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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament     ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2014/7PLE2014/7PLE2014/7PLE2014/7    
    
A Calafell, en data 29 de maig de 2014, es reuneixen els membres del/de la Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART, i amb l'assistència 
dels regidors anomenats a continuació, assistits per La secretària accidental de la 
corporació senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
ordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:    Mireia Ayats Escarré, interventora accidentalMireia Ayats Escarré, interventora accidentalMireia Ayats Escarré, interventora accidentalMireia Ayats Escarré, interventora accidental 
 
 
I a les 09:05, la senyora presidenta 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 DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 28 D’ABRIL I 8 DE MAIG DE APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 28 D’ABRIL I 8 DE MAIG DE APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 28 D’ABRIL I 8 DE MAIG DE APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 28 D’ABRIL I 8 DE MAIG DE 
2014201420142014    
    
El Ple de la corporació per unanimitat de la totalitat dels membres presents que 
constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda:  
    
    
2.2.2.2.    DONAR DONAR DONAR DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2014 COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2014 COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2014 COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2014 ––––    1R TRIMESTRE1R TRIMESTRE1R TRIMESTRE1R TRIMESTRE    
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El secretari presenta l’informe corresponent a l’execució trimestral de l’exercici 2014 del 1r 
trimestre de data 7 de maig  de 2014, que es transcriu a continuación: 
 
“INFORME INTERVENCIÓN NÚM. 547Bis/2014 
 
Identificación 
 
Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 
2/2012 LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2105/2012. 
 
 
NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE    
 

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

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

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

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

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

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

 
 

ANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHOOOO    
 

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

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

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF,  y el 
desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en 
concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, esta interventora ha 
cumplido con su obligación de remisión de suministro de la información trimestral 
correspondiente al primer trimestre de 2014, en tiempo y forma, el pasado 
07/05/2014.  
 
Habiéndose volcado la totalidad de la  información requerida por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada 
en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales 
 
 

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

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades 

Datos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestariosDatos presupuestarios    

Resumen Clasificación Económica 

Desglose Ingresos corrientes 

Desglose Ingresos de capital y financieros 

Desglose Gastos corrientes 

Desglose de operaciones de capital y financieros 

Remanente de Tesorería 

Calendario y Presupuesto de Tesorería 

Dotación de Plantillas i Retribuciones 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Anexos informaciónAnexos informaciónAnexos informaciónAnexos información    

Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC 

Información para la aplicación de la Regla del Gasto 

IA1 Intereses y rendimientos devengados (gastos) 

IA4 Avales de la entidad 

A5 Flujos internos 

IB1 Ventas de acciones y participaciones 

IB3 Adquisición de acciones y participaciones 
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IB4 Operaciones atípicas 
IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto" 

3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas    

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 

3.3 Resumen análisis Regla del Gasto 

3.4.Resumen análisis Estabilidad financiera 

4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 
 

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

Cuadro 4.1. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.1. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.1. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.1. Previsión ejecución ingresos     
    

CAPÍTULOS INGRESO PREVISIONES 
INICIALES 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

PREVISIÓN 
EJECUCIÓN  

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

2- Impuestos indirectos 288.070,45 228.070,45 323.453,63 

3- Tasas y otros ingresos 6.715.219,52 6.841.568,11 7.519.359,78 

4- Transferencias corrientes 6.155.087,90 6.169.810,80 6.576.759,83 

5- Ingresos patrimoniales 392.200,00 392.200,00 392.200,00 

6- Enaj. de invers. Reales       

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

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 39.458.804,37 39.539.875,86 40.898.601,05 

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/03/2014     

    
Cuadro 4.2. Previsión ejecución gastos AyuntamientoCuadro 4.2. Previsión ejecución gastos AyuntamientoCuadro 4.2. Previsión ejecución gastos AyuntamientoCuadro 4.2. Previsión ejecución gastos Ayuntamiento    

    

CAPÍTULOS GASTOS CRÉDITOS 
INICIALES 

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS 

PREVISIÓN 
EJECUCIÓN  

G1- Gastos de personal 12.522.039,22 13.358.866,92 13.058.866,92 

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 16.934.095,22 18.285.859,89 17.505.293,28 

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

G4- Transferencias corrientes 1.384.744,88 1.572.208,19 1.572.208,19 
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G5- Fondo Contingencias       

G6- Inversiones reales 4.356.113,01 7.907.631,50 4.507.631,50 

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

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 36.491.248,49 42.675.175,63 38.194.609,02 

 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/03/2014 
 
El resumen de los ajustes de términos de contabilidad nacional para el cálculo del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria es:  

    
Cuadro 4.3. Cálculos Objetivo Estabilidad PresupuestariaCuadro 4.3. Cálculos Objetivo Estabilidad PresupuestariaCuadro 4.3. Cálculos Objetivo Estabilidad PresupuestariaCuadro 4.3. Cálculos Objetivo Estabilidad Presupuestaria    

    
CONCEPTOS IMPORTES  

a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a VII pto corriente 40.898.601,05 

b) Previsión Obligaciones Rec capítulos I a VII pto corriente 38.194.609,02 

c) TOTAL (a – b) 2.703.992,03 
AJUSTES  

1) Ajustes recaudación capítulo 1 -1.165.450,63 

2) Ajustes recaudación capítulo 2 -12.357,73 

3) Ajustes recaudación capítulo 3 -91.538,56 

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 62.542,32 

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 186.185,36 
6) Ajuste por devengo de intereses -23.809,83 

7) Ajuste por arrendamiento financiero 16.954,64 

8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto  

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

d) Total ajustes a  estimación liquidación 2014 1r Trimestre -1.027.474,43 
e) Ajuste por operaciones internas  

f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) 1.676.517,60 
    
O.A. M O.A. M O.A. M O.A. M Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    

    
Cuadro 4.4. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.4. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.4. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.4. Previsión ejecución ingresos     

    

CAPÍTULOS INGRESO PREVISIONES 
INICIALES 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

PREVISIÓN 
EJECUCIÓN  

1- Impuestos directos    

2- Impuestos indirectos    

3- Tasas y otros ingresos 82.006,00 82.000,00 82.000,00 

4- Transferencias corrientes 225.000,00 225.000,00 225.000,00 



 

7 
 

5- Ingresos patrimoniales    

6- Enaj. de invers. Reales    

7- Transferencias de capital    

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 307.006,00 307.000,00 307.000,00 

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/03/2014     
 

    
Cuadro 4.5. Previsión ejecución gastos Cuadro 4.5. Previsión ejecución gastos Cuadro 4.5. Previsión ejecución gastos Cuadro 4.5. Previsión ejecución gastos     

    

CAPÍTULOS GASTOS CRÉDITOS 
INICIALES 

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS 

PREVISIÓN 
EJECUCIÓN  

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

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 89.010,47 229.305,52 229.305,52 

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

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

G5- Fondo Contingencias       

G6- Inversiones reales 30,00 16.081,52 16.081,52 

G7- Transferencias de capital       

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 307.006,00 463.352,57 463.352,57 

 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/03/2014 
    
Patronat de Turisme 
 

Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos Cuadro 4.3. Previsión ejecución ingresos     
    

CAPÍTULOS INGRESO PREVISIONES 
INICIALES 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

PREVISIÓN 
EJECUCIÓN  

1- Impuestos directos       

2- Impuestos indirectos       

3- Tasas y otros ingresos 9.007,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 356.650,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

5- Ingresos patrimoniales       

6- Enaj. de invers. Reales       

7- Transferencias de capital       

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 365.657,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

 
La previsión de ingresos se realiza en función de lo ejecutado a fecha 31/03/2014     

    
Cuadro 4.6. Previsión ejecución gastos Cuadro 4.6. Previsión ejecución gastos Cuadro 4.6. Previsión ejecución gastos Cuadro 4.6. Previsión ejecución gastos     
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CAPÍTULOS GASTOS CRÉDITOS 
INICIALES 

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS 

PREVISIÓN 
EJECUCIÓN  

G1- Gastos de personal       

G2- Gastos en bienes corrientes y servicios 324.880,00 337.840,64 337.840,64 

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

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

G5- Fondo Contingencias       

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

G7- Transferencias de capital       

TOTAL CAPÍTULOS 1 A 7 377.663,00 390.623,64 390.623,64 

 
La ejecución de gastos se realiza a la vista de lo ejecutado a fecha 31/03/2014 
 
    
CONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORCONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:ME DE EVALUACIÓN:    
 
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31 de marzo de 2014, y con las 
estimaciones y cálculos realizados  en base a los mismos,  el Ayuntamiento de Calafell: 
    
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y 
los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados 
mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del 
ejercicio 2014.   
 

1. Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una 
capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 1.712.135,09 €. 

 

Entidad 
 Ingreso no 
financiero  

 Gasto no 
financiero  

 Ajustes propia 
Entidad  

 Ajustes por 
operaciones 

internas  

 Capac./Nec. 
Financ. Entidad  

Calafell 40.898.601,05  38.194.609,02 -1.027.474,43 0,00  1.676.517,60 

OAM Fundació Castell  307.000,00 273.421,87 0,00  0,00  33.578,13 

Patronat M. Turisme 377.663,00 375.623,64 0,00  0,00  2.039,36 

 

2. Incumple con el objetivo de regla de gasto, estimándose una diferencia entre el 
límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de - 
2.673.968,09  €. 

 

Entidad 
 Gasto 

computable 
Liquid.2013 

 Tasa de 
referencia  

 
Aumentos/disminuciones 
(art.12.4) Pto.Act. 2014 

 Límite de la 
Regla Gasto  

 Gasto 
computable 
Previsión 

Liquidación 2014  

Calafell 32.541.851,47  33.029.979,24 0,00  33.029.979,24 35.745.795,93 

OAM Fundació 
Castell  

301.065,74 305.581,73 0,00  305.581,73 273.421,87 

Patronat M. Turisme 379.618,11 385.312,38 0,00  385.312,38 375.623,64 
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Total de gasto 
computable 

33.222.535,32 33.720.873,35 0,00  33.720.873,35 36.394.841,44 

 
La entidad no cumple con la regla del gasto por la situación coyuntural de petición 
de un crédito en el presupuesto del ejercicio 2014 y la modificación presupuestar de 
incorporación de remanente. 
 
En virtud de lo establecido por el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria, la entidad local debe remitir el informe a la Dirección 
General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al órgano competente 
de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera en el plazo de 15 días, 
contados desde el conocimiento de este informe por el Pleno.   
 
Es por ello que deberá aprobarse por el Pleno un Plan Económico-Financiero de 
reequilibrio a un plazo máximo de un año (art. 21 LOEPSF) con el contenido y en la 
forma que establecen los artículos 19 a 21 del citado reglamento, en el plazo 
máximo de tres meses. Dicho plan se obtendrá como consolidación de los planes 
individuales de las entidades que se incluyen en el análisis. 
 
3. Nivel de deuda viva de 40.174.882,49 € a 31-03-2014. 

 

Entidad 
 Deuda 
a corto 
plazo  

 Emisiones 
de deuda  

 Operaciones 
con Entidades 

de crédito  

 
Factoring 

sin 
recurso  

 Avales 
ejecutados-

reintegrados  

 Otras 
operaciones 
de crédito  

 Con 
Administraciones 
Públicas (FFPP)  

 Total Deuda 
viva a 31-03-

2014  

Calafell 0,00  0,00  34.466.272,11  0,00  0,00  0,00  5.708.610,38 40.174.882,49 
OAM 
Fundació 
Castell  

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

Patronat M. 
Turisme 

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

Total 
Corporación 
Local 

0,00  0,00  34.466.272,11 0,00  0,00  0,00  5.708.610,38 40.174.882,49 

 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns , per unanimitat acorda : quedar-ne assabentats 
i posar-ho en coneixement del Ple de la Corporació. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
  
3. 3. 3. 3.     PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 21/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 21/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 21/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 21/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB RLTL'AJUNTAMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB RLTL'AJUNTAMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB RLTL'AJUNTAMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB RLT    
    
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2015, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, la tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria 
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a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
    
Confeccionat el corresponent expedient de crèdit extraordinari finançat amb romanent 
líquid de tresoreria, degudament informat per la intervenció municipal d’aquest 
Ajuntament. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns, amb el vot favorable dels membres de CIU i 
PPC i l’abstenció dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Aprovar l’esmentat expedient 21/2014 de modificació del pressupost mitjançant  
crèdit extraordinari finançat amb RLT, per un import de 1.203.749,54 €  de conformitat 
amb al proposta detallada de modificació que s’uneix a l’expedient. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON----    De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedient 21/2014 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per 
quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini 
esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública per 
resoldre-les. 
 
Sr. Parera: hi ha un error aquí.  Nosaltres no vam votar en contra, ens vam abstenir.  I 
després creiem que el PP també hi era present i aquí no consta. 
 
Sra. López: en aquest cas, com les persones assistents a la Comissió ja se’ls va explicar 
aquest punt, en un principi el dia que es va passar la liquidació es va donar compte que hi 
havia un superàvit i un romanent líquid de tresoreria que s’havia d’utilitzar. Fins ara la 
normativa estatal ha fet que no es pugui utilitzar, per exemple, de l’any anterior va quedar 
invalidat en aquest sentit, perquè segons les normes que es van aplicant de vegades no es 
podien fer ús.  Aquest any, després d’haver incorporat el romanent líquid de tresoreria a 
les partides de 2014, teníem un import que és aquest 1.200.000 euros que com la inversió 
que es vol fer té categoria d’inversió sostenible, s’ha decidit destinar-la al passeig marítim.  
Informar que amb aquest import les tres fases del passeig marítim queden cobertes a 
nivell econòmic, per tant, ara ja no es pot dir de què no disposem dels diners o que hem 
fet castells a l’aire en aquest sentit.  Per tant, aquest 1.200.000 es consideren i entre dins 
de la catalogació d’inversió sostenible i per tant, el passeig marítim serà una realitat 
perquè disposem de tota la quantia necessària per desenvolupar i executar les obres, 
gràcies. 
 
Sr. Revello: jo només volia fer una pregunta.  Referent a aquest argument aquest 
1.200.000 és suficient per cobrir totes les tres fases del passeig?   D’acord, res més, 
gràcies. 
 
Sr. Parera: Unió Alternativa Municipal, si hem de fer una mica de memòria i ens recordem 
de què ens vam veure obligats i no era la nostra intenció dels pressupostos votar en 
contra. Ara creiem que avui segons he sentit una mica la regidora d’hisenda, que nosaltres 
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creiem que són diners que han sobrat i es passen al passeig i això no és crèdit.  De 
moment, suposo que en la pròxima intervenció de la regidora ens aclarirà això.  
 
Sr. Robert: bé, estem davant d’una modificació pressupostària i com sempre venim dient 
que de totes les accions que fa l’Ajuntament el que volem el nostre grup municipal és 
extreure les coses positives.  D’aquesta modificació pressupostària també extraurem les 
coses positives, com sempre anem fent de veure les coses sempre amb el got mig ple.  
Una de les coses positives que veiem aquí és que vostès apliquen un dels nostres consells 
que els venim dient durant tota la legislatura i és que no dispersin els esforços que 
necessita l’Ajuntament per fer projectes sinó que els concentrin i que dediquin a 
concentrar els seus esforços en uns projectes que realment són prioritaris pel nostre 
municipi i amb aquesta modificació pressupostària vostès segueixen el nostre consell i 
concentren esforços per fer un dels projectes que creiem també nosaltres prioritaris pel 
nostre municipi.  Esforços concentrats en projectes que es comencin i després de les 
accions que fa l’Ajuntament es puguin acabar, independentment de qui els comença i qui 
els executa i qui els acaba. Per tant, nosaltres creiem que aquest és un bon exemple de 
concentració d’esforços, de què de tant en tant vostès escolten a l’oposició i de què tiren 
els projectes endavant encara que nosaltres els haguéssim deixat començats o a punt per 
poder executar.  Altres exemples podríem dir que estan tirant endavant el projecte dels 
entorns del Castell que també ens van deixar encetar a nosaltres, és un gran projecte pel 
nucli del poble i que el pressupost 2014 també després d’escoltar l’oposició i molts 
ciutadans del municipi, han dotat el pressupost 2014 com he dit, per poder fer un 
projecte a Segur de Calafell, com és el pas soterrat que espero que aviat el puguin tirar 
endavant, si pot ser en les condicions que ja estaven previstes que ho financés l’Estat o 
ADIF millor i sinó ja està tot preparat. Per tant, aquestes són les coses positives que veiem 
en aquesta modificació pressupostària i ara pel nucli de la platja vostès doten bona part de 
la partida destinada al passeig per si més no, intentar acabar-lo.  Ara bé, aquí també hi ha 
dos aspectes a tenir en compte i que cal deixar palès en aquest Ple.  El primer és que no 
queda clar que amb aquesta modificació pressupostària s’acabi complint la normativa que 
mana el govern d’estabilitat pressupostària pel que fa aquest exercici.  Com que no és 
obligatori donar o comparar les xifres ara sinó a finals d’any, doncs, aquesta modificació 
pressupostària es pot tirar endavant, però no queda clar i això nosaltres ho volem deixar 
palès aquí, que acabi complint-se la norma d’estabilitat pressupostària que demana l’Estat 
per executar un pressupost.  I l’altre aspecte que és el més pèl i agut per dir alguna cosa 
d’aquesta modificació, és que no es compleix la regla de la despesa com ja es va dir en 
altres Plens.  I no es compleix aquesta regla de la despesa que els ciutadans és un 
concepte que de vegades la regidora d’hisenda i jo estem d’acord que surten aquí un 
munt de conceptes tècnics, però no es compleix la regla de la despesa, que és una 
obligació que també mana la normativa perquè en els plans que l’Ajuntament va 
presentar per poder tirar endavant els pressupostos va dir que no s’endeutaria més i amb 
aquest pressupost 2014 com tothom sap l’Ajuntament sol·licita un préstec d’1.600.000€ .  
Doncs bé, amb aquest préstec ja s’incompleix aquesta normativa que recomana el Banc 
Central.  Però, el que més preocupa aquí és que bona part d’aquest préstec passa dels 
800.000€ i van destinats al projecte del passeig marítim i això també ho volem deixar 
palès aquí d’aquesta circumstància, perquè?  Perquè suposo que vostès tenen clar que 
obtindran aquest préstec, però el cert és que de moment no el tenim, perquè ens haurà 
de donar permís l’Estat, ens haurà de donar Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya i a més a més l’haurem d’obtenir d’un banc, que tampoc està clar, almenys que 
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jo sàpiga perquè no ens han informat del contrari que vostès ja el tinguin subscrit que crec 
que no, perquè hauria de passar pel Ple, per  tant el passeig marítim que la regidora ha dit 
que es dota aquesta partida d’1.200.000€ amb aquesta modificació pressupostària per 
poder acabar les tres fases, no és ben bé cert del tot.  Pressupostàriament sí que és cert, 
però realment no, perquè per desenvolupar tot el projecte del passeig marítim tal com 
està plantejat, faltarien aquests 800.000 euros o com a mínim 660.000€ per poder 
acabar-lo.  Si no s’obté aquest préstec pel que sigui, aquest projecte està coix. Per tant, 
nosaltres l’únic que volem fer amb aquesta intervenció és deixar palès que aquesta 
modificació pressupostària, l’esperit que nosaltres sempre parlem d’esperit, està bé, vostès 
concentren esforços que ja els ho hem dit, vostès tenen al cap la idea d’acabar un bon 
projecte per un dels tres nuclis que també és una cosa que nosaltres els venim 
recomanant, però el que no els recomanem mai és que els projectes quedin coixos com 
sembla que queda aquest. Per tant, necessitarem permís del Banc Central, permís de 
Política Financera i l’obtenció del crèdit i tot i obtenint-lo segurament el passeig marítim 
queda condicionat igual que l’Ajuntament a elaborar un pla econòmic financer per poder 
tirar endavant tant aquest projecte com la resta de l’execució del pressupost per l’exercici 
2014. 
 
Sra. López: bé, en un principi, utilitzaré aquest torn de paraula per fer la rèplica, perquè 
tampoc anirem explicant coses que ja s’estan dient. Primer de tot, comentar-li a la persona 
responsable i portaveu actual en aquest cas en aquesta ponència del PSC que la majoria, 
per no dir tots, de partits polítics que actualment representem el nostre municipi o que 
hem estat elegits sempre hem tingut clar que el passeig marítim s’havia de fer. Per tant, 
no és que els fem cas, sinó que simplement nosaltres també escoltem a la ciutadania i dins 
del nostre projecte estava fer el passeig marítim.  Igualment, sempre que la crítica sigui 
constructiva, nosaltres tenim estesa la mà a l’oposició.  Un cop comentat això, vostè ha fet 
aquí una relació de projectes iniciats, projectes que no es van poder desenvolupar perquè 
vostès, i no s’han pogut desenvolupar, perquè en aquestes alçades del mandat, perquè sé 
que és ben cert que van iniciar el projecte però es van oblidar de la cosa més important 
que és posar diners.  Per tant, fer uns projectes sense que hi hagi un suport econòmic, 
doncs, és fer castells a l’aire.  Insisteixo, nosaltres també crèiem en aquests projectes, 
també formaven part del nostre programa electoral, també vam escoltar tota la ciutadania 
i per aquest motiu a data d’avui aquests projectes seran una realitat perquè aquests tres 
anys on la situació ha estat molt complicada, on la crisi s’ha fet més profunda i actualment 
sembla que ens està donant un respir, hem aconseguit els diners.  I jo quan parlo de què 
hem aconseguit els diners és perquè tinc la confiança i tinc la certesa que això és una 
realitat, perquè insisteixo, vendre castells a l’aire com es va fer en l’anterior mandat, jo 
crec que és una manca de credibilitat política de la classe política en aquest sentit i 
nosaltres no estem per això.  En relació amb tots els conceptes tècnics que ha utilitzat com  
la regla de la despesa, que si la normativa de l’estabilitat, ja sé el que explica.  En aquest 
sentit, el propi Estat s’ha pronunciat amb les seves notes i amb la seva normativa que ha 
anat traient i desenvolupament de la norma, que diu clarament que si s’incorpora 
romanent es pot incomplir aquesta norma.  Nosaltres el que tenim molt clar és una cosa, 
estem amortitzant 5 milions d’euros de deute i només en demanem dos, per tant, quan 
acabi l’exercici, aquest Ajuntament no estarà més endeutat sinó menys endeutat i això és 
el que ha de quedar clar.  Nosaltres no estem endeutant a l’Ajuntament per sobre de les 
seves possibilitats.  Nosaltres el que estem fent és que quan acabi i es faci la liquidació de 
l’exercici el nostre rati estigui per sota de com el vam deixar l’any 2013 i això és 
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l’important. No és el que demanem o deixem de demanar sinó, el que nosaltres 
amortitzem i aconseguim.  Calafell serà  un municipi menys endeutat quan acabi aquest 
exercici,  cosa que vostès no poden dir. Per tant, nosaltres abans de prendre una decisió 
ens ho mirem, ho estudiem, s’analitza, mirem totes les opcions, totes les possibilitats que 
ens dóna la normativa en aquest cas i per això nosaltres tirem endavant aquest projecte i 
tirem endavant el poder posar diners i en relació amb la seva visió aquesta negativa que 
sempre té que jo la respecto sobre el tema que si ens donaran o no, que vostè sempre té 
al cap de què no ens donaran perquè sembla que li interessi que no ens ho donin. Vostè 
hauria de fer una aposta de què ens ho han de donar, que ens donaran els diners, perquè 
vostè té tantes ganes de tenir un passeig marítim com tots els ciutadans de Calafell.  I això 
és pel que vostè ha d’apostar i ha de creure i si jo li dic que tindrem els 2 milions d’euros 
és perquè tinc la seguretat que tindrem 1.900.000 euros per poder tirar endavant tots els 
projectes que hem iniciat.  Ens ha costat i clar, moltes hores de treball i no només dels 
polítics sinó de tots els tècnics d’aquesta casa i la por a la política financera o la por a 
l’Estat ho hem assumit i s’ha mirat i parlat. Per tant, si jo li dic que tindrem 2 milions 
d’euros, els tindrem.  Vostè ara pot creure’m o no, però li puc assegurar que aquests 2 
milions d’euros serà una realitat el més aviat possible i així de clar li comento, perquè 
Política Financera les normes que ha establert per demanar el crèdit per autoritzar, perquè 
sí que ens han d’autoritzar, és ben cert, nosaltres hem comprovat que complim amb el 
que ens demanen i si complim amb el que ens demanen i el senyor director de Política 
financera ja ens ha donat l’opció de dir que si això es compleix no hi ha cap problema, 
nosaltres hem anat a diferents sessions informatives on ha quedat clar què és necessita. 
Per tant, jo sí que li demano aquell punt de confiança i com vostè té tantes ganes, i en 
aquest cas personalitzo, per tenir el passeig marítim, com jo, perquè anem a personalitzar, 
doncs, no dubti que abans de què un no s’adoni,  s’iniciarà la segona fase i aviat serà una 
realitat.  Jo intentaria no embolicar la gent amb el tema de l’estabilitat pressupostària i de 
a regla de la despesa, perquè a la fi són conceptes molt tècnics i que no s’acaben 
d’entendre. Perquè clar, aquí hauríem de començar a explicar què és l’estabilitat 
pressupostària, què és la regla de la despesa.  Jo crec que abans de fer aquestes 
declaracions també el que s’ha de dir és que si nosaltres passem un punt on es destina el 
romanent que no és crèdit senyor Parera, es passa en un punt on hi ha diferents informes 
dels tècnics d’aquesta casa que al final són les persones més objectives, perquè a la fi els 
polítics tenim una carrera subjectiva perquè per això som polítics i cadascun estem en 
diferents partits, sinó estaríem en un únic partit, i això ho avalen és que es pot fer.  No 
serem suïcides de presentar una cosa que no es pot fer. Per tant, deixar clar que el passeig 
marítim serà una realitat, que el passeig marítim amb aquests diners i amb tot el que 
tenim pressupostat podrem fer front a les 3 fases que aquest equip de govern ha apostat i 
així mateix, comentar-vos que aquesta por del crèdit nosaltres ja no la tenim, perquè 
abans de treure una cosa al carrer ja està més que mirat i valorat, no només pels polítics 
sinó per  la part més important en aquest cas de l’Ajuntament que són els tècnics que ho 
avalen. 
 
Sr. Revello: bé, després d’aquesta rèplica m’agradaria només dir que vull confiar com a 
ciutadà, com empresari directament implicat en aquest argument i també com a polític 
tenir aquest crèdit i només demanar continuar el més aviat possible les obres amb 
celeritat,perquè les dades en la casa han començat no han estat les més apropiades, ja ho 
hem comentat en anteriors plens i penso que avui no hem de tornar a comentar el tema, 
però sí demanar que es continuí i es vagi el més ràpid possible perquè realment la 
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ciutadania, els turistes, totes les persones que passegem per la zona demanem a crits com 
sabeu la renovació del passeig. Gràcies. 
 
Sr. Parera: Unió Alternativa Municipal creiem com sempre que per fer les coses no s’han 
de fer discursos ni sermons, s’ha de parlar clar.  L’oposició ha dit que no ho veia clar.  
Nosaltres lògicament sí que ho veiem clar, almenys un servidor.  Miri senyora ponent, 
vostè ha repetit tres vegades que s’ha d’escoltar la ciutadania.  Si s’escolta la ciutadania 
aquests esforços que feu tan brillants em fa l’efecte que s’haurien d’equilibrar amb moltes 
coses: passeig, número 1,  sí; pas soterrani número dos, sí: número 3 ampliació de la 
depuradora: sí, però veig que no s’equilibra res.  Jo pregunto una cosa senyora ponent 
vostè escolta la ciutadania?  La ciutadania que necessita el pas,  se’ls escolta o no? Els 
veïns que senten l’olor de la depuradora se’ls escolta o no?  I repeteixo tal com he 
començat, l’oposició, el partit socialista amb una intervenció brillant ha dit que no ho veia 
clar i nosaltres ara a l’hora de votar sí que ho veiem bé.  De moment res més.   
 
Sr. Robert:  jo no he dit que nosaltres no ho veiem clar.  Que s’ha de fer el passeig marítim 
i tant que ho tenim clar.  Si nosaltres ho vam iniciar doncs ho tenim claríssim.  L’única cosa 
que volíem deixar palès aquí  és que queden algunes coses de caire tècnic una mica 
enlaire i llavors fins que no se solucionin no s’acabarà de poder fer el passeig.  Em sap 
greu, perquè ja veig que l’equip de govern, tot i que de tant en tant segueix les nostres 
indicacions i els nostres consells, els costa molt donar informació sobre les coses.  Llavors 
els ho has d’anar extraient mica en mica, quan es troben diem una mica acorralats perquè 
no tenien previst que algú els digués alguna cosa, doncs, van traient la informació, quan 
no costaria res haver donat informació a les comissions informatives que després diuen 
que  la donen sempre, però mai és el cas.  Sempre esperen a donar les últimes 
informacions allà on els escolta més gent, però això està be.  La qüestió és que el projecte 
tiri endavant, perfecte, tots volem el passeig marítim.  Que vostès resoldran aquests 
aspectes que els hem dit, perquè si vostè el que em diu que ho resoldrà vol dir que els 
aspectes ja existien i per tant també ens dóna la raó.  Endavant, el que sí que és una pera 
que ens hagin de donar la informació a base d’anar preguntant com s’ha demostrat en 
altres projectes que aquí sempre acabem preguntant i d’això que hi ha, no ha passat per 
aquesta comissió, ho hem hagut de passar per una altra comissió perquè no sé què.  Bé, la 
mà estesa, senyora regidora no acaba d’estar bé i no costaria res reconèixer de tant en 
tant, que nosaltres fem aportacions, vostès les recullen i els projectes tiren endavant i el 
que hi surt guanyant és el poble.  Nosaltres de tant en tant els fem una recomanació 
,vostès la recullen, el projecte tira endavant  i tothom surt guanyant.   I a mi no em costa 
dir que vostès com a mínim executaran bona part del projecte del passeig marítim, tot i 
que no el vam començar ni potser el poden acabar, perquè potser acaba la legislatura que 
ve. Però, escolti’m el poble sortirà guanyant i espero que sigui un referent de Calafell a 
nivell comarcal,  provincial, nacional, digui-li com vulgui.  Per tant, m’ha parlat ja de 
l’endeutament que si estem més o menys endeutats.  Ha dit una cosa que també li diem 
des del començament de la legislatura que nosaltres vam deixar un Ajuntament amb una 
capacitat d’amortització per sobre del que tenien tots els altres ajuntaments. Per tant, no 
és cap novetat, nosaltres ja li vam dir quan va començar la legislatura. Tranquils, que 
vostès agafen un Ajuntament amb una capacitat d’amortitzar crèdit per sobre del que 
tenen altres municipis i altres municipis que tenen problemes i aquí es pot amortitzar, cap 
problema.  Per tant, senyora regidora no costa res dir miri, és veritat, vostès ens han dit 
que concentrem esforços, vostès ens van dient quins són els projectes prioritaris pel nostre 
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municipi. Vostès van deixar encetades algunes intencions que nosaltres executarem i amb 
aquest ben entès el poble és el que sortirà guanyant i sortirem guanyant tots.  Escolti, 
doncs, potser aquí ens hem de felicitar de què tothom aprovi aquesta modificació 
pressupostària amb les salvetats que quedin paleses aquí, més que res perquè es tinguin 
en compte i es vegi el seu compliment i escolti, el passeig marítim tira endavant i els 
ciutadans que estiguin contents i ja està. És l’esperit d’aquesta modificació pressupostària.  
Vostès, com que nosaltres hem intervingut ja s’ho prenen tot malament quan l’únic que li 
he dit al començament de tot, si se’n recorda és que volíem treure els aspectes positius 
d’aquesta modificació pressupostària.  Escolti, tirin endavant el passeig marítim, facin amb 
el menor perjudici pels nostres ciutadans, comerços, hostaleria, visitants, executin aquest 
projecte amb les menors interferències per tots els ciutadans i endavant i que el passeig 
marítim acabi sent un referent com tots esperem. Moltes gràcies. 
 
Sra. Löpez: en relació amb les últimes intervencions per part del grup municipal d’UAM i 
del PSC insisteixo, el passeig marítim no és un projecte de cap partit, és un projecte de la 
ciutadania que fa molts anys que reivindiquen i tots els partits polítics que han presentat 
llista municipal tots ho han tingut.  Per tant, nosaltres som els que ho executarem, però 
això no són idees o intencions perquè les idees i les intencions senyor Joan Carles, i 
perdoni que personalitzi, són això idees i intencions.  I la nostra ciutadania amb aquestes 
idees i intencions porten molts anys esperant el passeig marítim, un pas soterrat, molts 
anys esperant que se’ls arregli una cosa, i resulta que fins que no s’executen els projectes 
estan molt bé les intencions i del que vostès s’han d’alegrar i han d’estar contents és que 
nosaltres l’equip de govern actual per fi està fent una realitat el passeig marítim i esperem 
que en la brevetat possible també sigui una realitat el pas soterrat, perquè com he dit fa 
més de 20 anys que hi ha una ciutadania que el reclama i que fins ara no s’ha fet.  En 
aquest sentit, respondre al senyor Parera que vostè també ha tingut la possibilitat de 
desenvolupar i de fer, nosaltres com a mínim, el que ha aconseguit aquest equip de 
govern és tenir els diners per fer el pas soterrat i d’això hi ha constància perquè no només 
vam posar diners l’any anterior que això ja va ser un punt de confiança per la nostra 
ciutadania, sinó que aquest any hem tornat a posar diners.  Això és voler fer un projecte, 
això és voler desenvolupar o executar un projecte, no fer una promesa electoral  i esperar 
que ens ho pagui l’Estat i sinó ens ho paga dir és que no ens ho ha pagat.  Nosaltres 
avançarem els diners perquè creiem que s’ha de fer així, perquè la gent ja està cansada 
d’esperar i això és el que hem fet, buscar, posar, pressupostar i tirar endavant i no dir és 
que nosaltres volíem, és que nosaltres també pensàvem, ...  a nosaltres ens hauria agradat 
disposar d’aquests diners per poder desenvolupar i executar el passeig marítim, disposar 
dels diners per poder fer el pas soterrat i que l’únic maldecap que haguéssim tingut en 
aquest mandat és que ens doni permís ADIF el que és el Ministeri o que si això hauria estat 
correcte i hauria estat un projecte on vostès es van posar amb el projecte i van fer una 
aposta com Déu mana, posar els diners. I que l’únic problema que haguéssim tingut és 
anar a Madrid, anar a la Generalitat i allà on sigui, a què ens donin una autorització per 
poder desenvolupar. Per tant, a mi el sistema aquest de és que nosotros pensamos, 
nosotros decidimos y ustedes estamos desarrollando sus proyectos, no m’agrada perquè 
això no és ser valent. Això és dir una declaració d’intencions, però una declaració 
d’intencions sense fer un pas endavant no serveix per res, perquè és com el que lluita per 
la fam en el món, si no posa els diners i no comença a tirar endavant, no podem fer res, el 
que hem de fer és lluitar i tirar el passeig endavant. I per tant, el tema de la depuradora 
que vostè ha tret senyor Parera, dos cops a l’any segons m’han informat quan baixen les 



 

16 
 

pressions és quan olora. El problema que hi havia a la platja es va arreglar i ja no fa 
aquella olor tan exagerada, perquè es van acabar aquelles obres que es van iniciar al final 
es van acabar els problemes que han donat. Per tant, el que estem fent i jo crec que això 
no és criticable sinó que és intentar donar solucions als problemes i jo crec que mai s’ha 
retret en aquest sentit. Intentem ajudar, el que passa que no permetrem que es diguin 
segons quines coses.  Passeig marítim sí, suposo que tots estem que sí, pas soterrat sí, és 
que clar que hem escoltat a la ciutadania i l’hem escoltada perquè hem posat els diners, 
insisteixo, perquè escoltar i dir: vostès estem amb vosaltres en una manifestació, està en 
primera línia però no fer res més, és el mateix. Per tant, en aquest cas jo sí que dono les 
gràcies a tots els partits polítics que s’han presentat a les llistes i que han tingut el pas 
soterrat, que han tingut el passeig marítim, que han tingut grans obres o no tantes grans 
obres i les millores. Això, sí dono les gràcies i dono sobretot les gràcies als que van posar 
un granet de sorra perquè això fos una realitat i no els que només van fer una declaració 
d’intencions, perquè insisteixo, les declaracions d’intencions no serveixen en aquest món, 
s’han d’executar. I per tant, acabar i dir, que nosaltres en les comissions informatives i en 
aquest cas jo com a presidenta de la comissió de Serveis Interns dono tota la informació 
que es demana. Que si vostè sap que no complim amb l’obligació de la despesa és perquè 
nosaltres el vam informar, li vam donar un informe, perquè els informen es donen no 
s’han de demanar, estan dins de la seva carpeta.  Mai hem negat informació. Clar, si 
després vostè troba no sé què i vol fer la consulta em sembla perfecte i sempre li hem dit 
tant la interventora, secretària com jo estem a la seva disposició.  A mi mai em pregunten, 
per tant, suposo i entenc que li pregunten a la secretària i a la interventora.  Mai hem 
amagat cap informació, jo parlo en aquest cas del que vostè està dient de la comissió de 
Serveis Interns. Tots els informes amb el perquè incomplim i que diu la normativa, perquè 
a més a més li donem la feina feta, queda constància. Per tant, agrairia que abans de fer 
segons quin tipus de declaracions  públicament, doncs, que tingui una mica de respecte 
no per mi, sinó per les persones que fan els informes i que li expliquen i li fan la feina. Per 
tant, per acabar dir, que el passeig marítim serà una realitat, que el pas soterrat 
intentarem, perquè ja tenim els diners, que sigui una realitat al més aviat possible, que el 
tema de la depuradora ja es va donar solució en el seu moment quan es van fer les obres i 
que van acabar-les que sí que és ben cert que era un projecte també que es va iniciar 
l’anterior mandat i s’ha executat en aquest i com moltes coses. I per tant, que hem de ser 
conscients de què tot el que es fa es pel bé comú i no per interès partidista. Gràcies. 
 
Sr. Parera: com que són coses que urgeixen, que no es pot esperar més i s’ha de fer,  
 
Sr. Ferré: nosaltres com que s’estan concentrant els diners en una obra que és el que vam 
demanar fa mesos, doncs, evidentment ho hem de provar, sent conseqüents amb aquella 
proposta que vam fer.   
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Aprovar l’esmentat expedient 21/2014 de modificació del pressupost mitjançant  
crèdit extraordinari finançat amb RLT, per un import de 1.203.749,54 €  de conformitat 
amb al proposta detallada de modificació que s’uneix a l’expedient. 
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SEGONSEGONSEGONSEGON----    De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedient 21/2014 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per 
quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini 
esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública per 
resoldre-les. 
 
ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:    

 
PRESSUPOST 2014 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 21/2014 
 
Despeses:Despeses:Despeses:Despeses: 
 
ORG PROG. ECON. DESCRIPCIÓ IMPORT 

      CRÈDIT EXTRAORDINARI   
430 1551 6190100 PASSEIG MARÍTIM 1.203.749,54 € 

      TOTAL 1.203.749,54 € 

 
Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos:    
 
ORG.   ECON. DESCRIPCIÓ  IMPORT 

430  87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 1.203.749,54 € 

      TOTAL 1.203.749,54 € 

 
 
4.4.4.4.    PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA DE REVERSIDE REVERSIDE REVERSIDE REVERSIÓÓÓÓ    A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE LA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE LA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE LA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE LA 
FINCA CEDIDA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER L'ESCOLA CALAFELL 2, FINCA CEDIDA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER L'ESCOLA CALAFELL 2, FINCA CEDIDA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER L'ESCOLA CALAFELL 2, FINCA CEDIDA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER L'ESCOLA CALAFELL 2, 
ZONA MERCATZONA MERCATZONA MERCATZONA MERCAT    

Mitjançant els acords de 25 de setembre de 2008 i de 30 d’octubre de 2008, el Ple de 
l’Ajuntament va cedir de forma gratuïta a els Serveis Territorials a Tarragona del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la finca registral núm. 
42.221, situada a la ctra. del Sanatori, per la construcció d’un Centre d’Ensenyament 
Infantil i de Primària. 

En data 26 de juliol de 2012 (RGE 23.482), els Serveis Territorials a Tarragona del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va notificar a l’Ajuntament de 
Calafell ofici mitjançant el qual va retornar l’expedient administratiu de l’esmentada cessió 
atès que es preveia que l’escola romangués en el terreny que actualment ocupa en mòduls 
prefabricats. 

De conformitat amb l’article 212 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya que preveu que 
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els  bens cedits que no es destinen al l’ús previst en el termini fixat o deixant de ser 
destinats, reverteixen automàticament de ple dret al patrimoni del ens local cedent. 
  
De conformitat amb l’article 50.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals que disposa que: “Si els bens cedits no es 
destinen a l’ús previst en el termini fixat o deixen de ser-hi destinats, reverteixen 
automàticament del ple dret al patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a rebre, si 
s’escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns.   
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient amb l’abstenció 
del grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament de Calafell l’adopció del 
següent acord: 

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- APROVAR la reversió a favor de l’Ajuntament de Calafell de la finca registral 
núm. 42.221, situada a la ctra. del Sanatori, donant per extingida la cessió que ostentava 
el Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, i incorporant de nou el bé al patrimoni de la Corporació. 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Que es realitzin quants tràmits siguin necessaris per a la regularització de la 
situació jurídica del bé revertit a l'Inventari de béns de l'Entitat Local i, si escau, al Registre 
de la Propietat. 

Sr. Solé: dir que al juliol de 2012 vam enviar un ofici on deia que no volien que es fes 
l’escola on hi ha l’actual aparcament del mercat i la Generalitat ens va contestar que 
d’acord que no hi havia problema però que comencéssim a treballar per trobar una altra 
ubicació al respecte.  L’únic que estem fent avui és rebre definitivament la proposta per la 
reversió a favor de l’Ajuntament d’aquesta finca de la zona del mercat i d’alguna manera 
acabar un dels punts que nosaltres sempre havíem defensat que era que no volíem 
l’escola on està actualment, ja que creiem que era un punt important d’aparcament a la 
zona de la platja.  A la vegada dir, que creiem que la situació actual és bona i que 
d’alguna forma s’està treballant per tenir aquell punt com escola definitiva per vàries 
raons: primer, per la seva ubicació, després perquè l’escola està consolidada. Difícil trobar 
una solució, nosaltres creiem que sí que l’acabarem trobant ja que aquell sector que abans 
es coneixia com a sector 6 C 2 no ha repercutit a l’Ajuntament i que després el que 
planteja el planejament doncs, possiblement és difícil d’executar amb la situació 
econòmica que ens trobem, però no tanquem cap porta i aprofitar el punt aquest en el 
qual rebem aquest terreny, doncs, anunciar que s’està treballant i que estem en vies 
d’arribar a un acord per tenir l’escola ubicada en l’actual situació. 
 
Sr. Revello: bé, jo no sóc un expert en matèria, però a primera vista el que veig és que puc 
estar d’acord sobre la utilització d’aquest espai com a pàrquing públic, que estava destinat 
per l’escola, però el que estic veient és que la zona de la platja es queda de moment sense 
un espai concret destinat per una escola pública.  Jo entenc que l’escola Vilamar també 
està bastant a prop però sí que no deixa de ser una mica lluny respecte el nucli de la 
platja. Per això volia només manifestar això encara que entenc perfectament la postura i 
evidentment saber si ja s’està  treballant per trobar un nou espai o si ja teníeu previst nous 
espais també per donar resposta a una demanda de la platja. Res més, de moment. 
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Sr. Parera: Unió Alternativa Municipal, és una bona solució aquesta perquè així ja no es 
perdran més pàrquings suposo, com a mínim tindrem un solar per fer pàrquings.   
 
Sr. Bonilla: mire, ustedes traen hoy aquí esta mañana la propuesta de reversión a favor del 
Ayuntamiento de la finca que se cedió en su día para la escuela de Calafell II, 
concretamente la zona del mercado, hoy en día con nombre de Vilamar. Que esto lo 
hacen ustedes para rectificar en parte la cesión que le han dado a Mercadona para el 
aparcamiento, puesto que le han dado a Mercadona para el aparcamiento, puesto que le 
han dado más espació del que tenían previsto para aparcamientos.  Con esto consiguen ni 
más ni menos, dejarnos en la zona de la playa a día de hoy sin ningún espació para poder 
tener donde hacer una escuela para toda la zona de la playa.  Habrá que estar buscando 
terrenos o espacios donde poder ubicar este centro, puesto que en el centro donde lo 
tenemos hoy junto al Eroski allí en la zona del Mas Mel, pues allí no hay espacio suficiente 
para poder tener el colegio para toda la zona de la playa.  Es verdad que recupera un 
espacio, pues posiblemente si allí no se hace la escuela, para aparcamientos, pero bueno 
con la zona del Blanquet hay espacio donde poder terminar estando haciendo unos 
aparcamientos lo suficientemente amplios no tal y como se han ejecutado hoy en día, 
pero sí para poder estar ejecutándolos y dando todo un servicio de aparcamiento a toda la 
zona de la playa para el turismo y para los ciudadanos, tanto el turismo que nos visita 
como los ciudadanos que viven a lo largo de todo el año.  Con esta reversión a favor del 
Ayuntamiento otra vez están consiguiendo esto, de alguna manera, regularizar lo que 
habían hecho ustedes mal en cuanto a la cesión, como nosotros le comunicamos en su día 
que el espacio que le estaban dando y ocupando Mercadona para el aparcamiento, 
realmente era un espacio que hoy en día ostenta la titularidad la Generalitat, hasta que 
esta reversión sea realmente un éxito todo su trámite.  Entonces ahora de momento, nos 
encontramos que con esa cesión que ustedes le han hecho a Mercadona pues lo está 
utlizando como uso privado  para ellos con la repercursión, con mala repercusión que 
tienen aquellos que nos visitan y mayormente en tiempo de verano o días festivos que 
estando el Mercadona cerrado, cierran también el aparcamiento y hay ciudadanos que 
llegan a Calafell y después de dar muchas vueltas tienen que volver a coger la carretera y 
marchándose del municipio, con lo cual, todo eso económicamente repercute en la 
economía de los comerciantes de Calafell. De momento nada más señor Alcalde. 
 
Sr. Solé: Massi, possiblement la zona de la platja es quedi sense escola, però és difícil que 
en una zona ja completament urbanitzada trobar un espai molt gran, perquè recordem 
que les escoles es necessiten al voltant de sis mil metres quadrats, com a mínim, per 
ubicar-hi una escola.  L’escola que queda més a prop actualment és l’escola Santa Creu de 
Calafell i  l’escola Vilamar d’alguna manera representa que està en un punt central de tot 
el municipi que se’n poden beneficiar tant Calafell com Segur.  El que sí que s’està 
treballant perquè realment l’escola del Vilamar es quedi on està que és el que en part 
l’actual equip directiu de l’escola té ganes que es quedi allà, estan contents amb la seva 
ubicació i amb l’espai.  I la Generalitat per altra banda també creu que aquesta nova 
ubicació és un bon espai. Estic d’acord amb vostè senyor Parera que s’està treballant per 
una bona solució i que per tant, no perdem aparcament, per tant, aquesta és la línia que 
hem seguit i nosaltres des de l’equip de govern agraïm que el seu grup municipal pensi 
d’aquesta manera. 
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Pel que fa a vostè senyor Bonilla del partit socialista, abans d’entrar amb vostè, jo agrairia 
que parlés del mercat municipal i no de Mercadona, no hem de fer un flac favor als 
paradistes que estan al mercat municipal.  Li agrairia que les seves pròximes intervencions 
parlessin de mercat municipal i no de Mercadona, ja que crec que no ajudem com vostè 
diu al nostre municipi, per tant, li agrairia que ho fes d’aquesta manera.  En segon lloc, 
sincerament, el que avui podria haver fet vostès és dir d’acord, aquest equip de govern 
està d’acord, nosaltres ho estem o no, es busca una altra ubicació i vostè o el partit 
socialista hagués quedat molt bé.  En canvi vostè ha buscat un petit argument, que si 
vostè recorda la història de l’espai és totalment molt poc creïble, sense fonaments i cau 
amb el que diré a continuació.   Quina és la imatge que vostès tenien de tot aquell espai?  
Aquesta és la realitat. l’espai era que l’actual mercat municipal tenia unes places 
reservades per ell i que la resta passava a ser escola. Per tant, es perdien totes les places 
d’aparcament, no és que no n’hi havia ni una per tot el municipi. A més a més la seva 
imatge al costat del Blanquet, era i això és el que entenc que és així i crec que no 
m’equivoco, era fer un aparcament soterrat i per tant, de pagament.  I per tant, ens 
quedem sense aparcament al mercat municipal, al Blanquet hi fem un aparcament de 
pagament i possiblement només ens haguéssim quedat amb un aparcament gratuït a 
l’aparcament de l’estació. Per tant, actualment aquest equip de govern ha fet al voltant de 
nou-centes places d’aparcament gratuïtes per sobre de la via i en canvi vostès només en 
deixaven una petita bossa que possiblement ho haguessin convertit en zona blava a la 
zona de l’estació.  I aquesta és la manera de fer les coses o la visió del municipi que tenim.  
Nosaltres bosses d’aparcament gratuïtes al costat del nucli de la platja, al costat del mercat 
municipal, al costat d’una zona comercial com la platja i per tant de les nostres platges i 
per tant afavorir que vingui gent de fora i com diu vostè que no marxin del municipi.  Per 
tant, aquesta és la imatge que vostès tenien i nosaltres l’hem convertit en una altra imatge 
i estem treballant perquè el que es va començar d’alguna manera es consolidi.  I això sí 
que vostès ho haurien de reconèixer almenys i no entrar amb que perquè vam cedir una 
mica més d’espai al mercat municipal doncs, hem fet aquest pas i l’hem fet perquè mai 
hem estat d’acord que allà es fes una escola degut a què perdríem les places 
d’aparcament.   
 
Respecte l’altre tema que ha preguntat que no existeix un espai per ubicar-hi l’escola allà a 
l’Eroski, doncs, que són opinions diferents que té vostè, o que poden tenir tant els tècnics 
de la Generalitat com els tècnics municipals que creuen que allà seria una bona ubicació 
tan per espai com per situació.  Només dir que al final el que avui estem fent és continuar 
amb allò que sempre havíem reclamat tenir l’aparcament pel municipi, intentar consolidar 
l’escola allà i treballar perquè aquell espai intentar resoldre les dificultats  que ens planteja 
l’actual planejament per tal de situar l’escola Vilamar on està, al centre del nucli on creiem 
que  és la situació  i que té l’espai adequat. 
Sr. Revello: bé, jo aprofito un comentari fet pel senyor Bonilla per preguntar respecte la 
pregunta que havia fet el darrer Ple si s’estava treballant per obrir els dies festius que no 
estigui obert el mercat municipal aquesta petita pastilla fora del mercat municipal, però 
fora d’això res més a comentar gràcies. 
 
Sr.Parera: Unió Alternativa Municipal després d’haver sentit el ponent no tenim res a dir. 
 
Sr.Bonilla: bueno, señor Solé, mire, el que ustedes no quieren el colegio aquí en la zona 
donde están los aparcamientos del mercado y el Mercadona que usted dice el mercado 
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municipal, es bien cierto es mercado municipal pero no deja de ser menos cierto que 
quien realmente le saca aprovechamiento a estas plazas de aparcamiento es Mercadona 
por desgracia para los paradistas, pero esa es la realidad.  Luego, ustedes ese proyecto nos 
terminan dejando sin aparcamiento puesto que se lo han cedido a Mercadona y nos dejan 
sin espacio para la escuela Vilamar II que nosotros nuestro grupo del PSC teníamos 
previsto terminar haciendo para la zona de la playa.  En la zona comercial del Mas Mel 
donde está el Vilamar a día de hoy, o el Calafell II, y en esta zona concretamente es una 
zona que como tien sabes está entre la vía y la carretera.  Es una zona con un espacio 
pequeño digan lo que digan los informes es un espacio muy pequeño que no reune ni 
unas características ni unas condiciones suficientemente buenas como para poder estar allí 
ampliando la escuela y terminando que los chicos y chicas que van a este colegio puedan 
terminar allí toda su enseñanza, esto lo terminarán pagando, lo terminaremos pagando 
los ciudadanos y en especial todos aquellos niños y niñas que tengan que terminar yendo 
a este centro.  Lo que ustedes están creando plazas de aparcamiento pues la verdad, no 
hay más que ver el plan de movilidad que tenemos concretamente en Segur que están 
ustedes llevando ya en otra fase y concretamente lo que están haciendo es que priorizan 
concretamente todo el tema de los coches para el tema de quitar una escuela.  Ustedes 
prefieren tener a día de hoy un espacio para que hayan coches y sin embargo lo de la 
escuela pues ya veremos en unos años. Pero estoy seguro que los ciudadanos y no en 
mucho tiempo, no pasarán muchos años, porqué la economía hoy es la que tiene el país, 
pero no pasarán muchos años que la ciudadanía nos echarán en cara que lo hicimos muy 
mal en estas fechas porqué no tubimos la previsión de futuro que tendríamos que tener 
los políticos, porqué para eso nos pagan los ciudadanos, tener una previsión de futuro 
para haber conservado este espacio para la escuela que es lo que más se necesita y la 
tendrían tanto los niños, como las niñas, como los padres que tienen que acercarlos al 
colegio la tendrían al lado de casa y no de esta manera tendrán que estar con autocares 
para arriba y para abajo, desplazándolos hasta la zona de Mas Mel. Y esto pues se 
terminarà pagando y la previsión de futuro de la que le hablo no es ni más ni menos que 
hay una zona, como bien usted ha dicho señor Solé, que es la zona del Blanquet, que hay 
un aparcamiento que es totalmente gratuito, sí señor.  Y yo entiendo que para la 
ciudadanía en una gran parte ojalá todas las cosas pudieran ser gratuïtas, pero también es 
bien cierto que en cualquier sitio que nos desplacemos hay muchísimas zonas que son de 
pago. Nosotros mismos tenemos todo el paseo marítimo o la zona centro de Segur que 
son zonas de pago porqué son zona azul. Por lo tanto, los ciudadanos que utilizamos el 
coche y nos acercamos a la zona centro o a las zonas de playa siempre sabemos que 
terminar teniendo un coste y va bien decirlo  porqué la ciudadanía, los propios ciudadanos 
lo saben que a cualquier sitio que se desplacen tienen un coste cuando llegan a estas 
zonas de centro. Y aquí la zona que se ha hecho el aparcamiento del Blanquet en su 
momento habrá que terminar haciendo un aparcamiento que duplique o multiplique el 
número de plazas que hay, porqué las características de todo el barrio de la  playa así lo 
necesita si es que quieren llegar los ciudadanos con el vehículo hasta la primera línia de 
playa o hasta la zona centro.  Mientras que eso no sea así la verdad, o que se pongan 
unos medios de transporte de servicio público lo suficientemente ágiles y con un servicio 
continuado, esto tendrá que acabar siendo así, y es que el parquing del Blanquet se 
termina quedando corto y sobretodo en las temporadas de verano y fines de semana.  De 
momento nada más. 
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Sr. Solé:  miri, sincerament, el que ha dit no té ni cap ni peus, perquè primer per una 
banda diu que hi ha falta d’aparcament però a la vegada diu que ubiquem l’escola allà. 
Primer diu que l’economia és la que hi ha i que és difícil en la situació que estem, però a la 
vegada ens està incitant que fiquem zona blava en aquest aparcament gratuït perquè diu 
que ha de ser de pagament. Llavors, el que entenc és que vostè vol l’escola allà i perdem 
places, que les places que quedin siguin de pagament i això és el que m’està dient vostè.  
Perfecte, són opinions totalment oposades. Votaran el que creguin en aquest punt però 
nosaltres defensem aquest aparcament gratuït, defensem que quantes més places hi hagi 
millor i que tal com estan ara aquestes places estan en un manteniment molt ben adequat 
i així ho hem fet en aquests tres anys que portem, que hem arreglat tot l’aparcament del 
Blanquet, asfaltat de punta a punta, s’ha arranjat totalment l’aparcament del mercat i 
continuem  tenint l’aparcament de l’estació, aparcament gratuït a prop del mercat 
municipal, en una zona prop de l’estació i per tant, creiem que aquest espai no ha de ser 
de pagament.  No volem aquell espai zona blava i això és el que vostè està defensant en 
aquest punt, qui vulgui zona blava pot anar per sota de la via i estar més a prop del 
comerç.  Però, tot aquest espai, creiem que Calafell és un punt que per tenir aquest gran 
aparcament molta gent ve aquí, perquè sap que pot trobar lloc i que sap que està a prop 
de la platja, del comerç, del mercat, de l’estació i d’altres punts del municipi.  Avui el que 
fem és treure la ubicació d’aquesta escola i ho portem on està l’actual escola Vilamar que 
és el que s’està treballant i aquesta és la intenció que treballarem en els pròxims mesos. 
Dir que aquesta escola que vostè la col·loca de molt mal situada és la que ha tingut més 
preinscripcions que les places que tenen, per tant, estem parlant d’una escola d’èxit i que 
creiem que no només la gent de Calafell se’n beneficia sinó la gent de Segur.  El seu 
argument no té cap ni peus, el que podem dir nosaltres ens vam equivocar o no acabem 
d’estar del tot d’acord, però defensar zona blava, defensar que hi ha falta d’aparcament 
per una banda, però per una altra banda hi posem l’escola i perdem places i d’alguna 
forma dubtar d’aquella ubicació actual quan actualment possiblement és de les millors 
decisions que s’han pres perquè està al mig dels dos nuclis, doncs, crec que és un error del 
partit socialista i en aquest cas em sap greu que vostè ho defensi perquè el noto amb el 
seu parlar sense arguments.  No vull continuar amb aquest punt, crec que ja ho hem dit 
tot i esperem poder ubicar l’escola Vilamar on està i continuar defensant  aparcament 
gratuït a tot el municipi. 
 
Sr. Ferré: només recordar-li al senyor Solé que aquesta escola no ha tingut el màxim de 
preinscripcions pel seu emplaçament sinó pel seu projecte educatiu i aquest és el motiu 
pel qual s’han preinscrit molts alumnes i ha tingut aquest èxit.  Nosaltres en aquest cas 
com que es tracta d’una escola que malauradament pel tema de les retallades no té el seu 
futur garantit i aquesta és la realitat d’aquesta escola, ens abstindrem en aquest punt. 
 
Sra. Suàrez:  a tall de la intervenció del Partit Socialista crec que nosaltres també el podem 
fer defensant no només el projecte educatiu sinó també que crec que és una barreja de 
tot plegat que hagi estat per segon o tercer any consecutiu l’escola que més 
preinscripcions ha rebut, per tant, no crec que els pares en general, les famílies en general 
tant les que hi van com les que hi volen anar, creguin que té una mala ubicació i aquesta 
mala ubicació està per damunt del que és el projecte educatiu de centre. Per tant, 
nosaltres votem a favor. 
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Sr. Olivella: voldria remarcar també una coseta més de dir que realment el que estàvem 
fent avui és una qüestió que ja ens va plantejar Ensenyament, unes cartes on ens deien 
que en principi no necessitaven aquest terreny per fer el centre, perquè les necessitats 
estaven cobertes tal com anaven.  O sigui, que avui el que fem és retornar aquest terreny 
però això no vol dir que en cas de necessitat com que el Pla preveu allà la construcció 
d’equipaments, doncs, sempre es pot tornar a fer, si és que hi hagués un gran canvi en el 
municipi.  Per tant, jo crec que avui no estem pensant ni tirant endavant el futur, sinó que 
aquell espai si un govern futur i aquí és tan necessari fer una escola doncs, es farà. Per 
tant, no és que s’hagi tallat això, l’única cosa que recupera aquest espai, perquè  havia 
estat d’aquí.  És també una línia que sempre ens heu demanat que s’ha de recuperar, tot i 
amb això teníem un escrit d’Ensenyament que en principi no era necessari. Perquè no era 
necessari? Perquè l’escola Vilamar primerament és una escola que està plena, els pares 
volen, els agrada i per tant, es desenvolupa una bona feina, és una escola digna, s’ha fet 
una pista durant aquest període, es va procurar durant aquesta legislatura que tinguessin 
una pista poliesportiva.  Hem parlat amb els mestres, hem parlat amb Ensenyament i fins 
aquest any, fins aquest curs no s’ha complementat l’escola. O sigui, aquest any és una 
escola complerta des de preescolar fins a sisè.  Llavors, el que es pretén amb Ensenyament 
és, en principi mantenir-la, mantenir aquest nivell, ampliar tot el que es pugui amb tot 
l’espai que hi ha allà i tenir una escola d’una línia petita que està bé i que funciona i que 
els pares estan contents i els mestres també, en principi, perquè per altra banda, no sé si 
vostè ho sap senyor Bonilla que aquest any passat, es va haver d’anul·lar una classe de tres 
anys. Per tant, això vol dir que el creixement de la població no va endavant, per tant, crear 
una macro escola en l’època que costa tant construcció, vull dir, ja ho saben lo difícil que 
és, doncs llavors, com que aquesta escola en el lloc que està en principi sembla ser que en 
el moment que ho vam preveure, qui ho va preveure, doncs, funciona i està bé. Té les 
condicions al màxim, s’hi posa tot el màxim d’interès i per tant, l’única cosa que li estava 
recordant era que recollíem aquest terreny, el tornàvem a col·locar per l’Ajuntament i si 
més endavant hi ha alguna altra previsió, era això.  Per tant, no he entès massa aquestes 
crítiques que s’han fet amb pàrquings i coses d’aquestes, quan resulta que el pàrquing del 
mercat, l’única cosa que s’ha fet és adequar una mica més que ens va demanar el mercat 
perquè ho creien necessari, però aquest pàrquing continua sent la mateixa filosofia que 
vostès havien dit.  O sigui, un pàrquing que és per anar a comprar i és gratuït si vas a 
comprar i prou.  I s’han ampliat moltes places més. Per tant, no entenc ara aquest deliri de 
dir que sembla ser que en aquest poble no hi ha places, si n’hi ha moltes més, se n’han 
posat moltes més i gratuïtes per facilitar precisament això, que la gent pugui accedir 
gratuïtament, facilitar que vagin a la platja, perquè les zones de platja són caòtiques a 
l’estiu i a l’estiu sí que a les zones blaves sí que hi ha aquest moviment, perquè creiem que 
és necessari el lloc que és més proper al mar, com vostè també ha dit.  Per tant, crec que 
avui hem creat un debat de coses que ja eren òbvies, o sigui, tothom les sabia, que era 
recollir aquest terreny i ara torna a ser municipal, que també ens ho havien dit vostès que 
s’oficialitzés, o sigui oficialitzar per Ple igual que es va donar per Ple, encara que hi havia 
un document intern d’Ensenyament que ja ens havien passat que ara no recordo no el tinc 
aquí, però li poden demanar a la secretària que ens ho van enviar fa temps dient això.  
Moltes 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 adscrit Massimiliano Revello, i 6 abstencions dels membres del PSC, acorda: 

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- APROVAR la reversió a favor de l’Ajuntament de Calafell de la finca registral 
núm. 42.221, situada a la ctra. del Sanatori, donant per extingida la cessió que ostentava 
el Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, i incorporant de nou el bé al patrimoni de la Corporació. 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Que es realitzin quants tràmits siguin necessaris per a la regularització de la 
situació jurídica del bé revertit a l'Inventari de béns de l'Entitat Local i, si escau, al Registre 
de la Propietat. 

5.5.5.5.    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 1900/2014 de 03 d’abril,  fins el 2499/2014 de 30 d’abril, donant compliment 
al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de novembre, perquè 
els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
 
6.6.6.6.    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
    
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són la número 18 i 19 de dates 22 i 30 d’abril de 2014, perquè els regidors en tinguin 
coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
    
7.7.7.7.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
Sr Olivella:  els recordaria, si us plau, lo del ROM perquè en l’últim Ple ens vam allargar 
molt, una hora i mitja de precs i preguntes o més.  El ROM diu que el temps d’aquest 
apartat no excedirà de 30 minuts, per el temps de precs i preguntes i quinze per la 
resposta de l’equip de govern.  El temps de la pregunta es repartirà equitativament entre 
els grups de l’oposició que vulguin plantejar les seves qüestions en funció del nombre de 
regidors de cada grup, més que res els ho recordo perquè vagin una mica al gra.  Massi, 
més que res t’ho dic, perquè..., d’acord, gràcies. 
    
Sr. Revello: avui intentaré ser més ràpid de l’habitual per respectar el ROM. Primera cosa 
que vull comentar era per la senyora regidora d’esports. Com ja es habitual als darrers 
plens tenim converses i penso que forma part de la nostra feina, però sempre intentem 
que siguin constructives.  
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Ja sabem que en qüestió de dies tenen que començar les obres de les noves pistes de 
pàdel, les famoses pistes de pàdel i a la darrera comissió vam estar comentant, jo com 
usuari de pistes de la comarca també, de les tarifes. Segons em consta encara no estan 
aprovades les tarifes i els preus pels que es podrà fer ús per part dels usuaris i saben que 
aquest és un tema que a mi em preocupa bastant. Per això m’agradaria proposar al Ple, i 
deixar sobre la taula la meva disponibilitat per ajudar en el que faci falta, la possibilitat de 
tenir un tracte especial per als nostres ciutadans, per les persones empadronades al 
municipi ja que aquest no deixa de ser un espai públic que cedim a una empresa privada. 
Tenir un tracte de favor amb unes condicions especials pels ciutadans empadronats al 
municipi esperant desprès que també es faci usuaris del Vilarenc per la qual cosa tenien 
encara unes condicions millors d eles que estan previstes. Per això deixo sobre la taula 
aquest prec per la regidora per veure que pensa. Ho havíem comentat ja a la CI però ho 
torno a comentar avui perquè quedi constància. 
 
Desprès m’agradaria que em contestés també a dues preguntetes molts fàcils sobre 
aquest argument. La primera, no se si és veritat però em  consta que s’ha externalitzat la 
construcció de les pistes, evidentment a una empresa que construeix pistes, per part de 
l’empresa concessionària. Aquesta empresa serà també la que gestionarà el servei de 
pàdel o serà Tandem-Wellness la qui gestionarà el servei de pàdel? Altre pregunta, 
m’agradaria també saber una cosa que m’han preguntat uns quants companys i amics del 
carrer, és que si comencen ara les obres de les pistes de pàdel, que em sembla bé intentar 
tenir-les el més aviat possible, quan estaran disponibles les noves pistes de bàsquet? 
Perquè a l’estiu quan no hi ha activitats als pavellons o als clubs normalment és quan més 
utilitzen les pistes públiques. Disposarem de les de Mas Mel, de les del Port de Segur però 
sí que durant aquest temps no tindrem les altres. Han pensat alguna cosa o tenen alguna 
data prevista? Sé que és complicat per l’empresa constructora però sí que si vostè té algun 
coneixement d’aquest tema m’agradaria que em contestés si us plau. 
 
Un altre prec va dirigit a la senyora Elvira, m’agradaria felicitar-la perquè vostè tal i com ja 
vaig comentar dissabte passat a l’ inauguració de la Fira del Mar aconseguirà fer molts 
bons els seus predecessors. Perquè? Perquè jo considero que les dues regidories que vostè 
dirigeix, la de comerç continua vivint de renda d’un programa continuista fet per l’anterior 
regidor, no hem vist grans novetats però el més greu i s’ha viscut aquest darrer cap de 
setmana. Jo sé que ha tingut la mala sort del temps, ha tingut la mala sort de coincidir 
amb la data de les eleccions però la Fira del Mar aquest any no ha estat molt encertada i 
no ha tingut l’èxit que esperàvem. Vostè dirà que sí, jo li diré que no perquè visc allà 
davant, treballo allà davant i parlo cada dia amb la gent que estava allà. El flyer que 
s’havia preparat per aquesta Fira ens hem adonat que no hi ha motius per venir a visitar-
nos. Una persona que viu a Barcelona que decideixi venir a passar el cap de setmana a 
Calafell i digui: uy, hi ha la Fira del Mar! S’informa, intenta buscar aquest flyer, intenta 
mirar la pàgina web per veure les iniciatives que es realitzaren i no veu cap més que 
realment entreteniment de carrer, a més ben fet per tres músics voluntariosos i molt 
simpàtics que han amenitzat els dos dies de la Fira, però no diu res més perdoneu-me 
l’expressió una exposició com Mercat que a més a més fa una petita competència amb els 
comerciants que estan allà tot l’any treballant i intentant guanyar el seu pa de cada dia. Fa 
uns quants anys la Fira del Mar era un referent per la platja, aquí el poble existeix el 
Mercat medieval que és un altra referent al calendari, a Segur existeix la Fira de Sant 
Miquel que s’ha recuperat i s’està treballant bé perquè torni a ser referent com havia sigut 
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durant molts anys però sí que si a la Fira del Mar no li posem una miqueta més 
d’imaginació, creativitat i xispa, no sé com es diu en català però diré xispa, en pocs anys la 
perdrem i desprès costarà molt més tornar a recuperar-la per això el meu prec i per anar 
acabant demanaria si us plau creativitat, imaginació, idees perquè la  Fira del Mar torni a 
ser referent com havia sigut fa tres, quatre o cinc anys. Encara depenem de la situació 
econòmica, jo ho sé perfectament, i sé que vostè em contestarà també això i ho respecto 
però evidentment el que compte són els resultats i els d’aquesta fira del Mar no ha estat 
els que tots esperàvem. Res més, gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. UAM. 
 
Sr. Sieiro: sí, una pregunta rápida en referencia a la calle Alemania, del número 33 al 35 
dónde había un badem y estaba pintado un paso de cebra. Resulta que sacan el badem y 
paso de cebra no lo pintan y los vecinos pues lo están reclaamdo porque los otros pasos 
estan muy lejanos los unos de los otros. A ver si se puede pintar. En el número 35 
aproximadamente. Nada más, gràcias. 
 
Sr. Olivella: molt bé Luis, gràcies.  
 
Sr. Triadó: bon dia i bon hora. Avui amb les preses que ens ha donar l’alcalde no tindrem 
temps de preguntar res i haurem de ser ràpids. (riures)  
 
Em referiré a una pegunta i és respecte a les guarderies que fins ara gestiona Els Terrosets 
i el Petit Trenet. Sembla ser que la gestora plega i que se li vol donar a Clece, una empresa 
que és d’ACM, no tinc res a dir. Ens agradaria que si fos així que ens ho esclarissin, que no 
ens trobéssim que el curs que bé hi hagi un canvi d’empresa i que no ens hàgim 
assabentat. 
 
El prec va dirigit al senyor alcalde i ell ja el derivarà a qui li toqui. Des del carrer Manuel 
Benet fins tot el passeig, plaça del Mil·lenari i plaça dels Presidents, les palmeres, inclús al 
passeig de Segur, les palmeres tenen un color marron. No la del contenidor aquella que 
està cremada i es veu negra que potser seria qüestió que la netegessin una mica per 
netejar l’ imatge del passeig. Però tant les palmeres com els arbres aquells que hi han de 
fulla unifilar es veuen tots marrons. La meva pregunta és, tenen alguna malaltia les 
palmeres i aquests arbres? I si tenen aquest color perquè és? Algú ho té que dir. Ja estic. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. 
 
Sr. Parera: sí senyor alcalde. Dues petites preguntes. Una té solució, l’altra potser no. La 
primera , s’ha dit varies vergades al regidor i algun encarregat de l’empresa que hi ha un 
sot al carrer Noruega que l’aigua se’n porta tota la terra però ara ja s’emporta per sota el 
quitrà i hi ha uns trenta o quaranta centímetres de quitrà penjant i passarà un camió per 
allà i s’ensorrarà allò. 
 
La segona que ha esta una llàstima, ens hem assabentat de tota sèrie de coses perquè 
preguntant se’n va a Roma que hi ha hagut una Junta de Seguretat, és veritat senyor 
Alcalde? Quan hi ha una junta de seguretat amb la modesta experiència que té un el que 
està parlant, sempre es sol parlar de com han anat les coses. Precisament quan es fan les 
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juntes de seguretat es sol parlar molt del què es tindrà en compte, farem això o farem això 
altre, previndrem això, previndrem això altra. O sigui prevenir, concretament prevenir. 
Nosaltres creiem i això ja s’ha fet oficial que el dia 1 hi ha un moviment nou, un canvi de 
Cap de la Policia, el dia 1 creiem que hi ha un nou Cap de Policia. Ha esta una llàstima 
que si a nua reunió d’aquestes de seguretat es parlar del provenir, del que s’ha de fer 
demà o demà passat, que a aquest nou Cap no se li invités. Perquè va estar absent aquest 
nou Cap? Si us plau, suposo que el nou Cap havia d’estar present si s’ha de parlar del 
futur. Aquesta cosa no sé si té solució. Res més senyor alcalde. 
 
Sr. Olivella: moltes gràcies. PS. 
 
Sr. Ferré: sí, començarà el José Bonilla. 
 
Sr. Bonilla: sí gracias. Mire yo tenía varias preguntas. Una de ellas, por ejemplo, en la zona 
de Mas Mel en la parte de las casas, en la parte de la montaña, hay toda la zona verde y 
hay una serie de palmeras que normalmente se hace mantenimiento de ellas pero la 
verdad es que ahora el mantenimiento que han hecho últimamente ha sido la poda en las 
hojas que dan hacia la parte de la montaña, a la parte alta qeu da al talud pero  las que 
dan a la parte baja del talud no las han podado. Entonces creo que no se llegarà desde el 
suelo y hay que utilizar algun tipo de maquinaria pero que ya que se hace la poda que no 
se pode medio árbol, solamente. Que se poden las palmeras completas. 
 
Luego toda la zona de Mas Mel, practicamente, la calle Terra de Dalt, de la Rosa, Lllebig, 
la Marinada se está dando que estan saliendo las hierbas entre el bordillo y el panot o 
entre el bordillo y el asfalto. Pues habría qeu tenrlo en cuenta porque las hierbas estan 
tomando una altura importante y pueden terminar incluso levantando lo que es el panot 
para que se hiciera una actuación al respecto. 
 
El solar que hay de la zona verde allí en Mas Mel, el solar éste de unos seis mil metros 
cuadrados que da hasta arriba al colegio de Jacinto Verdaguer concretamente, pues todo 
este solar está lleno de hierbas, hay ratas y demás por allí corriendo. Pues que se hiciera 
una actuación y mayormente a parte de las hierbas una actuación para eliminar las ratas 
éstas, indeseables. 
 
En la calle de Terral justo enfrente de lo que es l’escola bressol del Petit Trenet que 
comentaba antes el señor Triadó, pues justo enfrente hay una tapa de clavegueram, 
concretamente, que tiene un movimiento grandísismo y cada vez que un vehículo pasa 
por encima pues clonc, clonc y las personas que estan durmiendo allí al costado pues la 
verdad es que les hace la vida imposible. Hay una casa, sí. Entonces en esa misma zona las 
tapas todavía se pisan  mucho más por los vehículos pues porque se prrduce un 
hundimiento de lo que es la canalización que va desde esta tapa hasta l’escola bressol. 
Que se hiciera una actuación allí. 
 
Y luego también han presentado un escrito de hace años, han vuelto a presentar desde la 
propia escola bressol, desde la entidad han presentado un escrito solicitando que bueno, 
todas las piedras que hay, piedra picada que hay jnuto a la misma escola bressol, que se 
hiciese limpieza de aquello para que no hubiese ese riesgo que hay para los críos que 
estan en l’escola bressol. 
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Y con esto practicamente acabo, ahora había también señor Olivella, ésto es una petición 
que le haría a usted personalmente y es porque hace ya bastantes meses, me refiero 
desde el año pasado concretamente, le hicimos el ayuntamiento o a propuesta de ustedes 
y por aprobación de todos los grupos por unanimida, se le hizo a nuestro alcalde ya 
fallecido señor Colet, allá al teatro se le colocó una placa, subiendo la escalera a mano 
derecha, en la cual usted dijo que se colocaba allí momentaneamente porque enfrente de 
la escalera que es dónde tiene el sitio más visible y demás pues no se había podido poner 
en aquellos días porque la pared parece ser que no tenía esistencia suficiente para la 
placa, pero que en breve se haría una actuación y se trasladaría dónde tiene que ir. A día 
de hoy el tema no se ha resuelto, usted había hablado de unos días, yo puedo entender 
que unas semanas y unos meses pero a estas alturas yo creo que ya ha habido tiempo 
suficiente para corregir el tema y que quedara puesto dónde el compromiso que usted 
mismo adquirió señor Olivella. Y por hoy nada más. 
 
Sra. Almagro: sí, bon dia a tothom. Jo avui faré només dos precs que són reiteratius 
perquè ja els hi he fet altres vegades al llarg de la legislatura, al menys un, l’altre només en 
una ocasió però també es va dir al ple passat i que crec que no han tingut resposta clara o 
bé doncs que s’ha de tornar a recordar.  
 
El ple passat part de la meva intervenció va estar destinada a parlar d’un projecte nou a 
Calafell que és el Family weekend. Ja li vam fer saber a la regidora, senyora Olga Elvira, i a 
l’equip de govern sencer, doncs que celebràvem aquesta iniciativa per tractar-se d’un 
projecte nou i que trencàvem la política continuista en matèria turística que portava a 
terme aquest govern i que altes companys en aquest Consistori també han reiterat en 
tornar a dir i insistir per part d’algunes regidories. Van fet tota una argumentació d’aquells 
punts referents al projecte que no ens acabàvem de convèncer com el tema de la 
mobilització dels actes o de la repercussió econòmica o bé de les dates en què es 
celebrava aquell esdeveniment. Finalment li vam dir a la regidora responsable de l’àrea, 
senyora Olga Elvira, que ens informés de qüestions interessants d’analitzar desprès d’un 
projecte que ha tingut n cost elevat i que ha tingut com un projecte important. Questions 
com per exemple el nombre d’assistents a les actuacions, ocupació hotelera, la repercussió 
econòmica las comerços, etc, etc. Al mateix ple la regidora ens va informar, ens va donar 
alguna informació respecte a aquestes preguntes que li vam fer i també ens ho va a tornar 
a reiterar, les mateixes dades, a la CI del mes de maig. Però va deixar a banda algunes 
qüestions que potser per nosaltres són bastant més profundes que no quantes persones 
han assistit a un acte, per exemple. Més important com és per exemple l’ocupació 
hotelera i de restauració i la repercussió econòmica que ha tingut en els comerços, hotels i 
restaurants del nostre municipi. Creiem que tot això és molt important i és imprescindible 
saber i tenir aquesta informació de cara a saber si val la pena o no tornar a celebrar aquest 
esdeveniment, aquest Family weekend l’any que bé i tenir una segona edició i moltes més 
edicions. Entenem que sí però li demanem senyora Olga Elvira, per segona vegada, doncs 
que en doni aquesta informació que no se’ns ha donat ni al ple ni a la CI. 
 
Desprès també una segona i darrera intervenció és un altre prec, que en aquest cas sí que 
l’he fet més reiteradament que l’anterior, que no és nou i que jo mateixa li he fet a la 
senyora Sandra Suárez en diferents ocasions al llarg d’aquest mandat. I és que degut a la 
dificultat que ja sabem tots per la situació que vivim que moltes persones d’aquest 
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municipi, del municipi de Calafell, tenen per accedir al mercat laboral, per trobar una 
feina, doncs joli demano i el nostre grup li demana a la senyora regidora, Sandra Suárez, 
com a responsable de totes les matèries de treball i ocupació i formació, que ens 
mantingui una mica més informats en les CI. Referent als projectes que ja a finals de l’any 
passat es van projectar de cara a aquest 2014 i que alguns d’ells, doncs a principis d’any, 
al primer trimestre d’aquest any ja li vam demanar i ens va donar algun tipus d’informació 
però va ser perquè nosaltres contínuament els hi estem demanat aquesta informació i 
aquesta documentació. Lamentem senyora Sandra Suárez aquesta falta d’informació que 
vostè concretament doncs ens té sotmesos, manca d’informació i potser també de 
transparència perquè sinó hi ha informació evidentment no podem tenir les dades i vostès 
no estan sent transparents i li recordo que vostè té un espai a la CI de promoció 
econòmica cada mes, nua vegada al mes, per tal d’exercir la seva funció informadora 
perquè nosaltres tenim el dret de tenir aquesta informació de la seva regidoria, la regidoria 
de la vostès és responsable. Però també és veritat que vostè té l’obligació de donar-nos 
aquesta informació. Nosaltres li estaríem molt agraïts doncs que de forma reiterada i mes 
continuada ens donés aquesta informació que no la tenim i que contínuament doncs hem 
d’estar demanant-li a vostè i és veritat que les coses es poden demanar però també és la 
seva obligació, li reitero, doncs que coma  responsable de l’àrea ens mantingui informats. I 
la seva companya, la senyora Montse López també ha dit que ella dóna tota l’ informació 
a les seves comissions doncs sigui vostè també, copií una mica d’ ella, agafi el seu exemple 
i també donis de forma més continuada aquesta informació referent al món del treball i 
de la formació. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. 
 
Sra. Cumplido: sí, bon dia. Miri jo avui voldria fer un aclariment del ple extraordinari que 
es va fer el 23 de desembre de 2013, sobre la moció que el PS va fer sobre el menjador 
social en el qual la tinent d’alcalde de l’àrea dels Serveis a les Persones, i portaveu de 
Convergència, em va acusar d’haver reduït quaranta mil euros del pressupost d’ajust 
d’urgència quan jo era la tinent d’alcalde de l’àrea. Suposo que la senyora Suárez va sentir 
campanades, algú li devia apuntar i algú que en cada ple repeteix el mateix paràgraf, fins 
a cinc vegades, fer demagògia i embruta que algo queda, doncs m’agradaria aclarir 
aquest supòsit el que ella es devia referir.  
 
Es devia referir a la relació de dotacions de la partida d’ajuts d’urgència individuals de 
Benestar Social i execució de les mateixes a l’any 2010. Jo li vull recordar que a l’any 2007 
quan vam entrar a governar el Ps no hi havia, no s’havien assumit els serveis socials, 
corrien a càrrec del Consell Comarcal. Per tant de 2007 a 2008 el que vam estar fent va 
ser treballar el tema de portar a Calafell i assumir aquests serveis. Al 2009 es va fer una 
gran inversió per poder portar a terme aquest objectiu. Al 2010 a la dotació inicial 
d’urgències es va fer una dotació de 42.500 € però hi va haver na modificació 
pressupostària, la número 43, en la qual amb unes despeses de crèdit es van traspassar a 
altres departaments unes subvencions i aleshores es va dotar aquesta partida de 42.500 € 
se la va dotar a l’alta de 21.948 € més. Als ajuts escolar també se’ls hi va dotar amb 8.000 
€, a l’aportació de fons social amb 12.000 € i desprès per eixugar crèdit 221.871 €. Va 
resultar que pel motiu que sigui que per això tenim als tècnics que ens assessoren, com 
vostès sempre acostumen en dir, no es va gastar tota aquests 64.448,73 € sinó que va 
quedar disponible a 31 de desembre, 40.000€. Jo no vaig reduir la partida senyora Sandra 
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Suárez com a tinent d’alcalde i reposable, no els vaig reduir, a 31 de desembre de 2012, 
del 2010 aquesta partida encara hi era i possiblement com vostè també va dir en aquest 
ple, l’important es veure el pressupost executat. És possible que d’aquesta partida, 
d’aquells ajuts individuals de lloguers, de brossa, de llum, etc. Doncs ja estaven 
compromisos i al millor aquesta partida ni tant sols va acabar sent de 40.000 € però és 
que curiosament al 2012, Convergència i PP també posen en ajuts inicials d’urgència 
42.000 € que desprès també apugen, eh! Incrementen en 12.100 € anant-se la dotació 
final a 54.100 € dels qual queden disponibles a 31 de desembre 13.580,37 €. Vull dir que 
vostè em va acusar de reduir quelcom que no, m’agradaria deixar això clar perquè 
servidora al igual que vostès escolta als tècnics i jo crec que vostè va faltar a la veritat, per 
ser suaus, i deixem-ho aquí. 
 
El que voldria dir també és que suposo que a vostè li va saber greu que li digues que al 
2014 es va reduir en 40.794 € el pressupost. Tornem a parlar de la partida d’ajuts 
psicològics que Deu n’hi do perquè hi estat buscant informació dels anys en els què 
funcionava això i Deu n’hi do el nombre d’usuaris que feien ús d’aquest assessorament 
psicològic. Desprès de l’assistència a persones dependents van reduir 32.794 € en total 
40.794 € que al pressupost de 2014 no apareix. Segons vostè l’explicació que van donar 
d’aquest reducció de 40.794 € va ser, textualment: “relacionat amb el pressupost s’han 
creat unes línees d’ajuts que no estan incloses dins del departament o codi orgànic 
corresponent sinó que estan en altra banda. I pot ser per això no s’han vist”. Visc la 
transparència perquè ara resulta que hem jugar l’oposició a saber on posen vostès altres 
patides de Benestar i les hem de buscar. Li preguntaria on estan aquests ajuts? En quin 
departament o codi orgànic figuren? I de quina quantitat estem parlant? Senzillament. 
 
Desprès m’agradaria dir que jo per preparar tot això he hagut de fer, bé de buscar 
informació i també consultar l’acta del 23 de desembre del 2013. He de demanar 
disculpes perquè aquest acta va arribar, dos actes: una que va ser del primer ple que es va 
fer i desprès una segona acta d’un segon ple que posava 23 de desembre bis. Jo vaig llegir 
la primera, era la responsable del partit de llegir al segon i vaig guardar la primera i amb la 
primera vaig guardar la segona amb la qual cosa jo estava esperant a veure quan arribava 
aquest acta. Com que no m’arribava al final vaig buscar i buscar, vaig mirar totes i vaig 
trobar l’acta. En aquesta acta del 23 de desembre sobre la moció que vam presentar del 
menjador falta mitja hora d’aquest ple. Justament el que la senyora Sandra Suárez em 
dedica nues paraules molt agradables i … 
 
Bé, casualment en aquest ple falta justament aquesta intervenció de vostè, falta la votació 
de la moció i falta l’acomiadament del senyor alcalde desitjant un bon Nadal. És molt 
curiós que falti tot això en aquest ple quan normalment els treballadors de la casa fan 
molt bé la seva feina. Jo demanaria al senyor alcalde qui és el responsable de que falti 
aquesta mitja hora de ple justament en aquest tant significatiu. 
 
Desprès m’agradaria fer un altres preguntes que també van relacionades amb Benestar 
Social. En diferents plens hem estat parlant dels menjadors socials, hem estat parlant de 
els ajudes, de les beques, etc. La senyora Maria Verge en aquest ple ens va fer tota na 
relació de tots els augments que s’havien hagut de fer, d’augments, d’ajudes a les 
famílies, amb els tants per cent del ajuts d’urgència i ens va arribar a dir que tot això tenia 
un increment d’u 97 % de les demandes que es feien aquí. Resulta que ens han vingut, a 
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mi personalment deus persones, dient i demanant que han de fer perquè la llista d’espera 
en la qual està sotmesa és de dos mesos, fins a l’agost. Encara m’han vingut una altra 
persona, que no ella personalment però sí a través de persones que coneixem, que tenen 
unes llistes d’espera fins al mes d’agost o setembre d’aquest any. Tenint en compte que  
aquestes persones s eles ha d’atendre, se’ls hi ha d’obrir un expedient, desprès se’ls hi ha 
de fer un pla individualitzat per cada persona, a quin mes ens anirem per saber o perquè 
rebin ajudes unes persones que ja han esgotat tots els ajuts possibles que podien tenir? 
Per tant ens agradaria saber quin nombre de persones estan en aquesta llista d’espera, 
que pensen fer per reduir aquesta llista per tal d’accelerar els ajuts i desprès quan 
començarien a rebre aquest ajut, quan? 
 
En un altre ple, senyora Maria Verge, vostè, en un ple recordi que vam parlar que va haver 
algun incident en les files del banc d’aliments. Vostès ens va dir que era difícil la gestió 
que els assistents social portaven a terme perquè hi havia molts problemes, la gent 
evidentment està doncs una mica alterada, no? Angoixada i ens va dir que inclús tenien 
una persona de baixa. Jo la pregunta és si aquesta persona encara està de baixa i si s’ha 
cobert la baixa? Perquè sinó s’ha cobert la baixa mal favor li hem fet als treballadors social 
que prou angoixats estan perquè encara s’hagi de fer càrrec de la baixa d’un altre 
company i això reverteix en les llistes d’espera d’aquestes persones. Per tant que ens 
comenti, preguntar això: si s’ha cobert ja aquesta baixa? Si pensen cobrir vostès aquestes 
baixes o no? I tingui ho present perquè al millor entre aquestes persones hi ha gent que 
tenen fills que es quedaren sense menjar aquest estiu. 
 
I ja per acabar voldria, bé nosaltres en el darrer ple vam demanar que si us plau tinguéssim 
present les beques de menjador dels nens a les escoles i que a l’estiu poguéssim garantir 
un plat calent. Ens vam brindar a ajudar-vos. Felicitar aquests nens, felicitar als ciutadans 
de Calafell, felicitar a les famílies perquè en l’última CI vostès ens van comentar que 
havien rebut una subvenció de la Generalitat i que estaven preparant, bé l’han demanat, 
però es farà igualment per això jo els hi felicito perquè vostès donaren aquest servei. 
Suposo que quelcom tenim a veure. Bé, dir-les que estem contents que aquests nens 
puguin menjar i que vostès segons ens van explicar doncs puguin portar a terme el mateix 
projecte que porta l’ajuntament de Barcelona que han fet justament el que vostès van 
explicar. És a dir han unit a totes les entitats que poden intervenir en aquestes 
problemàtiques, com són escoles, com són ajuntaments, serveis socials i com és la 
comissió de garantia de les escoles que és on els mestres poden detectar quins nens 
poden tenir aquests problemes. Senzillament dir que nosaltres estem d’acord, estem 
contents que això es pugui portat a terme però si us plau mirin les llistes d’espera que 
tenen i que no hi hagin nens que al no haver pogut estar com a becats es quedessin sense 
i res més. 
 
Sr. Duart: sí, bon dia. Intentaré ser breu. Faré tes precs i el primer de tots és reprenent un 
dels precs que ja vaig fer en l’anterior ple dirigit al senyor Quim Vidal en referència a la 
pregunta que li vaig fer sobre la campanya del crack. Bé com el senyor Quim Vidal va fer 
referència a no ser quin tarannà jo li dic que el tarannà potser és el seu que mai respon el 
que li pregunten i a més té la capacitat sempre de començar responent a Calafell i al final 
acaba responent als cerros d’Ubeda. Per tant el meu prec ja que ell no em va respondre ja 
li diré jo que la campanya aproximadament va costar més de26.000 € gastats en braçalets, 
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fulletons, banderoles, algun vídeo que no he vist i possiblement alguna cosa més que ens 
queda per veure d’aquest campanya.  
 
He estat breu i faig nu altre prec en referència a les pistes del Castell que jo crec que en 
aquests moments estan per fer-se una foto anti-crack perquè seria força interessant. Des 
de que no hi ha vigilant les pistes del Castell de Calafell estan impracticables tot i que van 
força nens i es fan activitats esportives i entre altes coses està plena de vidres. Per tant és 
un prec que faig. Si us plau que aquestes pistes es mantinguin, es cuidin i facin honor a la 
campanya de civisme. 
 
Per últim, l’altre prec és simplement que continuen sense informar-nos de les activitats 
que es fan. Divendres vam tenir la CI de Serveis a les Persones i se’ns va informar d’una 
sèrie d’activitats esportives però no se’ns va informar per exemple del campionat d’ hoquei 
que es feia el 24 i el 25, o sigui dissabte i diumenge, dos dies d’un campionat que es fa a 
la platja de Segur de Calafell, no se’ns va informar, no se’ns va dir res que hi havia aquesta 
prova esportiva que ja no és tant perquè l’oposició ho pugui saber o no, que jo crec que 
ho han de saber, però sobre tot respecte al club que ho organitza, no? I com que veig que 
aquest any aquest campionat d’ultimate, que l’any passat es va fer un súper mega 
esdeveniment europeu internacional d’aquest esport i aquest any no hi ha res d’això. Hi 
ha un ultimate i ni s’han informa ni se’ns diu res al respecte doncs jo crec que seria 
interessant que a les CI se’ns informés sobre tot d’aquests esdeveniments, encara que 
siguin petits, encara que no tinguin massa importància, potser per vostès, per nosaltres té 
importància. Que se’ns informi i si podem anar-hi i donar suport als esportistes que 
participen doncs encara més raó de ser que se’ns informi. Res més, gràcies. 
 
Sr. Ferré: sí, per últim en aquest sentit, en el tema dels actes que no se’ns informen 
tampoc se’ns ha informat de l’acte solidari que es farà al Port aquest cap de setmana. No 
només no se’ns ha informat sinó que nosaltres, la nostra opinió, lamentem que 
coincideixin dos actes solidaris al mateix dia i que es facin la competència uns als altes i 
veiem doncs que l’equip de govern, en aquest cas, hauria d’haver tingut més 
transversalitat, no? Que tant presumeixen a vegades i precisament doncs ubicar diferents 
dates a aquests actes solidaris i poguéssim anar tothom a cada un d’ells i fer els ajuts que 
calquin en cada un d’ells i no coincidissin en temps, hora i dia, no?  
 
Hi ha un altre tema que voldríem comentar que ha tret el senyor Parera també que és la 
Junta de Seguretat. Estem en u ajuntament en el què tenim aquí a la plaça, ja fa temps, 
doncs que s’estan multant a tots els veïns que aparquen davant de la zona de càrrega i 
descàrrega durant el matí i en alguns els hi ha caigut dos cents euros de multa, ja ho vam 
dir en el ple passat però precisament que tot l matí que dura, tot el temps que dura la 
junta de seguretat aparquin davant de l’ajuntament doncs tots els cotxes del delegat del 
govern i de les autoritats que venen, doncs home em sembla una mica ja lamentable,no? 
Més que res perquè a la pròxima junta de seguretat doncs en tot cas que quan vagi el 
delegat de govern em sembla molt bé que pari davant de l’ajuntament però desprès els 
cotxes no costava res portar-los a l’aparcament o a altre lloc tal i com es demana als 
ciutadans perquè al fi i al cap no deixa de ser nu ciutadà més. Jo crec que estem donant 
mal exemple en aquest cas i per tant els hi demano que tinguin una mica més de cura 
amb aquesta imatge que es dóna perquè al final sembla que les lleis es fan per nus i no 
per tots, no? 
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Respecte al comiat del Cap de la policia ens alegem que ens hagin convidat però 
nosaltres, i em sembla que coincidim tota l’oposició, no creiem oportú d’anar-hi, al comiat 
del Cap de la policia per una raó i és que no sols encara no se’ns ha presentat mai. I clar 
des de que està aquest senyor aquí doncs que no ens l’hagin presentat i que ara ens 
convidin al seu comiat doncs ho trobem una mica surrealista, no? Per aquest motiu, 
evidentment no hem assistit perquè hagués sigut com dir-li hola i adéu el mateix dia i per 
això precisament la nostra absència en aquest acte. A més a més que alguns de nosaltres 
també teníem altres coses. 
 
Per últim el tema de mobilitat que s’està fent el Pla de mobilitat a Segur lamentar que 
s’estiguin cometent, de nou, alguns dels mateixos errors que s’estaven fent el la primera 
fase i no només alguns d’aquests errors sinó que alguns d’ells encara més agreujats. Per 
exemple molt veïns que han parlat que en el carrer durant aquest dies se’ns ha dit que no 
se’ls ha informat de res. Coneixem, també és veritat que s’han fet algunes reunions però 
que l’opinió majoritària dels veïns que hem consultat en el carrer doncs sigui que no se 
l’ha informat de res és que o no s’ha fet bé la campanya de comunicació prèvia o és que 
realment aquestes cartes que suposo que s’hauran enviat als diferents veïns, als diferents 
carrers doncs no han acabat d’arribar  no han fet el seu efecte i això és preocupant perquè 
si realment es vol que hi hagi participació en un projecte en el què realment els veïns 
tenen molt a dir doncs hem aconseguit totalment el contrari, no? Això per una banda i 
per l’altra continuar amb els mateixos errors que s’estaven cometent en la primera fase i 
és que en molts carrers que són estrets els veïns no poden sortir dels seus guals i dels seus 
garatges perquè alguns d’ells tenen rampes, altres tenen altra tipus d’obstacles que els hi 
fa impossible sortir del seu gual i girar quan es troben ara l’aparcament pintat a l’altra 
banda de la vorera i la solució és que se’ls hi demani un contra gual amb el qual han de 
pagar una gual, un contra gual i alguns d’ells fins i tot un gual i mig o un contra gual i mig 
perquè és impossible girar el seu vehicle o bé perquè el vehicle és malt gros o bé perquè el 
vehicle doncs és molt baix o bé perquè la persona que el condueix té mobilitat reduïda. 
Per tant el que demanem és que aquesta implantació del Pla de mobilitat, dels 
aparcaments que s’estan ubicant en la part alta de Segur com a mínim que es tingui la 
consideració amb els veïns de que puguin sortir de casa seva, que puguin sortir del seu 
garatge i que a més no hagin de pagar un extra més que sigui del seu propis gual. Per tant 
és el que estem demanant, que es prioritzi la sortida dels vehicles dels veïns i que si es 
perden dos o tes places d’aparcament doncs, o un parell de places d’aparcament, en cada 
un d’aquests guals doncs evidentment que es prioritzi sobretot que la gent pugui sortir de 
casa perquè en molts casos, i ho hem comprovat, és materialment impossible.  
 
Un altra cosa que ens han tramés els veïns que estan afectats per aquest Pla de mobilitat 
és que al carrer Islàndia també succeeix uns dels problemes que hem dit del tema dels 
aparcaments doncs que no poden sortir els veïns amb el seu cotxe i al carrer Islàndia hi ha 
un solar que és municipal, és una antiga pedrera que allà molts veïns hi aparquen. Al 
pintar l’aparcament diem a la banda dret deixant el carrer que ara és la direcció que tindrà 
doncs impedeix que s’accedeixi a aquest solar d’aparcament amb el qual estem 
precisament fent l’efecte contrari del que volem que és crear noves places d’aparcament. 
Precisament en aquest carrer doncs que hi un solar on es pot aparcar i que hi ha molts 
veïns que l’utilitzen durant els mesos d’estiu sobretot que aquell carrer es col·lapsa doncs 
per aparcar precisament al pintar aquest aparcament no s’ha tingut en compte això i el 
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que demanaríem és que es deixés com a mínim un accés perquè aquest solar, que recordo 
que és municipal, doncs pogués fer la funció d’aparcament que ha fet durant molt temps. 
 
I també en el tema del Pla de mobilitat i ja no és més d’aquesta fase sinó que és de 
l’anterior encara queden molts temes per resoldre. Alguns del veïns també s’han acostat i 
ens han dit que el tema del carrer Doctor Trueta o el carrer Ferradura dons continuen sent 
carrers de doble direcció amb el qual hi ha aparcament en una banda i que al ser un cul 
de sac s’ha de creuar els cotxes i en molts casos és impossible fer aquest creuament de 
vehicles i que es roben en moltes dificultats doncs a l’hora de poder creuar i sortir 
d’aquest carrer. Poder entrar i poder sortir. A vegades han de fer marxa enrere i és un 
problema. Precisament han creat un nou problema de mobilitat. El que demanem és que 
se’l estudiïn i que facin doncs en aquests carrers una solució específica perquè això no es 
produeixi i que realment els veïns no es vegin afectats per aquesta mobilitat que se’ls ha 
imposat d’aquesta manera i que ells, ja dic, en aquests casos no han pogut participar-hi. 
Moltes gràcies.  
 
Sr. Olivella: moltes gràcies a tots. Començarien amb la resposta. Jose Antonio. 
 
Sr. Jiménez: gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tothom, primer contestaré al senyor Triadó 
que m’ha preguntat n parell de coses. El tema de les palmeres a la CI d’urbanisme ja va 
plantejar aquest tema el seu portaveu, el senyor Parera, i veig que encara continua en 
aquesta línea de poca comunicació que tenen. Li tornaré a explicar, a veure les palmeres 
del passeig estan bé, no tenen cap problema. Se’ls hi fan sis tractaments a l’any, 
fitosanitaris, i aquest color que tenen una mica fosc és perquè al estar en primera línea de 
mar i amb les marinades doncs agafa aquest color una mica marró però les palmeres estan 
perfectes. Els altres que em comenta, suposo que parlarà dels tamarius, és un arbre 
autòcton, d’aquí del mediterrani, i el color que té és el seu color. Inclús ara precisament, 
en aquesta temporada està en flor i és quan està més maco. Ja li vaig contestar a Parera i 
ara li contesto a vostè.  
 
Pel el que comenta del carrer Noruega, aquest sot que hi ha, això està en  marxa. Ja tenim 
el pressupost i el més aviat possible es farà. És quelcom que ja es tenia present. 
 
Desprès contestaré també al senyor Bonilla que només teu temes de Mas Mel veig que 
vostès a Mas Mel va poc, més bé res. Això suposo que un veí li ha passat una nota directa 
perquè digui aquí tot le que ha dit perquè precisament el tema de les palmeres que estan 
tallades per un costat va ser aquesta persona que va proposar això perquè molestava al 
caminar per la vorera, ara el que diu és que també vol que les tallem per l’altra costat de la 
palmera. A la palmera se’ls hi tallen les branques que estan seques però les que estan 
verdes no es talen. Si s’ha tallat alguna verda ha estat precisament per això, per poder 
donar accessibilitat a aquesta vorera. El tema de les herbes a les voreres de Mas Mel això 
ja s’ha fumigat i és qüestió d’uns dies que una vegada es sequi tallar-les.  
 
El solar també de Mas Mel, a la zona verda, con ja vaig comentar al ple anterior, aquesta 
zona està en llista. Ara hem comprat el tractor d’Urbaser, un rodell que es posa darrera 
per fer-ho amb maquinària, amb tractor i no tenir de fer-ho a mà perquè és una extensió 
bastant gran de terreny. Jo crec que en  molt poc temps ja tindrem aquesta peça pel 
tractor i ho farem. 
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També m’ha comentat el tema d’un clavegueram que està davant del Petit Trenet. Això 
m’ho he apuntat i ja li passaré a SOREA. 
 
I el tema de les pedres de l’escola bressol, bé jo vaig estar personalment mirant aquestes 
pedres amb la directora i hi ha dos formes a fer: o trèiem les pedres o la tanca aquesta 
l’avancem cap endavant. És quelcom que bé, acabarem de valorar i en qüestió del que 
surti més econòmic suposo que mirarem de fer-ho. 
 
Desprès hi havia el que ha comentat el Toni sobre les pistes del castell. El tema dels vidres 
ja es van netejar aquesta setmana, no sé si us ho han dit ara, aquests dies, però al principi 
de setmana es van netejar aquells vidres que hi havia unes ampolles que estaven 
trencades. I el tema de la neteja doncs mirarem i si és necessari doncs intensificarem una 
mica més el que és la neteja i esperem amb això poder resoldre aquest problema. 
 
Jo crec que per la meva part ja està tot. Gràcies. 
 
Sr. Bonilla: lo de las palmeras, la parte de abajo tambien. 
 
Sr. Jiménez: vale, lo mismo, lo miramos y a ver que. De acuerdo? Gràcias. 
 
Sr. Olivella: Quim. 
 
Sr. Vidal: bé, primer respondré al Toni Duart. L’altre cop li vaig dir que podia venir al meu 
despatx perquè l’ informació no la tenia doncs en aquell moment. Vostè ha tingut durant 
aquest mes, doncs no ha vingut doncs perfecte. Vostè doncs ha dit la xifra, val? Correcte 
però per les paraules que vostès diu el que li molesta d’aquesta campanya doncs és l’ 
import més que la filosofia, no? Llavors en el tema de l’ import ni vostè ni jo tenim una 
empresa doncs de comunicació, ni imatge, ni res. O sigui que no podem valorar, no? Sí 
que els diners són els que són o no. Llavors com que no tenim doncs una empresa, que 
fas per informar-te si realment el teu cap de l’empresa per fer tota aquesta campanya 
conjunta doncs té lògica o no té lògica. I és buscar doncs altres referents, no? Buscar 
doncs altres referents. Llavors com aquest equip de govern no ha estat molt doncs auster 
en aquests temes i això i sempre hem buscat recursos propis per poder fer tot el que hem 
fet doncs heu hagut d’anar més enrere, val? Jo li posaré un exemple senzill, valorarem a 
veure si realment estan ben impartits o no. Jo per exemple li posaré doncs un exemple que 
hi ha molts, eh! Per exemple doncs el POUM, el pla general que es va redactar jo sobre la 
taula tinc tres factures corresponents a la realització d’originals, d’imatge. O sigui d’imatge 
del POUM on una factura són setze mil euros, una altra són catorze mil euros i l’altra són 
dotze mil euros. La suma surt quaranta-dos mil euros, llavors veus això i veus la suma 
doncs aquesta i dius, val la pena fer la campanya de civisme per aquests diners? Doncs sí, 
ja li dic que sí.  
 
Llavors aquí hi havien dos opcions molt fàcils una agafar i posar dos-cents policies al 
carrer, dos-cents de brigada, cinc milions d’euros o set que un dia doncs el Rafel va dir 
que em sembla que valia doncs arreglar-ho tot, s’hagi estat solucionat cosa que això com 
pot vostès comprendre doncs no podem fer. O una cosa molt més doncs econòmica i que 
està demostrat que si la gent respecte les normes, val? Doncs el fruit és, doncs no és el 
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mateix. Llavors el que li hem dit molt pocs és que aquesta campanya el que busca doncs 
és recordar-li a la gent, val? Que ja ho sap però si li ha de recordar que per exemple 
llençar un paper doncs al terra la gent sap que ho està fent malament però de tant en tant 
se’ls hi ha de recordar, val? I que no només són doncs els diners, no només són d’una 
regidoria sinó que són de moltes, per exemple ara ha esta actuant de medi ambient, 
desprès que si via pública, que si, vull dir que no són, crec que val la pena aqueta 
campanya de civisme. 
 
Respecte al tema del Pla de mobilitat el Ramon Ferré doncs ha posat diferents coses sobre 
la taula, comentar-li que nosaltres creiem que la difusió que s’ha fet en amb els veïns és 
més que això no es pot fer, que és correus, una carta a tota la gent que hi ha sigui 
empadronats i no empadronats de la zona. O sigui no que la persona busqui a Internet, 
escolti falques de ràdio, no, no. No sinó que l’ informació li arriba a la porta de casa. I 
aquest ajuntament doncs s’ha gastat els diners que hi han fet falta perquè l’ informació 
perquè això doncs té un cost, però perquè l’ informació arribés a la porta de casa. Més 
que això ja no ho sé. A més a més des de Via Pública es va enviar una carta paral·lela 
recordant tot el tema dels guals, dels contra guals, vull dir que l’ informació de l’actuació 
aquesta no només ha arribat dins de les regidories que estem implicades dins del pla de 
mobilitat sinó que específicament Via Pública també doncs ha enviat una carta. Hi ha 
hagut exposició pública d’un mes, les reunions i la ratificació i escolta que no passa res dir-
ho, s’ha fet en horari més de nit doncs ha vingut la mateixa gent. Vull dir que no era 
qüestió d’horari com vostè doncs nu dia va criticar sinó que les hem fet a les vuit i a les 
nou de la nit i ha vingut la mateixa gent. I sempre doncs el departament doncs està 
disponible. A més a més la gent doncs ha pogut veure que dos cops per setmana hi ha 
una reunió de coordinació que desprès d’aquesta reunió de coordinació sortim al carrer 
perquè el pla de mobilitat el fem carrer per carrer que dura potser doncs un mes i mig. O  
sigui que no s’actua tot de cop sinó que es van fer carrers per carrers. Llavors quan fem 
aquests paquets de carrers dos cops per setmana sortim al carrer, analitzem, parlem amb 
els veïns, o sigui que això de la falta d’informació jo crec que no hi és. Potser el que hauria 
de dir-li al veí és que en lloc d’anar amb vostès dirigir-lo a les dependències de Segur que 
és allà on hi ha el cap d’unitat o a l’ajuntament se’ls hi poder solucionar doncs el 
problema perquè vostè no el solucionarà doncs el problema. 
 
Temes de pas estrets que sàpiga que el pla de mobilitat el que té en compte, i això ho 
marca la normativa, és que hi hagi tres metres de pas i això és el que fem. Desprès la 
figura del contra gual servei per això, per això hi és la figura del contra gual. El que no 
farem és regalar els conta guals com aquí s’ha fet perquè això és il·legal i nosaltres això 
doncs no ho farem. El ciutadà té la figura del contra gual, que per si té dificultats de sortir 
doncs del seu gual hi ha la figura del contra gual com tots els ciutadans doncs han fet a la 
seva vida saps que han demanat doncs contra guals. 
El tema del solar, gràcies. Ja l’anirem a veure i em sembla que per la meva part de les 
coses que ha dit jo em sembla que queda respost en tot el que li he comentat. 
 
Sr. Olivella: Maria. 
 
Sra. Verge: sí, referent al banc d’aliments dir-li que conflictes ja no n’hi ha cap. Va ser un 
temps ja llunyà, és va solucionar  
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(comentaris de la senyor Teresa Cumplido) 
 
Cada vegada que parlo em talles, no em deixes acabar mai. Has dit la paraula “que hi ha 
conflictes”, de conflictes va haver un temps que hi van haver i es van solucionar. Ja està, 
ho recordo perquè la gent o es pensi que allà és un cau de conflicte i això no és veritat. 
Les persones que venen són molt normals.  
 
Referent a la treballadora que si està de baixa. No està de baixa, per sort per ella, gràcies a 
Déu no està de baixa. Solucionats problemes en temes de treballadores en baixa. Es 
cobreixen aquestes baixes. S’estan fent reunions per coordinar tot el tema per poder 
avançar en horari amb les persones doncs que ja com vostè ha dit es queden amb retràs, 
doncs. I referent a aquestes persones, com vostès ha dit, serà en nua CI i si vostè com 
estarà convidada vol aportar qui són i parlem del tema, segurament solucionarem el tema. 
I fins aquí no li diré res més. 
 
Sra. Cumplido: a veure senyora Verge jo no li tinc que.. 
 
Sr. Olivella: Teresa no estem aquí en precs, tu li has dit i ella ha respost i aquí està això..  
 
Sr. Olivella: Paco si us plau. 
 
Sr. Clavero: jo només respecte al tema de la junta de seguretat doncs com ja vaig 
comentar a la CI totes les dades de la junta estan a disposició de tots els partits que estan 
representats a l’ajuntament. Quan vulguin fer alguna consulta al respecte, tant jo com el 
Cap de la policia li donarem les explicacions que calgui. 
 
I en relació al que ha dit el senyor Parera si s’havia de convidar o no al proper cap de 
policia el que si li puc dir senyor Parera, és que l’endemà al propera cap de policia es 
reunia amb l’actual cap de policia i van estar tes hores intercanviant informació sobre la 
junta de seguretat. Res més. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. Aprofito per dir-ho, és veritat. Té tota la raó i em va passar 
exactament el mateix, no em vaig adonar que hi havia aparcat davant i quan vaig anar a 
dir-les adéu, dic ostres, heu tingut el cotxe aquí! O sigui reconec l’error, els hi vaig dir i no 
tornarà a passar. No ho sabien els conductors, tens tota la raó, si em va donar la mateixa 
imatge perquè realment doncs em de ser coherents i llavors els hi vaig dir i els conductors 
deien que no ho sabien i sembla ser doncs que en aquell moment no hi era el policia i no 
els hi va dir res. Però que tens raó en això, o sigui no haurien d’haver aparcat aquí davant 
de l’ajuntament. 
 
Sra. López: encara que a mi no s’han dirigit directament doncs m’he vist, bé crec que la 
meva àrea es veu afectada. En relació a les partides que sempre surt el tema de les 
partides, sí que és ben cert que la partida que ha comentat la Teresa Cumplido no existeix 
com a tal en el pressupost, el que passa és que hi ha una partida que és la del conveni que 
es va crear  la partida del conveni, es va crear amb possibilitat li haig de dir. O sigui dóna 
cabuda, com ho he de dir? La psicologia és el tema aquest de suport del psicòlegs queda 
encabit dins del conveni del Consell Comarcal per tant sí que hi ha diners i també això es 
carregava, o fins ara s’havia carregat, dins dels estudis i treballs tècnics perquè a la fi és un 
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treball tècnic que es fa i quan s’ha millorat amb el Consell Comarcal ,  s’ha inclòs, per tant 
a partir d’ara es carregarà a la partida amb el Consell Comarcal.  Sobre el tema dels ajuts, 
tenim unes  partides que no queden recollides dintre de Benestar Social, es va creure 
oportú fer-ho així, perquè aquestes partides, que son ajuts IBI i tributaris, com ve diu el 
seu nom tenen a veure amb impostos tributaris,  per aquest motiu estan dintre de serveis 
econòmics.  Perquè a la fi son ajuts que es van crear a la meva àrea i per tant, les hem de 
controlar desde la meva àrea, i en aquest sentit estan incloses en aquesta àrea. Els imports 
son, 60.000 euros per IBI i  per ajuts tributaris  que és el tema de clavegueram, aigua , 
guals i  el tema de l’Ibi que se’ls dona a les persones joves que adquireixen un nou 
habitatge, son 25.500 euros, aquest imports els hem adequat en funció a la demanda que 
hem tingut. Es cert que l’any passat va ser l’any que es va posar i anirem en funció a la 
demanda. Com ha comentat la Maria, el que hem intentat és, les contractacions noves, les 
persones que tenien mitja jornada se’ls ha ampliat també al cent per cent. I a través del 
Consell Comarcal, el que hem fet , és contractar a una persona nova, tenim  una persona 
nova que està donant aquestes funcions, per tal, mai ha quedat desatès, i sempre hem 
complert amb les ràtios que ens ha demanat la Generalitat en aquest cas, pel compliment 
dels programes. Jo crec que amb aixó queda respós mes o menys totes les dades. I després 
les dades que li ha demanat a la Maria com son dades molt concretes de la seva regidoria, 
doncs  ja li portarà. Gràcies. 
 
Sra Suàarez:  si, bé en relació al comentari que ha fet el senyor Triadó en de  l’OAM, en 
referent a l’escola bressol terrossets i el trenet, l’empresa contractada és Cavall de Cartró 
continua sent Cavall de Cartró , no ha hagut cap canvi, cap mena de diferència  amb 
Cavall de Cartró, si que es  va informar a la comissió Informativa , que la representant 
legal de la empresa era la Montserrat Rovira fins aquell moment i que ha deixat de ser-ho  
perquè s’ha jubilat, segueix havent  la mateix gent i el que ens van comunicar a posterior 
que les accions de l’empresa ja no son propietat de la Montserrat, sinó que han passat a 
ser propietat d’una empresa que es diu “Endavant”, que forma part del grup CLECE,  
nosaltres ens vam assabentar a posteriori, però no hi ha hagut cap mena de modificació 
respecta a la relació  ni cap mena de canvi de denominació del contracte, les oficines a 
Barcelona continuen sent els mateixos, a les nostres escoles també continua havent la 
mateixa gent, la mateixa directora , i monitores  l’única peça que no hi és la gerent, per 
temes de ...... bueno jubilació fins l’any passat.  
 
L’altre tema , el tema de la informació, si vostès necessiten més informació els hi passaré 
el que correspon, jo entenia, bueno , no ens vam entendre, jo pensava,  agafava de 
referència el que vostès passaven al mandat anterior , doncs ens havien passat com a 
informació que era els projectes singulars o quan se’ns donava una subvenció, però 
entenc que volen que els passem més informació i per tant, no hi haurà cap mena de 
problema per enviar-li. Volia deixar pales o si s’ha de demanar disculpes , no tinc cap 
mena de problema en demanar disculpes, si li ha sentat tant malament a la Regidora que 
el vint-i-tres de desembre de 2013 li digues aixó  i no ha dit res fins el 29 de maig de 2014  
no m’ho ha pogut dir. Em sap molt de greu i si en un futur  si li sap greu alguna cosa 
m’ho digui directament o a l’endemà però que hagi d’esperar tants mesos , espero que se 
solucioni el tema de l’acta , perquè ningú es pensi que es va voler amagar, ja que per fi, 
les actes van al dia i que d’un més a l’altre les actes ja s’aproven, doncs , que ho podem 
controlar  i jo no m’havia adonat. Que li va sentar malament que jo digues que  s’havia 
reduït la partida quan realment s’havia dit es que s’havia  augmentat la partida i que 
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desprès a final d’any , no s’havia gastat tots els diners. Doncs , li dic. Jo tenia un quadre 
amb la partida, on es deia que havien quedat 62.000 i que al final del mateix exercici  
havien quedat 40.000 , com que era un quadre d’excels no hi havia l’explicació pertinent. 
Que al final va ser el mateix del 2012, al final del pressupost executat que si que hem 
passat les dades, dels (.......) eren 60.000 euros i al final nomes s’han gastat 20.000 i per 
tant hi havia 40.000 euros i no s’havien destinat a ajudes, aixó és el que volia que digues i 
aixó és el que dic , perquè va anar així. hem sap greu que hagués interpretat malament les 
dades, bueno jo, a través del micro que vostès havien reduït una partida i el que havien fet 
era no gastar aquella partida. 
 
Sr. Alcalde, molt bé gràcies. Montse voldries dir algo, sobre les actes? 
 
Sra. Lopez, si perdoni, he parlat amb secretaria, i és cert falta un tros de l’acta , i el més 
haviat possible quan estigui transcrit  es pasará , no sé si s’ha de tornar a passar pel Ple per 
aprovar-la , la tornarem a passar, i com a responsable  ho sentim, no ens havíem adonat. 
 
Sr. Alcalde, gràcies, a més  està aprovada aquesta acta, no? 
 
Sra. Lopez,  si , és problema és aquest que es va aprovar i se’ns va passar a tots. 
 
Sra. Cumplido, si jo fins ara no he portat res , esquè he tingut que recaptar informació  del 
que va passar, desprès jo vaig guardar les dues actes que van venir i esperava , esperava , i 
desprès de reunir-me amb la regidora de benestar social, desprès de no poder fer res, 
quan em vaig posar realment a veure l’acta , és quan em vaig adonar que jo aquella acta , 
ni la havia llegit, i era la responsable del meu partit de llegir aquella acta, per lo tant, la 
vam aprovar perquè jo no l’havia llegit, o sigui , culpa meva perquè la vaig guardar sense 
llegir-la, i ara buscant la informació per fer fidel a lo que realment vam fer, es quan em 
vaig assabentar que faltava aquest mitja hora. Ja està.  
 
Sr. Alcalde, doncs ja està. 
 
Sra Elvira, si em primer joc el Maxi, la fira del Mar. Mira em sap greu que consideris que la 
Fira del Mar va cada cop a menys, jo penso que no és així , però és la teva opinió. S’ha 
treballat molt amb el tema de la fira del mar, s’ha treballat a contra rellotge amb el tema 
del Passeig Marítim  ja ho vaig comentar a les comissions informatives , no a aquesta 
última sinó a les anteriors ja ho vaig dir, que no tenim molt clar si es podia fer o no es 
podia fer, pel tema de  la ubicació, llavors desde el patronat s’ha treballat de valen perquè 
aquesta fira del mar continués sent el que és , que és un referent, no deixem de banda 
que la Fira del Mar , és una fira d’entitats del municipi , relacionades amb el món de la 
mar. Malauradament aquest cap de setmana i com has dit tú , el temps no ens ha 
acompanyat,  les activitats relacionades amb sortir al mar , no es van poder realitzar. Els 
diferents col·lectius que sempre ens acompanyen convidades per les nostres entitats, no 
van poguer desplaçar-se el cap de setmana , fins i tot el vaixell de la Guàrdia Civil, que es 
va posar al Port de Segur , els hi va costar molt arribar. Llavors han sigut un cúmul de 
situacions, el temps, era el dia de les eleccions,  era un dia complicat.. peró bé la Fira del 
Mar sempre es fa aquest cap de setmana de maig, es va valorar, de canviar , però les 
entitats no van voler, i el tema de creativitat  i idees  si que és veritat que va lligat a un 
tema econòmic no ens enganyarem però bueno cada any intentem fer amb menys diners, 
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i més esforç per intentar que la Fira del Mar no desllueixi per un tema econòmic per aixó 
intentem que les entitats es dediquin més que no desllueixin  i posar tots de la nostra 
banda , per aixó jo considero que les entitats i artesans que aquesta vegada han hagut 
molts de Calafell perquè les necessitats econòmiques que tenien eren prou importants i 
aquest any hem deixat  posar-se a totes les persones  que van entra la seva instància  i 
sobre tot si eren de Calafell, que era una de les coses que ens preocupava com a patronat 
que aquestes persones poguessin fer. El conflicte d’entrar anar en contra dels comerços, 
els comerços estaven assabentats, nosaltres  saps que treballem de la mà amb Fòrum, 
fòrum van ser els primers que ens van dir que ajudéssim a aquestes persones i que no 
tenien cap problema, se’ls hi va consultar i no llavors és una fira del mar,  son dos dies que 
tothom s’ha involucrat, fins i tot el carrer Monturiol  , tothom sap que es fa la nit pirata, 
que també li dona una festa especial durant el cap de setmana, llavors és una opinió 
personal   i així me la prenc i continuarem desde aquí  treballant per la fira del Mar, de 
totes maneres aixó ho passaré al Patronat, al personal del patronat  i treballarem si l’any 
que bé se li pot donar un gir , en idees , creativitat que tú estàs dient. Et demano  a nivell  
personal que si tens alguna idea amb cost mínim  que ens ho facis arribar , t’ho agrairia. 
 
Amb el tema del Family Weekend amb la Yolanda, el tema de dades , assistents això ja ho 
hem dit, s’ha parlat a la comissió informativa, tema repercussió econòmica, ja ho vaig 
comentar que era complicat fer una valoració a nivell econòmic, perquè això ens portaria a 
fer una despeses, amb algú que veritablement  fessin mes per aquesta be , però si que em 
comprometo de fer una valoració intern del patronat, i la tècnica et farà arribar el seu 
informe amb la valoració si a estat positiu o negativa. 
 
Per acabar el tema sol.lidari, dir que és el més important  per mí el conflicte dels dos actes. 
Us poso en antecedents que aquest conflicte no va existir fins que es va veure publicat el 
esmorzar sol.lidari del síndrome de dravet, quan ho vaig veure publicat, jo de seguida em 
vaig posar en contacte amb la Maricarmen amb la mare del Marti, li vaig comentar que 
nosaltres teníem previst un acte sol.lidari en el port de segur , en aquest acte, vam fer una 
reunió a nivell privat amb ella en el despatx , vam parlar amb les persones que van fer el 
Calafell sonriu aquestes persones els hi vam proposar si podíem  fer l’acte del síndrome de 
drave dintre del “Calafell Somriu”, les persones de seguida es posar a disposició del 
síndrome de dravet, ens van arribar a oferir el 50% del total de la recaptació d’aquesta 
jornada, de unificar aquesta jornada , de intentar que ningú sortís malmès , ens vam 
reunir amb la Maricarmen i li vam comentar, que aquest acte era prou important, en 
principi ella ens va dir que encantada, però malauradament el col·lectiu amb el que ella 
estava treballant van dir que no.  No volien està dins del “Calafell Somriu”, que ara entro 
a explicar-vos en qué consisteix.es una jornada dedicada a un col·lectiu, son nens en cases 
d’acollida son nens que no tenen ni diners o no tenen família , estan en cases d’acollida, i 
el que pretenent es ajudar-los fins els 18 anys. Aquesta associació, el que intenta, es 
ajudar a aquest nens que quan fan 18 anys es queden al carrer, no tenen possibilitat de 
viure en les cases d’acollida i els ajuden en donar-los una oportunitat, de buscar-los 
feina,una beca pels estudis que vulguin fer i aquest col·lectiu el que farà dissabte, tot això 
ha vingut de la mà d’un policia de Calafell , un policia de casa nostra, un policia ens va 
venir a buscar per coordinar-ho tot. Tindrem a la Policia Nacional amb gossos, unitats de 
salvament marítim , tindrem policia de muntanya , tindrem a la Guàrdia Civil, tant amb el 
vaixell, com amb gossos, tindrem a la Creu Roja, els bombers, protecció civil ,  la policia 
local també  estarà present. Tindrem entitats com és, gossos amb acció que ens ajudarà 
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amb una demostració de com els gossos poden ajudar a persones discapacitades o nens 
que tinguin algú tipus de problema. En fi, és una jornada totalment dedicada a aquests 
nens, venen aproximadament uns 100 nens de tota Catalunya que vindran a passar la 
jornada a Calafell, es farà un esmorzar i aprofito a tota la gent que vingui al Port de Segur,  
es farà un esmorzar sol.lidari i tots els diners aniran destinats a aquests nens. Agrair a tota 
la gent que s’ha bolcat en aquest acte. Mes enllà de la polèmica en els actes, el col·lectiu 
del Síndrome de Dravet, que son tots els moteros, consideraven que podien entrar en 
polèmica amb tota la policia que estarà al port. 
  
Convido a tota la gent a l’esmorzar solidari que farà el Síndrome de Dravet en el pavelló, 
som molta gent i ens ho podem combinar, per mi és molt importat que en Martí pugui 
tirar endavant i que la associació pugui recaptar el màxim de diners. Dir que nomes  des 
d'aquí nomes puc convidar a tothom, son dos esmorzars, que coincideixen en les mateixes 
hores, però que qui vulgui pot passar per un i desprès passar pel l’altre.  
 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Garcia, bueno tengo dos ruegos, uno del señor Sieiro, el paso de cebra de la avenida 
alemania 32-33, tomo nota i lo tendré en cuenta. 
 
El otro es del señor Parera, sobre la calle Noruega, usted no se preocupe que estará en 
projecto y se intentará hacerlo el máximo posible. 
 
Sra. Gonzalez, si buenos dias, para empezar contestar a Maximiliano, decirle que como ya 
le dije, a usted le gusta que yo lo ilustre, pues le voy a ilustrar, así lo manifestó con los 
precios públicos. Si usted el concepto de Precios Públicos no lo conocía hasta ahora, le voy 
a decir que està regulado, así como la cuantia de los mismos. ¿Donde està regulado?, 
pues en el art. 25 de la ley 8/1989 de 13 de abril que regula las taxas y los precios 
públicos. Este articulo  dice que los precios públicos se han de determinar a un nivel que 
cubra como mínimo los costes economicos, originado por la realización de las actividades. 
Entonces, recuerdo que usted, presento una instància para revisar el expediente de las 
pistas de padel, no se si lo tiene en mente o no, pero en el expediente de las pistas de 
padel que creo que llegó a comprobar , hay un estudio de viabilidad;  y yo , le voy a 
recordar  que en ese estudio se concretan los gastos que  van a haber en cada ejercicio 
anual, que van a representar las pistas de padel, en cuanto a gestión, empleados, 
limpieza, colocación del suelo , reposición , en ese estudio se nos dice que los gastos 
anuales van a ser de 32.700 euros, y  que con los precios públicos,  que ja se firmaron con 
Tandem Welles, que van a ser 10 euros por abonado,  i  20 euros por pista y hora para no 
abonados, con esa prevision se prevee que los ingresos vayan  a ser de 36.200 euros. 
Hablamos de cantidades anuales, entonces la diferencia entre ingresos y gastos és muy 
poca, hablamos de 3.500 euros. ¿Eso que quiere decir? Que si decidimos reducir por sus 
consejos esos precios, acabaríamos en dèficit, ¿ y ese deficit quien lo tendria que cubrir? 
bueno pues lo tendria que cubrir una partida pressupuestaria de este Ayuntamiento. Con 
lo que considero, si descontando los gastos claro, no los ingresos son superiores, yo me 
remito al estudio de viabilidad porque no quiero aburrir a nadie, entonces el bajar tarifas 
representaria por parte nuestra una irresponsabilidad tanto política como económica, a su 
vez le voy a recordar que ha comentado usted que no se han aprobado los precios 
públicos aun, pero ya existen algunos informes y en concreto el informe de nuestro 
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técnico de deportes, es un informe favorable a estos precios que se han propuesto desde 
Vilarenc, usted también me parece que ha comentado que el servicio de pàdel que si lo va 
a prestar el Vilarenc, si le vamos a ceder o no un espació público, la gestión va a ser 
transferida a Vilarenc, pero eso suelo donde se va a construir las pistas de pàdel siempre 
van a ser de titularidad municipal, nunca va ser de titularidad privada, ni mucho menos, 
tiene las mismas fechas de concesión administrativa que tiene el gimnasio efectivamente 
porque va ser Vilarenc el que va a gestionar ese servicio de pádel, en cuanto a usted que 
proponía también estas tarifas para empadronados, que no estén abonados, me parece 
que algun comentario nos ha hecho en relación a este colectivo, bueno le voy a poner un 
ejemplo: el empadronado no abonado que hace una entrada puntual al Vilarenc no tiene 
ningun descuento, en cuanto ese abono puntual, abono de dia, en cambio el abonado 
empadronado en el Vilarenc si que lo tiene, entonces usted esta proponiendo unas tarifas 
en concreto con relación a los empadronados no abonados, pues que ocurre que esta 
previsto, como le he dicho, que el abonado al Vilarenc tenga unos descuentos especiales 
que son de diez euros, ósea esa cantidad es ínfima, es casi un regalo para el abonado, si 
se tienen en cuenta al empadronado no abonado se hace un descuento también 
crearíamos una injusticia respecto a aquellos empadronados-abonados que usan el servicio 
del gimnasio y que van a poder usar el servicio de pádel a unos precios ínfimos, un 
ejemplo que le pongo es el servicio de peluquería también para el abonado se hace un 
precio especial, también le voy a recordar que en su dia cuando se suscribió, cuando se 
hizo la concesión del gimnasio pues este ayuntamiento tuvo que subvencionar la 
construcción del gimnasio con un importe de dos millones de euros y que en la actualidad 
el servicio de pádel y la construcción de las pistas de pádel para este Ayuntamiento tienen 
un coste cero, se lo dijo para que lo tenga en cuenta también que estos precios teniendo 
en cuenta las aportacions que este Ayuntamiento va a realizar que es cero pues son 
totalmente ajustadas y totalmente correctas, también en cuanto a la comparativa con 
otros centros colindantes de nuestro municipio que dan este servicio de pádel en la que 
segurament que usted nos comparara en el futuro pues decirle que yo he podido acceder 
a los precios de estos centros de pádel, por ejemple en El Vendrell cobran por la hora y 
por persona siete sesenta euros, esta por encima, bueno igualmente el hora el precio 
nuestro son cinco euros, son dos sesenta, estaríamos en ese caso equiparados si pero 
hablamos de veinte euros que por persona son cinco, las personas que hagan uso del 
servicio de pádel aquí por ejemplo no se van a duchar en barracones, o sea que la calidad 
precio hay que tener la en cuenta también, estamos hablando ya del mismo precio pero 
de distinta calidad, eso en cuanto a El Vendrell se refiere, por ejemplo en el Tenis Calafell 
son los mismos precios diez euros la hora para abonado, y pagas quinientos ochenta euros 
al año por ser socio de este club, o sea los no socios pagan veinte euros en una pista que 
resbala y esta siempre llena de arena, o sea la calidad precio es indiscutible, al igual que el 
pádel de Bellvei, la persona sin bono paga siete euros una hora i media, yo estoy hablando 
de cinco euros y luego por persona con bono son cinco euros con sesenta, me parece que 
ha hecho unas preguntas con relación de que si se había exteriorizado el servicio de pádel 
etc, etc, pues yo le diré que el único conocimiento que tengo de momento es de que la 
empresa que esta construyendo las pistas de pádel es la empresa pádel- yes y es la mejor 
empresa del sector en construcción de pistas de pádel y esta empresa esta haciendo las 
pistas de pádel en el Real Club de Tennis Polo de Barcelona, esa garantia tenemos ya de 
que nos van a construir unas pistas de pádel de lujo, por decirlo de alguna manera, bueno 
respondiendo a las siguientes preguntas que usted me hace con relación a la gestión, bien 
lo va a gestionar Tándem Wells lo que ocurre es que si puede externalizar el servicio si que 
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puede arrendarlo, en la construcción i incluso la prestación del servicios, porque lo permite 
el contrato primogénito contrato que se firmo con Tandem Wells, que pueden gestionar 
directamente o mediante un tercero con un contrato con un tercero la gestión de servicios 
complementarios y mas le voy a decir que en ese caso este Ayuntamiento no tendra 
ninguna relación con esta persona con la que contracte Tandem Wells, lo único que 
tendra que hacer Tandem Wells es notificarnos que va a exteriorizar la gestión no el 
servicio a este Ayuntamiento, pero realmente en su dia las condiciones pactadas se lo 
permiten, me ha preguntado también si ya han empezado a construirse las pistas de 
basquet, al mismo tiempo que se han empezado a construir las pistas de pádel 
efectivamente el lunes empezó la construcción se hizo el replanteo de las dos pistas de 
basquet en la zona que estava prevista y bueno también me ha pregunto sobre cuando 
estaran, se prevé que se acaben las pistas sobre el 23, 24 de junio las de basquet y las de 
pádel, que se estan haciendo al mismo tiempo. En cuanto  Toni Duart las preguntas que 
me has hecho en relación a la pista del Castell, pues bueno te voy a dar la razón en parte 
pero que es un problema que tenemos porque ese espacio de la pista del Castell, es un 
espacio abierto porque efectivamente aquí en Calafell Pueblo hay una falta de espacios 
públicos, deportivos para que cualquier persona pueda utilizarlos como si fuera un parque 
y en ese sentido si que nos gustaria cerrarla, nos gustaria tenerla controlada con  vigilantes 
pero ya privamos a esas personas que puedan hacer uso de la misma en horarios a modo 
de ejemplo cualquier parque que tenemos en Segur de Calafell, tenemos unos parques 
son servicios deportivos que estan abiertos al publico durante las veinticuatro horas al dia 
estoa qui se cerramos las pistas pues vamos a privar a la gente el hacer deporte en horas 
no controladas, pero si que es cierto que últimamente hemos tenido bajas en el personal 
de deportes y que esta baja en concreto en el pabellón de hoquei se esta cubriendo con 
personal de mantenimiento y también es cierto que nos van a entrar personas de penales, 
son personas que han sido condenadas a realizar servicios en beneficio de la comunidad y 
que nos va entrar entre esta semana y la que viene y que la vamos a destinar, ya estava 
previsto, íntegramente al mantenimiento de la pista del Castell, pero si que es cierto que 
lo que no vamos a poder evitar es que por la noche a horarios que no podemos controlar 
pues se produzcan actos vandálicos que como me ha referido que haya cristales en el 
suelo y que de la casualidad que hayan estado dos o tres días sin poder quitarlos por esta 
baja de personal que hemos tenido y que tenemos un tiempo para cubrirla ahora se ara 
de esta manera y en el futuro pues bueno si esta baja laboral por enfermedad de esta 
persona se alarga en el tiempo habrá que cubrirla con el correspondiente procedimiento 
administrativo, también creo que me has preguntado sobre que no te informamos en la 
comissió de serveis a les persones, bueno como tenemos por costumbre en nuestra 
regidoria informamos dels actes esportius propiamente dichos y en la comissió de comerç 
els actes que són de promoció esportiva que vienen participantes del exterior bueno yo 
recuerdo que a tu compañera Yolanda le entregue unas hojas donde estaban todos los 
actos sean de promoció esportiva y sean d’esports, no obstante tampoco tengo ningun 
inconveniente que a petición tuya en las comissions de serveis a les persones informar de 
los actos de promoció esportiva que hacemos, no tengo ningun inconveniente y a partir 
de ahora pues para que no tengas desconocimiento de dichos actos, te sirva lo que en esa 
comisión te explique, es mas has hecho relación en concreto a un acto que es el Ultimeit, 
pues bien el Ultimeit a todos nos lo agendaron, nos agendaron la entrega de trofeos a las 
tres y media de la tarde, yo entiendo que a lo mejor esas horas eran incomodas, porque 
son unas horas de domingo de comer de dormir la siesta, pero vamos excusa de que no te 
haya informado para no asistir en la comisión de serveis a las personas, pues creo que no 
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tienes pero bueno yo entendiendo tu postura en ese sentido me comprometo que en las 
comisiones de serveis a las personas se te informara y te informare de todos los actos 
deportivos que hagamos, si ya he contestado a todo, gracias.  
 
Sr. Alcalde: Ja esta tot Maite, hi ha alguna cosa que queda per contestar, no bueno hi ha 
lo de la placa aquella Sr. Bonilla ja ho tinc present, hi mirarem de fer-ho m’ho apunto i 
després hi havia lo del cap de policia que discrepo que no se’ls hi hagi presentat de totes 
maneres vostès saben que hi era, ha estat aquí gairebé dos anys i de totes maneres cada u 
a la seva vida fa el que creu que ha de fer, però penso que ha estat una llàstima per què 
crec que ha fet una bona tasca el període que ha estat i evidentment el dia u entrarà el 
nou cap de policia, que estava de comissió de servei i aquí no haurà passat res, el que 
passa es que bueno tot depèn des de el prisma en que es miren les qüestions, molt be 
s’aixeca el Ple, moltes gràcies a tots.  
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:45, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


