
sincerament que a través doncs, en aquest cas,  com que el Ple es dóna en directe per 
Calafell Ràdio i tenim públic, doncs, em pugui expressar públicament, de tot el tema de la 
Cavalcada de Reis i com va anar. Vostè té part de la informació però aquesta informació la 
té segada i com que el que no ha fet és parlar amb nosaltres tant que parla vostè de la 
transparència, de la democràcia, de la manera de fer política diferent i demés, en comptes 
de parlar directament amb mi i demanar-me el què, per saber l’altra opinió i l’altra vessant 
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de com ha anat tot plegat, doncs, només s’ha cregut una veritat d’una empresa privada.  
Però clar, bé, és igual.  Té tres correus electrònics vostè.  Dels tres correus electrònics li 
manquen tres correus meus més. Un altre correu que és just el que certifica que a les 
20.55 es va rebre i es va llegir el correu electrònic del port. Un altre que és la resposta del 
port dirigida a la tècnica de Cultura que m’agradaria que l’hagués vist, per veure de quina 
manera es respon d’una empresa seriosa i un altre que és la resposta meva, com a 
regidora al port.  La llàstima està en què vostè té tota aquesta documentació però a data 
d’avui jo des de què vaig enviar el correu electrònic que va ser dos dies després, per tant, 
el dia 8 de gener si no vaig errada, ara aquí no tinc la documentació, no he rebut cap 
mena de resposta de l’empresa en relació amb el que els vaig comentar.  Vaig fer tota la 
explicació de com havia anat tot el tema, el raonament del perquè estàvem relativament 
indignats de com havia funcionat tot plegat i que malauradament havia anat no també 
com havia d’haver anat i al mateix temps em vaig posar a disposició del port per podar-
nos en contacte, tenir una reunió i mantenir i revisar els protocols que haguéssim de 
revisar si creien oportú que aquest protocol no era l’adequat.  Des del 2006 que fem la 
Cavalcada de Reis.  La Cavalcada de Reis que jo sàpiga, es fa la vigília de Reis que és el 5 
de gener.  Durant 8 anys d’ha desenvolupat l’acte de la mateix amanera. L’associació com 
vostè diu, Associació de veïns propietaris de Segur, intenten dur a terme tots els tràmits i 
tota la documentació que s’ha de lliurar a l’empresa del port, el més aviat possible.  S’avisa 
l’1 de desembre que com sempre, com cada any, duem a terme la Cavalcada i que això 
significa que, arribaran les carrosses de Reis i arribaran els cotxes que l’acompanyaran.  No 
enviem més informació perquè no tenim l’1 de desembre, encara no sabem quins cotxes 
voluntaris de l’Associació de propietaris de Segur, podran aquell dia combinar-s’ho, 
perquè és un dia feiner, el dia 5 de gener és dilluns i no sabem quines persones podran 
posar a disposició de la Cavalcada el seu cotxe particular, poder-lo guarnir i per tant, no 
sabem quines són les matrícules que demanaran permís per entrar en aquest espai.  Potser 
fer un incís, perquè potser seria necessari que tots anéssim a una i més des del consistori i 
no pas, defensant una empresa privada.  Ho dic perquè, l’Ajuntament de Calafell és 
propietari de la plaça del port.  L’Ajuntament de Calafell és un dels socis del port, de 
l’empresa mixta i l’Ajuntament de Calafell resulta que té disset locals que vostès quan 
estaven al govern van comprar i per tant, haurien de ser coneixedors que tenim molt de 
pes dins d’aquesta empresa, se suposa.  Si fos una empresa privada estic segura que 
aquest client que és l’Ajuntament de Calafell que té la majoria, no sé quin és el 
percentatge total de tots els locals, però m’atreviria a dir que és un setanta per cent dels 
locals.  Si nosaltres fóssim clients d’una empresa, saben perfectament el dinou per cent de 
l’empresa mixta però de la totalitat de locals del port de Segur crec que en devem tenir un 
70%. Ho dic perquè, totes les persones que tenim una empresa privada i tenim un client 
que té un setanta per cent de la nostra facturació, crec que li tenim un cert respecte 
envers a d’altres, tot i que els altres els tenim a tots.  Més que res, perquè clar, estem 
parlant de deixar entrar cinc minuts o deu minuts, estem parlant d’això no de res més, tres 
carrosses i entrar els cotxes  que acompanyen les tres carrosses que vostès saben 
perfectament que aquests cotxes s’identifiquen perquè normalment no van decorats amb 
estrelles i regals els cotxes pel carrer. Per tant, no estàvem demanant res més, és el que es 
demana sempre i que s’ha demanat durant 8 anys.  El dia 3 de gener va ser quan 
l’associació va poder passar-nos la relació de totes les matrícules i el dia feiner següent va 
ser quan se’ls va enviar.  Nosaltres tenim  el comprovant conforme es llegeixen tots els 
correus electrònics, però el correu electrònic de les 20.46 enviat es llegeix a les 20.50 i 55. 
Si l’únic que s’ha de fer és passar aquest correu electrònic a la porta perquè puguin obrir 



89 
 

la barrera, deixar passar aquests cotxes a un espai de domini públic i marxar.  Senzillament 
això. No estem dient que s’hagin de fer unes gestions de protocol urgents i 
complicadíssimes combinades amb aranzels i coses estranyes, quan parlem del port. Estem 
dient que només s’ha d’obrir la barrera d’accés a la plaça, ja està.  Des d’aquest punt de 
vista, crec que és important ser conscients d’això i que, malauradament després de 
discutir-nos per activa i per passiva, deixar anar comentaris en xarxes socials, deixar anar 
comentaris en mitjans de comunicació i tot plegat, això no resol el problema perquè el 
problema ja ha estat, que va ser mitja hora de retard amb tot plegat, tenint la canalla allà 
amb el fred corresponent. però  del que estic parlant és que no és tan difícil que cadascú 
assumeixi la seva responsabilitat. Nosaltres podem assumir la responsabilitat de què potser 
es va passar més tard del compte, però que s’havia llegit.  La trucada telefònica que vostè 
diu que jo hauria d’haver fet, entenen com era, ho va fer l’alcalde i no només l’alcalde 
sinó el regidor de Via Pública, el regidor membre del Consell d’Administració i la regidora. 
Clar, el que passa que és molt fàcil fer demagògia i és molt fàcil posar-se, el que dóna la 
sensació és que vostè es posa a favor d’una empresa privada i no ho acabo d’entendre, 
perquè el que hauria d’haver sigut és que ha estat passat de mare tot plegat. Crec que 
potser també, bé és igual és que hi ha coses que..., perquè crec que el que estem fent és 
defensar una cosa que el que senzillament és això. La informació la tenien  les 9 del matí i 
en benefici als nens i al municipi, obrir una barrera perquè passin set cotxes, cadascun 
d’ells senyalitzats adequadament amb una estrella, amb un regal o amb un osset de 
peluix, crec que no n’hi ha per tant, al contrari. I muntar tot aquest Crist i al final haver 
d’anar pagant tiquets, és perquè algú s’ha sentit dolgut i per això vaig enviar el correu 
electrònic pertinent i vaig posar-me a disposició de l’empresa, per si hi ha alguna cosa que 
s’ha de canviar i dins les possibilitats puguem canviar, però vostè sap perfectament que les 
activitats que es desenvolupen al municipi unes es poden fer amb més previsió i d’altres 
no. Ara, ningú em pot obviar que el dia 5 de gener és el dia de la Cavalcada de Reis i que 
durant 8 anys s’ha fet de la mateixa manera, a les cinc de la tarda han arribat i que els 
problemes amb la gestió de la barrera  els hem tingut tots, els que hem estat governant 
d’un color o d’un altre.  I a “las pruebas me remito” si fa falta, però crec que no. 
Senzillament el que hem de fer és intentar trobar solució i que, malauradament haguessin 
patit aquesta mitja hora de retard i tot ala confusió que hi va haver en els primers 
moments, això és el que dol,. Però que, culpa d’això ha estat un mail rebut i llegit sis hores 
o set abans amb la relació de les matrícules, que senzillament el que s’ha de fer és obrir 
una barrera, no estem parlant de tramitar un impost davant d’un aranzel perquè arribem 
de no sé on i no sé què.  Estem parlant d’això i estem parlant de deu minuts.  Crec que la 
seva defensa aferrissada d’aquest tema no tocava, i crec que és important deixar palès tot 
el que ha passat, tant d’una banda com d’una altra, perquè al final, dóna la sensació que 
vostè defensa una empresa i no a la ciutadania en general que és el que pertoca. 
 
Sr. Olivella: en quant a lo del senyor Bonilla que m’ha preguntat que contestés 
directament sobre la qüestió dels pàrquings i del medi ambient i tal, bé, miri, la sensibilitat 
d’aquest govern, o la sensibilitat meva o dels regidors, continua sent la mateixa.  O sigui, 
fa una sèrie d’anys vam criticar que es van tallar tots els plataners de Segur... 
 
Intervé una persona del públic... 
 
Sr. Olivella: Juan Antonio, de tota manera aquí t’has de tapar les orelles sempre perquè 
pensa que cadascú és un món.  De tota manera, et demano si us plau que el Ple doncs, hi 
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ha d’haver respecte i callar i si hi ha gent que no en té doncs, cadascú la seva consciència, 
hi ha molta gent que no té respecte per ningú.   
 
Torna a intervenir una persona del públic. 
 
Sr. Olivella: Manel, li he dit mil vegades que el Ple està muntat li agradi o no a vostè, sinó 
se’n va a viure a una altra galàxia, però els plens estan muntats d’aquesta manera i si a 
vostè no li agrada, em sap molt de greu però està muntat així. la democràcia està 
muntada de moment així i si vostè ho creu d’una altra manera lluiti però sobretot 
respecte.  De mi no ha d’aprendre res perquè jo no li haig d’ensenyar res a vostè ni vostè 
ha d’aprendre res de mi.  I deixi’ns acabar amb la nostra feina. 
 
En quant al medi ambient, jo no haig de venir aquí amb la bandera ecologista ni molt 
menys, són uns criteris personals que sempre hem mantingut i sempre ha estat en aquesta 
línia.  A mi m’ha dolgut molt que s’hagin hagut de tallar aquests arbres i s’ho pot creure o 
no, i la veritat és que abans no hem pres aquesta mesura ens hem informat molt.  Ni per 
diners ni per no diners. Fa quatre anys almenys a nosaltres, i a vostès segurament també, 
que tota la gent d’aquella zona ens havien demanat que talléssim aquells arbres, perquè  
estaven molt debilitats, eren tipus anes per les podes molt dràstiques que s’han anat fent i 
per tant, els arbres estaven molt tocats, perquè són arbres que gairebé tenen fulla en 
aquesta època, perquè no són uns arbres gaire resistents al fred, aleshores es tocaven 
molt i es podaven a l’agost moltes vegades, fins i tot, perquè agafaven malalties, entre 
elles pugó i altres i llavors com que hi ha les terrasses a sota molestaven. Però, fins i tot els 
veïns de davant no ho volien, però nosaltres en cap moment vam dir que aquells arbres es 
treien. Va ser quan, vostès suposo que en l’època que van governar els van dir exactament 
el mateix, perquè això ha estat un etern problema de sempre, perquè no es podien 
ensulfatar a l’estiu perquè hi havia les terrasses i per tant, matar aquests bitxos, si 
començaves a ensulfatar en aquell moment, doncs, bé era un altre problema que es 
creava i no ho podies fer. No hi havia cap tècnic que ho volgués fer a ple estiu.  Aleshores, 
en aquest moment davant del passeig marítim hi va haver aquesta demanda i va ser el 
moment de què al arreglar-ho tot, es va veure que es podia compensar tot aquest espai, 
totes aquestes dificultats plantant arbres en una altra banda i aquests intentar trasplantar-
los.  Es van demanar informes i ens van dir que en cap moment, les tipus anes, eren uns 
arbres, hi ha un informe fet de què si es treien hi havia la possibilitat que la majoria es 
morissin, seria una moguda molt gran i a sobre són arbres que si els plantes de nou 
creixen molt ràpidament. Per tant, és molt fàcil reparar-los nous amb uns arbres que eren 
així. Vostè sap que els plataners per exemple, que és un arbre que sí que es pot trasplantar 
sempre sigui gran o no, sempre ho hem fet al passeig del carrer de l’Estació, ja saben que 
primer els van trasplantar nosaltres i després vostès.   I la majoria d’ells viuen encara que 
alguns no, però la majoria sí. 
 
En quant a lo del margalló, que m’ho retraurà tota la vida i m’ho pot retraure les vegades 
que vulgui, jo li diré que sí, perquè el regidor ho ha dit, que els margallons sí que es poden 
trasplantar. La prova és que el regidor li ha dit el munt de trasplantaments que s’han fet.  
Aquell margalló hi va haver una desídia total i era un margalló de molts anys i em va 
doldre moltíssim el fet que ningú es preocupés per aquell margalló. Sí que es va reposar 
per un altre i vam callar i ja no vam dir mai més res, però em dolia perquè no sabíem on 
havia anat a parar. M’entén?  I ningú del seu govern mai va donar cap explicació i aquests 
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margallons valen molts diners si els has de comprar. O sigui, que pensi el que vulgui, el 
motiu del perquè ho deia.  Van plantar-ne un altre, s’ha reposat, com que no s’ha sabut 
res més d’aquell margalló, però sí que vam insistir perquè tenia un valor econòmic molt 
elevat i ningú sabia on era i es podia trasplantar.  Igual va passar amb els plataners que hi 
havia en aquella zona, que tampoc ningú va saber on van anar a parar. Sí que es va saber, 
es van tallar tots o gairebé tots, alguns es van trasplantar al final quan ens vam queixar.  
Aquells sí que es podien trasplantar totalment.  Les moreres que hem pogut trasplantar i 
això que era el temps avançat del cementiri es van poder trasplantar. O sigui, tot el que 
s’ha pogut trasplantar s’ha fet.  Els pins, per exemple a Segur de Calafell, hi havia una 
demanda de veïns a la zona d’Emígdio Rodríguez Pita, que hi havia uns pins molt grans, 
tampoc es podien trasplantar, els vam tallar i ningú ha dit res aquí i mira que eren macos 
aquells pins.  Aquells pins es podien haver trasplantat o no, quina culpa tenien els pins 
perquè els talléssim?  Bé, doncs, que es van plantar en un espai que quan eren petits eren 
molt macos, no es va pensar que això es fa molt gran i es van haver de tallar, perquè 
aixecaven tots i molestaven els veïns.  Jo crec que l’important d’aquestes coses és intentar 
acceptar que dins d’un mitjà urbà hi ha un tipus d’arbres que potser no es poden plantar i 
s’hauria de fer aquest estudi que en d’altres èpoques no es va fer i bé, s’anava plantant 
segons cadascú creia, amb bona voluntat. Quan són molt grans per desgràcia de vegades 
s’han prendre decisions que no agraden com és tallar-los, però l’important és que si talles 
un arbre en reposis un altre i la prova és que el regidor li ha dit tot el que s’ha anat 
replantant i el que es va fent. O sigui, si aquestes tipus anes les hem tret, que les volíem 
posar i havíem mirat i tot el lloc on es volia en diferents parts del municipi, doncs en aquell 
lloc, com per exemple el parc del Vilarenc, allà hi farem una plantació on aquestes tipus 
anes es reposaran amb tipus anes joves. Perquè? Perquè ens van dir el que li he dit, a més 
hi ha un informe, escolti, la situació has d’assumir en moments determinats un tipus de 
decisions que no t’agraden, personalment no m’agrada però crec que si no hi havia cap 
altra forma, doncs s’ha fet el que tècnicament o les persones que ho havien de fer han fet 
una valoració i han dit que haguera costat més de provar a fer tot això, molts diners que 
no plantar-los nous i aviat els tornarem a tenir grans i macos. Per tant, crec que valorem-
ho. Pins, se n’ha tallat un de molt gran on es fa el CAP, no?  Ens va doldre moltíssim, però 
hi havia moltes queixes de veïns, era molt maco, l’havíem cuidat, el José Antonio l’havia 
cuidat molt bé i al final es va decidir tallar-lo i això ningú ho ha dit. No es podia 
trasplantar, era un problema per l’edifici nou que s’estava fent al CAP, vam dubtar tota 
una sèrie de dies sobre què fèiem amb aquell pi, i al final doncs mira has de dir que no 
toca cap altre remei perquè d’aquí a quatre dies ens crearà problemes amb els veïns i al 
CAP amb un edifici allà al costat. Era un pi immens.  El que sí que és important crec és que 
hi hagi aquesta sensibilitat de què si talles un arbre l’intentis reposar ràpidament. Al 
passeig marítim es reposaran més palmeres, prous més palmeres en diferents zones i 
aquest també va ser el nostre compromís. Crec que hi ha aquesta justificació, jo si 
l’accepta bé i sinó també, però que, personalment estic disgustat el fet que qualsevol 
arbre que es talli a mi em dol i també li dic públicament, però si hi ha coses que s’han de 
fer, es fan. S’han de prendre de vegades decisions que no agraden, però si hi ha un 
informe, però ja no és tan sols pels diners o pel que s’ha volgut vendre sinó per la feina 
que han fet el regidor d’Obres, que és qui està al passeig, com el de Medi Ambient, com 
el Juanjo de Via Pública ho hem treballat això i no ha estat per acontentar ningú, sinó 
simplement perquè no s’han pogut traure.  No sé si l’he convençut, ja sé que no, però 
crec que té una lògica el que li he explicat, una lògica molt clara, perquè a més s’ha 
mostrat la sensibilitat de trasplantar tot el que s’ha pogut. Aquelles palmeres tan altes que 
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vam plantar, que fins i tot també va córrer en aquell moment que si l’Ajuntament  
dedicava els diners a trasplantar palmeres en lloc d’altres coses, també ens van criticar pel 
carrer, perquè a mi m’ho van dir i persones d’aquí a la taula que ho anaven dient. Bé, 
doncs, aquelles palmeres van ser molt fàcils, perquè les whasingtonies és una palmera que 
ho permet i llavors ho vam fer. I estan totes salvades i tots els margallons que hi havia.   
Per tant, sense ser expert, perquè no ho sóc, però m’agrada molt, li puc assegurar que no 
fem cap cosa sense consultar-la i que la responsabilitat hi és. 
 
En quant als projectes de la Yolanda, senyora secretària mirem de fer el seguiment, si et 
sembla i que puguin tenir els projectes tal com ella ha dit, perquè evidentment són púbics 
i l’oposició ho ha de tenir. O sigui que tens tota la raó d’haver-ho demanat.   
 
Senyor Parera, estic d’acord amb vostè amb tot el que ha dit, el que passa que quan estàs 
en un govern, o sigui, ha fet una llista aquí de la carta als Reis.  Estem totalment d’acord 
amb vostè, que això són un munt de coses que ens fan falta al municipi, però miri, vostè 
ha estat al govern i ha estat alcalde un període temporal també i vostè sap el dificultós 
que és marcar unes línees d’actuació i unes prioritats dins del municipi nostre tan gran, 
perquè si hagués estat tan fàcil ja estaria tot arreglat.  Han passat 4 anys de crisi molt 
dificultosa per a tot el país i la prova és que aquí cada dos per tres estem parlant de 
qüestions socials i que no hi arribem, com perquè puguis fer altres coses, per tant, crec 
que és molt injust que se’ns acusi que no hem fet res. I la prova és que aquest govern ha 
intentat a pesar de tot rebaixar el deute que tenia i la regidora d’hisenda va dir aquí un dia 
quan vam aprovar el pressupost que havíem passat de l’endeutament del 118% al 80 i 
escaig.  La qual cosa, ens situava en ajuntaments que pagàvem als 30 dies que és el que 
estem fent ara...   Ara setze dies ja. Hi ha un ordre de pagaments correctíssim i la gent 
està contenta amb l’ajuntament, els proveïdors. Això és importantíssim per la bona marxa 
d’una economia i d’un poble. Doncs, això s’ha fet aquests quatre anys. Jo no li dic que 
hàgim sigut millors o pitjors, però que hem volgut ser seriosos i responsables sí. hem 
intentat tirar endavant tot un seguit de projectes amb fons propis, reduint al màxim la 
despesa interior de l’Ajuntament.  Ens han criticat molt, ens han dit de tot, algunes 
persones, altres ens estan dient que endavant, però això ja ho sabem, per això estem aquí, 
perquè ens critiquin i que a sobre diguin falsos testimonis per tot a reu, fins i tot de la 
meva persona.  Vergonya els hauria de fer a segons quines persones.  Però és igual, jo sé 
que em vaig presentar a les eleccions i m’ha de caure tot el que hagi de caure, però que 
es demostri i es busqui tal com ha de ser. Però és igual, en la política hi ha molt de joc 
brut i més si treballes i ets seriós i rigorós com és aquest equip de govern. Aleshores, a 
més a més de baixar el deute i de pagar a l’hora s’ha intentat fer un seguit d’obres, com 
per exemple, arranjar voreres a Segur de Calafell durant 4 anys i això encara que ho critica 
tothom ha sigut cert i ho mantindrem fins l’últim dia.  Aquest senyor de Via Pública, el 
senyor d’Urbanisme i el senyor de Medi Ambient han procurat que hi hagi unes brigades 
fixes a tota la zona, arranjant voreres no senceres evidentment, perquè no teníem diners 
per fer tant, però sí per fer bocins el que estava pitjor i s’ha millorat moltíssim.  Es vol 
entendre o no, lògicament hi ha molta gent que encara es queixa i gent que es queixarà 
perquè no està ben arreglat, però si quatre anys més el proper govern continua en 
aquesta línia, d’aquí a pocs anys estarà tot perfecte.  Perquè hem trigat tant a veure que 
això havia de ser així?  Doncs, tirem enrere. Bé, ho hem intentat fer en període de crisi. 
Què més? 
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S’han arranjat tots els parcs infantils pensant en els nens. El regidor de Medi Ambient ha 
fet que tots els terres fossin de cautxú, gairebé tots, aquest any es fan els últims. Que se 
n’han de fer més, és clar que sí, però són prioritats.  I les prioritats que hem agafat aquests 
quatre anys són aquestes i els quatre anys que vinguin si ens dóna l’oportunitat el 
municipi de seguir governant, seguirem treballant amb aquesta línia i si estan uns altres 
doncs, faran les seves. Pàrquings gratuïts? Quin municipi fa actualment pàrquings gratuïts 
quan resulta que hi ha una crisi i el que es busca és traure més diners?  Doncs, aquest.  
Hem fet pàrquings gratuïts nous, es poden criticar més ben fets o més mal fets, però s’han 
fet. Un munt de places de pàrquings gratuïts a Segur de Calafell i a Calafell, a tot el 
municipi, per tota la gent del municipi i per tota la gent que ens visita. Hem desencallat el 
passeig marítim, però no hem fet fórmules màgiques ni grans coses. Hem volgut aprofitar 
tot el que hi havia, perquè ja s’havien gastat molts diners i ho hem tirat endavant. No hem 
tornat a fer un projecte nou com ja s’havia fet. Hem agafat perquè no podem gastar més 
diners ni perdre més temps.   
 
Es va acabar tota la qüestió del mercat i el Mercadona. El pas soterrat de vint anys que en 
parlem començarà suposo la setmana que ve amb fons propis al final, perquè va ser un 
compromís que vam agafar amb els veïns que estaven fins el “gorro”, amb tota la raó i 
vam començar amb un. Aleshores hem començat amb un, al final hem aconseguit que 
ens donin permís.  Sí que hem trigat quatre anys i ens hem hagut de moure, i els veïns 
s’han enfadat amb nosaltres, que tenien raó perquè potser no entenien la situació, però al 
final s’ha vist que era aquesta. Però, el pas soterrat s’ha fet tot el procés i l’ha fet 
l’Ajuntament amb el permís d’ADIF. Està tot el procés acabat, l’única cosa que és que 
l’empresa comenci, però ara ja ho tenim tot enllestit. Doncs, vol dir que segurament a 
l’estiu o a mig estiu estarà acabat.  Un, després ja vindrà el dos i el tres, per això ho hem 
fet. No hem seguit parlant quan vam veure com des del Ministeri ens deien que no, vam 
prendre la decisió de tirar-ho endavant i si ens paguen la diferència  ja ens ho pagaran.   
 
Més coses, s’ha desencallat l’institut, el CAP com s’ha parlat avui aquí. S’ha tirat endavant 
el Pla de Barris. S’estan plantant arbrats, tot el que faltava, al llarg de 4 anys s’ha anat 
posant gairebé tot. Ara s’està fent l’última fase a Segur de Calafell, s’estan plantant 
aquesta setmana em sembla que han començat o ahir, o fa dos dies. Tots els arbres que 
faltaven no sé quants anys feia que no estaven plantats aquests arbres. I bé, podríem dir 
més coses, però jo no tenia intenció de fer aquest repàs, però quan ens diuen que si lo del 
Parc del Comú, té raó senyor Parera, serà una propera prioritat que farem.  El que s’ha 
volgut fer al port de Segur, al costat de fer aquesta actuació que ja feia temps que ho 
havíem parlat amb el regidor, m’ho havia plantejat ell, vam mirar a veure si es podia fer, 
era fàcil, econòmic, es podia tirar endavant, ho vam mirar. Que queda pendent lo de 
l’Estany? Doncs sí, queda pendent. Serà una cosa més que podrem fer potser l’any que ve 
si seguim governant o qui vingui i moltes i moltes coses més que s’han de fer, però el que 
no es pot fer en un període de crisi, on les coses són molt complicades, més coses de les 
que s’han fet. I torno a repetir amb fons gairebé tots propis, també s’ha demanat un 
crèdit, però ens han donat un crèdit quan resulta que en un període de crisi que no ens 
donaven crèdit, ens l’han donat perquè s’ha vist que s’ha fet una bona gestió i em 
permeto dir-ho així de clar.  I a qui no li agradi que no ho escolti, però és veritat. Les 
qüestions són aquestes.   
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En quant a lo del Toni Duart, referent a tot lo dels Jocs de la Mediterrània, ja sé que la 
Maite que ara vindrà, però hem anat seguint així, m’he colat aquí i després acabem. Els 
jocs mediterranis, a veure, des d’un principi, el dia que ens van venir a donar la bandera, 
que vostè crec que hi era, o si no hi era hi havia representants del seu grup, va venir 
l’alcalde de Tarragona que és el president, tota la seva Junta i ho vam fer a les 
dependències de la platja amb les entitats del poble.  Aquell dia vam rebre amb molta 
il·lusió el treball que havia fet l’anterior govern i ho dic així de clar. Ho van demanar l’antic 
govern, ho van aconseguir ells amb l’esforç de tots, perquè vam votar tots a favor.  En 
principi, ens van donar uns esports i vam fer una reestructuració i ara només hi havia 
futbol des del Consell aquest dels Jocs.  Aleshores totes les reunions que s’han fet amb el 
Ramon Quadrat, amb el Pallejà i fins i tot amb l’Alcalde de Tarragona, hem parlat sempre 
de la subvenció de Calafell.  Nosaltres tenim una quantitat designada i ells saben que no 
es correspon per arreglar el camp de futbol que és l’únic que tenim d’esport, no és la que 
estem d’acord i estem esperant una reunió que ja l’hem demanada amb l’alcalde de 
Tarragona primerament que és el president màxim i amb els altres dos. Que ha sortit que 
el Vendrell ho tenen aclarit, perfecte. No totes les seus ho tenen tan clar, encara que 
quedi molt poc. Nosaltres tenim presentat el projecte del camp de futbol, presentat a 
Tarragona, s’ha parlat, s’ha dit el que costa i ens han dit que ens donarien uns diners que 
nosaltres hem de renegociar perquè puja molt més el projecte.  En cap moment necessiten 
el pavelló poliesportiu. Per tant, arreglar el sostre serà una qüestió nostre, a no ser  que 
ells a última hora creguin que s’ha d’arreglar perquè volen fer un stage o el que sigui.  
Amb això li vull dir que s’hi està a sobre i totes les reunions que es van fent, s’hi va a nivell 
tècnic o a nivell polític s’ha anat a totes.  Lo del pavelló poliesportiu d’aquí de Calafell, sap 
que en principi es volia arreglar, hi havia uns diners assignats, però en el moment que es 
va moure lo del sostre, pensi que aquest està fet amb uralita i tot el que està fet amb 
uralita costa un dineral treure-ho, perquè s’ha de contractar una persona, perquè sabeu 
que porta amiant i aquest és cancerigen, i per tant, s’ha de portar tot un mecanisme de 
protecció que val bestialitats de diners perquè s’ha de fer molta protecció.  I aquest és un 
dels punts que ens va aturar que a nivell municipal no ho poguéssim fer més ràpidament.  
El que sí que es va fer va ser arreglar el pavelló de Segur de Calafell, tot el parquet, que 
eren els diners que vam traspassar perquè s’anés avançant amb una cosa que era més 
assumible i que tenim en ment aquesta part del pavelló municipalment tirar-ho endavant.  
El pàrquing del pavelló de Calafell està en licitació i vam dir que quedarà tot arreglat. Ho 
farà l’Ajuntament gairebé el mes d’abril segurament. El de Segur començarà ja ràpid 
perquè és més petit.  És una altra cosa que vam dir a l’últim Ple de pressupostos que vam 
fer la modificació amb romanents.  Vull dir-li, Toni, no pateixis. Jo crec que saps més del 
que creus o del que dius, però nosaltres sí que hem anat a totes les reunions, el que passa 
és que encara que els Jocs s’utilitzaran potser altres municipis, doncs, potser sí que des de 
la seva òptica veu que econòmicament volen treballar aspectes concrets, però nosaltres 
tenim futbol. Vostè ho sabia que hi havia futbol i que econòmicament ho volem aprofitar, 
primer, per millorar una instal·lació i lògicament tot el que es pugui fer al nostre municipi, 
hi estem a sobre i mantenim el contacte.  Queda temps, hi ha unes eleccions entre mig 
municipals i jo crec que un cop passades les municipals, tothom s’abocarà el cent per cent, 
més que res perquè són tres o quatre mesos i llavors hi haurà nous governs que ja seran 
els que viuran aquests Jocs i quan es donarà l’empenta final.   
 
I sobre la qüestió, no ho volia dir, però ho dic, perquè crec que ho haig de dir i més per 
neteja de cara personal. Tot el dels Reis i Port Segur és una vergonya i ho dic públicament  
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i com alcalde hauria de callar. Però, no vull callar perquè crec que la transparència és molt 
important. Quan es va negociar aquest port es va cometre un error tan gran que només 
ens ha portat fins avui, pagar diners el municipi per poder fer qualsevol cosa allà.  I a sobre 
els que quedem malament sempre som l’Ajuntament, perquè tu et mous per la zona del 
port de Segur i  tota la gent et diu : “es que el Ayuntamiento no hace nada aquí”. Les 
dificultats que tenim, i ho dic clarament, perquè penso que la transparència és el més clar 
que hi ha i per molt que s’enfadi amb mi qui vulgui, però per fer qualsevol cosa al port de 
Segur, costa una barbaritat. O sigui, l’Ajuntament té un 19% dins de la societat i mai a la 
vida, tu creus que un soci d’un port ha de demanar permís per aixecar una barrera el dia 
de Reis, perquè entrin quatre cotxes que valen no sé quant de pàrquing?  Doncs, ho vam 
pagar i ja està. I que truquis el dia de Reis al responsable màxim quan se li havia fet saber, 
i a la segona i que no t’agafin el telèfon i que te l’agafi una noia d’allà i et digui que 
“aunque el Alcalde venga el Diós de Roma, sinó lo dicen estos señores no se abre la 
barrera?” Això és vergonyós, d’una plaça que és pública i que hàgim de demanar permís 
per entrar allà dins...  Els Reis amb les carrosses van entrar tranquil·lament, perquè entren 
per una altra banda, i això era tot el seguici i això a última hora, cada any hi ha els 
mateixos problemes. Però això és tocar els nassos, però clar, nosaltres com al llarg de 
quatre anys no hem pagat 4.800.000 euros que va pagar l’anterior govern per comprar-li 
tots els locals que hi havia i el local de la Confraria un mes abans de les eleccions, com 
que això no ho hem fet ni ho farem, perquè ja està bé la vergonya de pagar tants diners 
per una cosa que no es veu per enlloc, doncs, som molt dolents.   Doncs, miri, a partir 
d’ara els Reis els farem venir en tren i així no caldrà que anem a demanar disculpes ni 
favors, perquè no n’hem de demanar cap de disculpa ni de favor, perquè allò és nostre. I 
quan es fan activitats a l’estiu tampoc s’hauria de demanar permís per entrar allà qualsevol 
persona per poder muntar un entarimat i sempre has de pagar i sempre has d’amenaçar. 
Ara s’ha de fer el RiverSide i ja ens han dit que no ens el deixaran fer. Doncs, ni fa falta, el 
farem en un altre lloc.  O el Xató, no ens el deixaran fer, doncs anirem a un altre lloc. I 
què?  O sigui, a sobre que és un espai públic, hem d’anar d’aquesta manera? Perquè no 
hem pagat 4.800.000 euros o perquè no paguem el que ens volen fer pagar cada mes?  
Per favor! Doncs no.  El municipi  estem en un moment molt difícil, i vostès Ramon Ferré, 
demanen qüestions social constantment i allà hi hem invertit diners que podríem viure una 
quantitat de gent impressionant, mig Catalunya diria jo.  Doncs no, no entrarem per 
aquest camí, que ho sàpiga. 
 
Sra. Elvira: bé, jo seré molt breu. En primer lloc, agrair les paraules que m’ha dit el 
Massimiliano. Li agraeixo personalment i crec que en aquesta línia i vessant-se amb el 
respecte de les persones, doncs, encara hi té un futur aquí polític aquí que crec i li desitjo 
que sigui el millor. Llavors, de veritat agrair públicament aquestes disculpes seves.  
 
En segon lloc, el tema de la ruta de diumenge per la tarda. Després com vostè sap a la 
Comissió Informativa que vam tenir de Promoció Econòmica vam parlar de què darrere 
d’aquella Comissió teníem una reunó amb Fórum Empresarial com cada any. Cada any 
fem reunió amb ells i amb l’associació de Segur Centre per tancar agenda del que serà 
anualment. Aquesta agenda ja els vaig comentar que personalment jo la tancava amb ells 
però que els donava el missatge que aquesta agenda, donat que la meva feina en la 
regidoria acabava el mes de maig, juny, que la deixava oberta que només teníem en 
compte les dades com alguna cosa més tancar agenda per tancar, però que després 
podrien donar-se alguns canvis si hi havia canvis polítics. Llavors, donada aquesta reunió 
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que com vostès saben i ja els vaig informar, teníem darrere la Comissió Informativa, vam 
estar parlant del tema del recorregut del Carnaval. Vam parlar àmpliament sobre aquest 
tema. Vam parlar amb ells i vam parlar amb diversos participants que ens van fer arribar la 
seva disconformitat amb el fet que la rua de diumenge a la tarda no passés pel carrer 
Vilamar, que normalment no hi passa, sinó que passa pel passeig marítim, però que 
enguany al tenir les obres al passeig marítim havíem valorat que poguessin passar pel 
carrer Vilamar i havíem descartat, perquè en la reunió anual que tenim tant amb els 
participants locals com els participants externs, sempre fem una reunió abans del Carnaval 
i en aquella reunió amb els participants es va decidir escurçar la rua de diumenge per la 
tarda.  Després d’aquesta explicació del perquè es va escurçar i donat que no es podia 
passar pel passeig, vam valorar que havíem de derivar-lo cap a la plaça dels Paísos 
Catalans, la reunió amb el Fórum empresarial vam parlar amb els diferents representants 
que hi havia allà, en primer lloc, també el fet de no passar pel carrer Vilamar ja els vaig 
explicar que era un tema del tancat.  Aquest any per seguretat i per seguir les instruccions 
tècniques del tècnic de Protecció Civil, aquest any tancarem tot el recorregut per més 
seguretat. Reforçarem la seguretat tant amb els mossos d’esquadra, policia local i 
seguretat privada. Llavors, aquest any hem donat molta importància del que és la 
seguretat del que és la rua en si mateixa. El fet de què el carrer Vilamar s’hagi tancat el 
dissabte a la nit, doncs, vam creure des de l’Ajuntament que donaria problemes als 
comerços el dia de diumenge, si es mantenia aquest tancat, no poguessin entrar i sortir els 
clients, però bé, després d’aquesta reunió com li dic, i donat que vostè també va fer 
menció que tenia diferents persones que li havien dit que havia de passar pel carrer 
Vilamar, doncs, vam fer les valoracions pertinents.  Aquest dimarts, per això no hem tingut 
temps per informar perquè va ser dimarts quan ens vam reunir amb la Comissió tècnica 
del Carnaval. Aquesta comissió està formada per tota la infraestructura, ja no només de 
l’Ajuntament sinó de la Creu Roja, seguretat privada, etc. I participants també de carrosses 
locals que formen part d’aquesta comissió i llavors, es va decidir fer aquesta rua passant 
pel carrer Vilamar. Això ens comporta una sèrie de canvis que bé, que s’ho miren per part 
de l’Ajuntament i donat que el Fórum empresarial així ens ho va demanar, doncs els farem 
passar pel carrer Vilamar  de tornada diguéssim, el farem baixar pel carrer Sant Pere, faran 
Vilamar i de sortida cap a Països Catalans.  El tema del tancat ja vam parlar amb ells que 
hem de mantenir les tanques, hem de deixar les tanques posades dissabte per diumenge, 
perquè sinó té un cost addicional molt elevat per l’Ajuntament que no podem assumir. 
però, sí que vam parlar amb ells que cadascuna de les botigues que tinguin una tanca 
davant, tenen el permís de treure-la perquè la gent pugui entrar al comerç, amb el 
compromís de tornar-la a col·locar abans de començar la rua.  Tot i això, com que la 
primera carrossa que surt és la de l’Ajuntament i davant tenim membres de la brigada de 
Via Pública, doncs bé, ja anirem controlant que si algú s’ha deixat la tanca per posar, in 
situ anirem tancant el recorregut.  Fer menció, torno a dir, gràcies per la seva col·laboració 
el dia de la comissió. Agrair també tot l’esforç que han fet tots els departaments de 
l’Ajuntament, perquè és clar, ha estat un canvi d’última hora que crec que ha d’anar bé. 
Jo suposo que l’any que ve passarà pel passeig i serà molt més maco.  El tema del tancat 
sobretot fer menció per la seguretat. Nosaltres ens vam reunir amb l’Ajuntament de 
Sitges. Volíem saber com feien el tema  del tancat, i quines possibilitats donava el fet de 
fer un recorregut d’aquesta manera i bé, per seguretat torno a dir que s’ha pres aquesta 
decisió. Jo crec, espero i desitjo que aquest Carnaval surti tot bé i que els propers 
Carnavals, sigui qui sigui el que hi hagi al capdavant, doncs, es prenguin sobretot mesures 
de seguretat que jo crec que tant pels participants sobretot, perquè són els que s’hi deixen 
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molt més la pell, com per la gent que ve a veure el nostre gran Carnaval, jo crec que toca 
que aquest Carnaval tingui un altre caire i que doni la imatge que ha de donar com a 
referent de la Costa Daurada. 
 
Sr. García: yo tengo un par de preguntas. Una sobre el Triadó que ya le ha contestado mi 
compañero José Antonio, sobre la màquina de la zona azul de la calle Paso Sant Antoni, 
que ya está contemplada en canviarla. Estamos a la espera de la entrega de 46 máquinas 
de zona azul para renovar todas las del municipio y cuando nos las entreguen, la 
cambiaaremos de sitio.   
 
Sobre el señor Sieiro, la Avenida Catalunya directamente es que no se ha parado la obra 
porqué no se ha llegado a empezar.  Se han quitado porqué hasta que no se acabe la calle 
Finalndia y otras obras que tenemos empezadas en el municipio, no la empezaremos.  
 
Ya dije en la Comisión Informativa y el Alcalde lo acaba de repetir que llevamos tres años y 
medio sin parar de arreglar aceras en el municipio y mientras nos dejen seguiremos. 
 
Sra. González: jo per respondre el senyor Parera i com que l’alcalde ha explicat molt dels 
Jocs de la Mediterrània, només dir-li que li agraeixo que, personalment per primera 
vegada des de que estic aquí es preocupi pel tema esportiu i que malgrat això l’hagin 
corregit i bé vostè no anava mal desencaminat, perquè precisament membre organitzatiu 
dels Jocs de la Mediterrània és el Comitè Olímpic Internacional i moltes semblances hi ha 
amb els Olímpics, que són 4 anys i la diferència és els països que intervenen.  Li agraeixo el 
seu interès. 
 
Després, en quant a si hem assistit o no a reunions, jo des de que estic aquí a 
l’Ajuntament he assistit a sis reunions en total. Que vostè no hagi assistit, bé, li concretaré 
a quines no ha assistit perquè moltes s’han fet aquí a Calafell. La primera d’elles van venir 
a presentar-nos la fundació dels Jocs, els països que hi participaran, les modalitats 
esportives... Aquesta es va fer el 2014 a la sala de Plens i estàveu tots convidats i només 
van assistir precisament l’equip de govern, ni l’oposició ni PSC, ni UAM. Després una altra 
al 2014 a Cal Bolavà. El Comitè organitzador ens va venir a explicar el projecte educatiu 
que volen fer a les escoles que ja  ho estan fent i el projecte cultural  i en aquesta hi van 
assistir la meva companya Sandra Suàrez, jo mateixa i tots els directors de les escoles 
públiques de Calafell i Segur de Calafell. Vostès no van assistir.  Més reunions, les altres 
reunions, bé, també el tema de voluntariat es va aprofitar també per explicar en aquesta 
reunió que vam tenir, que no va ser una reunió, sinó una explicació a nivell públic que hi 
podia assistir tothom i vostès estaven tots convidats i convocats.  També es va explicar el 
tema de voluntariat.  Altres reunions sí que s’han fet a nivell més concret, més privat, però 
jo si no recordo malament en el darrer Ple jo vaig convidar el senyor Toni Duart a què 
vingués a aquestes reunions amb mi, Toni Duart i a tots els que estaven aquí presents.  El 
que passa que després al carrer li vaig fer una puntualització al Toni Duart : -escolta,q ue 
això que he dit al Ple és en serio. Tu quan vulguis venir, m’ho dius.  Curiosament, a la 
setmana següent vaig tenir una reunió. Li vaig dir, la reunió  que tenim a Tarragona, que 
anirem el Rafel i jo, hi vam anar-hi, vine amb nosaltres.  I ell em va dir que no calia. El que 
jo no faré és de secretària i el que no faré és trucar-lo cada vegada que vaig, perquè ja li 
vaig dir que si estava interessat que m’ho digués.  A més a més, treballem porta amb 
porta, vostè treballa al Vilarenc i jo estic a la regidoria d’Esports. Pot passar-se cada cop 
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que vulgui a preguntar com està el tema i mai ho ha fet, només ha vingut una vegada a 
preguntar-me per un tema de subvencions, que amablement el vam informar, i per un 
tema del projecte de reforma del camp de futbol que, efectivament vaig enviar-lo al 
departament d’Obres i com ha dit el Rafel se li va entregar aquest projecte.  Hem tingut 
dues reunions a l’edifici de la Tabacalera, vam anar el company Rafel i jo, sobre el tema 
dels jocs de la Mediterrània i hem tingut dues reunions a la regidoria que vam estar el 
senyor Alcalde, Rafel i jo, també amb el senyor Ramon Pallejà, amb un arquitecte del 
Comitè organitzador i també la senyora Vito que s’encarrega del tema del voluntariat.  A 
aquestes reunions també estàveu convidats. En aquesta reunió, com ha dit l’alcalde, es 
van concretar temes, sí que és cert que hi ha una quantitat prevista destinada a Calafell, 
però jo faré ús d’unes paraules que ha fet servir la senyora Yolanda Almagro. Ella ha dit 
que vol seriositat i rigor, doncs, nosaltres érem rigorosos i seriosos. Quan nosaltres 
tinguem el import exacte i es signarà el conveni amb la Fundació, informarem del import 
exacte que ens donaran, perquè sí que és cert que hi ha un import, hi ha compromisos 
fermes per part de la Fundació per contribuir a la remodelació del camp de futbol, però 
serem seriosos i rigorosos, perquè no direm ara que ens en donen quaranta, si seran vint, 
ni quaranta si seran cent; anirem per aquest camí del sentit comú.  Després, s’ha comentat 
que s’estan fent en altres municipis, que s’han donat tants diners a Vendrell i altres 
municipis, doncs, jo me n’alegro molt perquè són municipis veïns. Aquí també vindran 
diners, però recordar que a cap municipi s’han iniciat les obres. Que la previsió de les 
obres, precisament en la primera reunió que es va fer aquí a la sala de Plens de 
l’Ajuntament, es va dir que es començarien les obres a mitjans 2015 fins a mitjans 2017. o 
sigui, encara ens queda temps per començar aquestes obres.  Bé, crec que ja he contestat 
una mica el tema dels Jocs de la Mediterrània i recordar això, que des de que jo estic aquí, 
des de que jo he fet memòria, el futbol com a subseu de futbol hi hem estat sempre i no 
hi ha hagut cap variació. 
 
I contestant també al Massimiliano i a tu també Toni Duart sobre el tema de la cursa de 5 i 
10 quilòmetres, bé, l’any passat sí que és veritat que per aquestes dates es va fer aquesta 
cursa, però també vam tenir la cursa benèfica contra el càncer, que la vam fer al maig, i 
bé, aquest any jo el que he pensat és que per destinar recurs a una altra cursa, a les dues 
curses, doncs fer el mateix dia que fem la cursa benèfica contra el càncer, farem aquesta 
cursa de 5 i 10 quilòmetres.  El que sí que avanço és que la que no farem és la mitja 
marató perquè sí que és cert que bé, part de la població se sent agreujada pel tema de 
què hem de tallar molts carrers. Són 20 quilòmetres, hi ha esportistes que la fan en poc 
temps i d’altres que no i clar, que estigui tot Segur de Calafell tancat durant un parell 
d’hores perquè uns esportistes, que em mereixen tot el meu respecte, però sí que és cert 
que triguen més del que podem preveure, per aquest motiu estigui tota la zona de Segur 
de Calafell tancada. O sigui, el que farem és el mateix recorregut que es va fer l’any passat 
a la cursa contra el càncer, que es va fer al passeig marítim, i d’aquesta manera doncs, 
està tot engegat per fer-ho el dia 10 de maig.   
 
Bé, i en quant a l’Ethernal, sí efectivament, Massimiliano com has vist pels mitjans 
informatius, aquesta cursa es farà el 19 d’abril.  Perquè no s’ha informat abans a la nostra 
pàgina web?  Doncs, perquè fa dues setmanes va tenir lloc al teatre un campionat de 
workout i nosaltres el que fem és primer prioritzar els anuncis, la publicitat dels events que 
es fan amb anterioritat i després la resta que vinguin és de sentit comú.  La resta que 
vinguin en funció del temps que es fa. I ara una vegada que s’ha fet el workout, com 
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segurament hauràs pogut comprovar, l’Ethernal ja està enunciada a la nostra plana web.  
Bé, en quant a què tu t’has sorprès en si es farà o no aquesta cursa, me sorprende que se 
haga, no se si se va a hacer...  Bé, doncs, jo recordo l’any passat que vas venir a la 
regidoria i et vaig donar una còpia del contracte, doncs, aquell contracte no sé si et sona 
que és de dos anys.  No sé perquè t’ha d’estranyar si es fa o no. Jo et recordo que aquest 
contracte es va aprovar en Junta de Govern de l’any passat.  I res més, dir això, que el 19 
d’abril es farà l’Ethernal, que esteu tots convidats a participar, que és un contracte 
d’esponsorització, que és una prova que es fa pel tema esportiu i pel tema de promoció 
del municipi a l’exterior.  L’any passat va funcionar la mar de bé, la despesa com totes les 
despeses impliquen aquí a l’Ajuntament quan es fa un acte de qualsevol caire: esportiu, 
cultural, del que sigui i que aquests actes sempre ho diré, tenen una aprovació per part 
d’aquest equip de govern. I res més, penso que no m’he deixat cap pregunta.  El tema 
d’informar o no a les comissions informatives, jo el que no faré és a tres mesos vista, 
informar d’una cursa, el mes següent la mateixa cursa, perquè em direu què pesada que 
és aquesta dona amb les curses...  Doncs, jo informaré d’aquesta cursa, un mes vista de 
quan es fa, com he fet sempre a totes les comissions informatives, tant en la de Serveis a 
les Persones com a la de Serveis Econòmics.  O sigui, que pel tema d’informació no us 
podeu queixar en aquest sentit. 
 
Sr. Revello: senyor alcalde, jo he demanat el pressupost de l’Ethernal 2015. Se’m donarà si 
us plau? 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sr. Duart: necessito fer una puntualització només. És que quan es diuen coses que no... 
 
Sr. Olivella: no, però si vols en parlem després. El Ple ja s’ha acabat Toni. És que sempre 
trenquem la norma... 
 
Sra. González: només una puntualització Joan, que el Comitè organitzador dels Jocs de la 
Mediterrània ens han dit que aquí a Calafell faran una reunió tècnica, ens falta només la 
data, però que jo els convido perquè després no hagin d’anar al google a buscar retalls de 
periòdics, que s’informin aquí, jo els demano que vinguin aquí al Centre Cívic.  Ja 
l’informaré, perquè veig que té molta informació del google. Informi’s aquí a Calafell. 
 


