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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: PLE2014/11PLE2014/11PLE2014/11PLE2014/11    
    
A Calafell, en data 31 de juliol 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 El secretari accidentall de la corporació 
senyor Carles Badel Domingo, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
Sr/a.  JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré 
 
I a les 09:00, el senyor 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 ACTES SESSIONS ANTERIORSAPROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORSAPROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORSAPROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS    
    
El Ple de la corporació per unanimitat dels membres assistents que contitueixen quòrum 
suficient per la majoria legal acorda: aprovar les actes número 9 i 10 de 26 de juny i 15 de 
juliol de 2014. 
 
2222.  PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI 
DE CALAFELL PER A L’ANY 2015.DE CALAFELL PER A L’ANY 2015.DE CALAFELL PER A L’ANY 2015.DE CALAFELL PER A L’ANY 2015.    
 
FetsFetsFetsFets    
 

1. Vist l’escrit dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, Registre General d’entrada d’aquest Ajuntament, núm. 
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28293/2013, de 5 de setembre, en el que ens comuniquen que cal que aquesta 
Corporació els hi faci arribar les seves propostes de festes locals per a l’any 2015, 
abans del dia 30 de setembre de 2014. 

 
2. Atès que, d’acord amb l’esmentat escrit, cal tenir en compte: “... a) L’acord de L’acord de L’acord de L’acord de 

l’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntament ha de ser adoptat pel PlePlePlePle, tal com estableix l'article 46 del Reial decret 
2001/1983 de 28 de juliol. b) Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge, ni no poden escaure’s en diumenge, ni no poden escaure’s en diumenge, ni no poden escaure’s en diumenge, ni 
coincidir en cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/133/2014, de 14 coincidir en cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/133/2014, de 14 coincidir en cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/133/2014, de 14 coincidir en cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/133/2014, de 14 
d’abrild’abrild’abrild’abril, publicada al DOGC núm. 6613, de 30 d’abril de 2014, per la que s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2015, ..., c) A la proposta 
han de constar les dues festes locals,  i no una com es fa constar a vegades. Si el 
municipi està format per més d’una entitat, només cal comunicar les festes locals de 
les mateixes    si són diferents de les del conjunt del municipi i, en aquest cas, també si són diferents de les del conjunt del municipi i, en aquest cas, també si són diferents de les del conjunt del municipi i, en aquest cas, també si són diferents de les del conjunt del municipi i, en aquest cas, també 
hauran de ser dueshauran de ser dueshauran de ser dueshauran de ser dues,,,, encara que una d’elles coincideixi amb les proposades per al 
municipi. d) En cas que no es comuniquin les dues festes locals, en l’Ordre de 
Calendari, constarà el següent paràgraf a l’apartat del vostre municipi: proposta no 
formulada”. 

 
3. Atès que les festes locals d’aquest municipi, cada any es fan els dies següents: 
 

Calafell:  29 de juny – Festivitat de Sant Pere 
    16 de juliol – Festivitat de la Santa Creu 
 
Segur de Calafell: 16 de juliol– Festivitat de la Santa Creu 
     29 de setembre – Festivitat de Sant Miquel 

    
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. Art. 37.2, del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors aprovat per reial decret 

legislatiu 1/1995, de 24 de març, que indica que de les catorze festes laborals, dues 
tindran caràcter local. 

 
2. Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran 

fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis 
respectius. 

 
3. Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, publicada al DOGC núm. 6613, de 30 d’abril. 
 
4. Decret d’Alcaldia núm. 2688/2011 de data 1 de juliol, pel qual es va fer delegació 

genèrica a la Tinent d’Alcalde, Sra. Ma Montserrat López Ureña, de les atribucions en 
matèria de serveis interns. 

 
5. Article 46 del reial decret 2001/1983 de 28 de juliol, que estableix que aquest acord ha 

de ser adoptat pel Ple de la Corporació. 
    
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
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La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: 
 
1. Acordar com a festes locals d'aquest municipi de Calafell, per a l'any 2015, les 
següents: 

 
 Calafell: 29 de juny de 2015 – Festivitat de Sant Pere 
    16 de juliol de 2015 – Festivitat de la Santa Creu 

 
 Segur de Calafell: 16 de juliol de 2015 – Festivitat de la Santa Creu 

     29 de setembre de 2015 – Festivitat de Sant Miquel 
 
2. Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa 
i Ocupació Generalitat de Catalunya, abans del dia 30 de setembre de 2014, i informar a 
la junta de Personal, al Comitè d’empresa i a les seccions sindicals. 

 
Sra. López: Comentar que és un tràmit que s’ha de fer a cada exercici. És l’aprovació de 
les festes local com ja ha informat el secretari de l’ajuntament, són dos dies que nosaltres 
dividim als dos nuclis. Calafell serà el 29 de juny que és per St. Pere i el 16 de juliol que 
coincideix amb el patró i per Segur és el 16 de juliol i el 29 de setembre que coincideix 
també amb el patró del nucli de Segur de Calafell. Simplement això, gràcies. 
 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots 
els membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, acorda: 
 
1. Acordar com a festes locals d'aquest municipi de Calafell, per a l'any 2015, les 
següents: 

 
 Calafell: 29 de juny de 2015 – Festivitat de Sant Pere 
    16 de juliol de 2015 – Festivitat de la Santa Creu 

 
 Segur de Calafell: 16 de juliol de 2015 – Festivitat de la Santa Creu 

     29 de setembre de 2015 – Festivitat de Sant Miquel 
 
2. Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa 
i Ocupació Generalitat de Catalunya, abans del dia 30 de setembre de 2014, i informar a 
la junta de Personal, al Comitè d’empresa i a les seccions sindicals. 

 
3. PROPOSTA PER DECL3. PROPOSTA PER DECL3. PROPOSTA PER DECL3. PROPOSTA PER DECLARAR LESIU PELS INTEARAR LESIU PELS INTEARAR LESIU PELS INTEARAR LESIU PELS INTERESSOS MUNICIPALS L’RESSOS MUNICIPALS L’RESSOS MUNICIPALS L’RESSOS MUNICIPALS L’ACORD DE ACORD DE ACORD DE ACORD DE 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDRESOLUCIÓ DE L’EXPEDRESOLUCIÓ DE L’EXPEDRESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PIENT DE RECLAMACIÓ PIENT DE RECLAMACIÓ PIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL (RP 27/13ATRIMONIAL (RP 27/13ATRIMONIAL (RP 27/13ATRIMONIAL (RP 27/13))))    

FetsFetsFetsFets    

 
1. El 19 de novembre de 2011 (RGE núm. 37.479), el senyor Dalmau Mosseguí Gracia, en 
representació de la companyia d’assegurances REALE SEGUROS GENERALES, S.A. presenta 
reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest Ajuntament. En concret reclama per 
uns danys materials, produïts el 9 de maig de 2011 a una vivenda situada al carrer Equador, 
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8, de Segur de Calafell, amb motiu de la caiguda d’un arbre sobre el mur de la vivenda 
esmentada. 
 
2. El 22 de febrer de 2013, la tècnica de Medi Ambient i Serveis de l’Ajuntament de Calafell 
informa el següent: 
 
“Fets 
 
Consultades les dades d’aquest departament consta: 
 
En data 9 de maig es rep avís que un pí d’un solar municipal ha caigut sobre una finca 
privada. 
 
Es comprova la titularitat del solar. 
 
En data 10 de maig de 2011 l’Inspector Municipal de Medi Ambient es va personar a la 
vivenda del carrer Equador núm. 8 i comprova que un arbre existent a solar municipal ha 
caigut sobre la vivenda. Es varen realitzar les fotografies següents: 
 
En data 13 de maig l’empresa concessionària del servei de manteniment d’espais verds 
procedeix a la retirada de l’arbre segons apareix al full de treball següent: 
 
Conclusió: 
 
Davant el que s’exposa es considera que existeix responsabilitat patrimonial.” 
 
3. Després de la tramitació de tot l’expedient de responsabilitat patrimonial, el 12 de juny 
de 2013, la Junta de Govern Local estima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per la companyia d’assegurances REALE SEGUROS GENERALES, S.A., en base a 
l’informe de la tècnica de Medi Ambient i es fixa la indemnització en 1.878,62 euros, dels 
quals 600,00 euros els paga l’Ajuntament i la resta (1.278,62 euros), els havia d’abonar la 
companyia d’assegurances de la Corporació.  
 
4. El dia 12 de setembre de 2013, el departament de Tresoreria municipal realitza 
transferència bancària, per import de 600,00 euros, a un compte bancari que no és 
titularitat de la companyia d’assegurances REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 
 
5. Posteriorment, el 16 de setembre de 2013, el departament de Patrimoni de l’Ajuntament 
de Calafel informa que el solar on s’ubica l’arbre que ha causat els danys objecte de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial abans esmentada no és de titularitat municipal. 
 
6. El 14 de maig de 2014, la Junta de Govern Local va incoar expedient per tal de declarar 
lesiu per a l’interès públic l’acord de Junta de Govern Local, de 12 de juny de 2013 i va 
concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a les parts intervinents en l’expedient de 
responsabilitat patrimonial amb referència RP 27/13. També s’acordava que finalitzat el 
termini d’audiència als interessats, amb l’informe sobre les al·legacions presentades, 
s’elevaria l’expedient al Ple de la Corporació perquè es pronunciés sobre la declaració de 
lesivitat proposada. En cas de que la declari, acordar la interposició del recurs de lesivitat 
previst a l’article 43 LJCA. 
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7. El 2 de juny de 2014, el senyor Miguel Àngel Fernàndez Jiménez, en representació de 
REALE SEGUROS GENERALES, SA ha presentat escrit d’al·legacions. 
 
8. El 9 de juny de 2014, l’informe de la Secretària accidental núm. 145/2014-AS desestima 
la primera al·legació presentada per REALE SEGUROS GENERALES, SA, però en base al 
principi de seguretat jurídica, concedeix un termini d’audiència de 10 dies hàbils al titular de 
la finca, senyor Pedro Juàrez Rodríguez, per si vol manifestar alguna cosa al respecte 
d’aquest expedient. 
 
9. Aquest informe va ser notificat a REALE SEGUROS GENERALES, SA i al senyor Pedro 
Juàrez Rodríguez, el dia 12 de juny de 2014. 
 
10. Transcorreguts 10 dies hàbils, cap de les parts interessades ha manifestat res. 
 
11. L’1 de juliol de 2014, es rep per fax escrit del senyor Pedro Juàrez Romero, en 
representació del senyor Pedro Juàrez Rodríguez, sense acreditar la representació, 
mitjançant la qual sol·licita l’ampliació del termini corresponent al tràmit d’audiència. 
 
12. El dia 3 de juliol de 2014 es dicta decret 2014/     en el què es denega la petició 
d’ampliació del termini corresponent al tràmit d’audiència i es requereix al sol·licitant 
perquè acrediti la representació en la que actua en l’expedient. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

 
1. En matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques són d’aplicació 
els articles 139, 141 i 142 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), i 4 a 13 del Reial 
decret 429/1993 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les 
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions 
aplicables. 
 
2. La responsabilitat patrimonial de l’administració queda configurada mitjançant 
l’acreditació dels següents requisits:  
 
a) L’efectiva realitat del dany o perjudici, avaluable econòmicament i individualitzat 
respecte una persona o un grup de persones;  
 
Durant la tramitació de l’expedient de responsabilitat patrimonial, el reclamant va acreditar 
degudament els danys provocats en l’habitatge. 
 
b) El dany o lesió patrimonial sofert ha de ser conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, en una relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, 
sense intervenció d’elements estranys que podessin influir alterant el nexe causal; 
 
Si bé a priori va semblar que l’Ajuntament de Calafell era el responsable dels danys causats 
al reclamant (per ser el propietari del solar on es trobava l’arbre que va caure), i per aquest 
motiu es va estimar la reclamació, amb posterioritat, s’ha verificat que l’arbre que va causar 
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els danys es trobava en un solar de propietat privada. Per tant, la reclamació s’hauria hagut 
de dirigir contra aquest tercer en via civil. 
 
Conseqüentment, la Corporació ha d’iniciar els tràmits per deixar sense efecte l’acord de 
Junta de Govern que estimava la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada. 
 
c) Absència de força major. 
 
La força major no ha actuat en aquest expedient. 
 
3. L’acord de Junta de Govern Local, de 12 de juny de 2013, és un acte declaratiu de drets i 
no un acte de gravamen. És per això que l’Ajuntament de Calafell no pot iniciar un 
procediment de revocació de l'acte, ja que segons l'article 74 de la Llei 26 /2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la 
revocació només es pot efectuar respecte dels actes de gravamen o desfavorables. 
 
4. En conseqüència, per anul·lar l’acord de Junta de Govern Local que reconeix 
indegudament una indemnització a favor d’un particular cal tramitar un procediment 
administratiu de declaració de lesivitat, previst a l’article 107.1 LRJPAC (“Les administracions 
públiques podran declarar lesius per a l’interès públic els actes favorables pels interessats 
que siguin anul·lables conforme al que disposa l’article 63 d’aquesta Llei, per tal de procedir 
a la seva ulterior impugnació davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu”). 
 
En el mateix sentit, segons l’article 43 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol 1998, de la 
jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), quan la mateixa Administració autora d'algun 
acte pretengui demandar la seva anul·lació davant la jurisdicció contenciosa administrativa, 
prèviament l’haurà de declarar lesiu per a l'interès públic . 
 
5. L’article 103 LRJPAC preveu la declaració de lesivitat com un mer pressupòsit processal 
per a la interposició del recurs contenciós administratiu per part de l'Administració contra 
els seus propis actes favorables o declaratius de drets (Sentència TS de 18 de juliol de 2000), 
essent el procés que es promogui amb base en aquesta declaració de lesivitat on es 
dilucidarà si efectivament concorre causa d'anul·labilitat en l'acte declarat lesiu . 
 
L'acord que declari la lesivitat ha d'infringir l'ordenament jurídic. No n'hi ha prou amb què 
s'invoqui o es fonamenti únicament en el valor o lesió econòmica que comporta. Com va 
assenyalar la Sentència TS de 23 de març de 1993 (Cas Ajuntament de Deva), la possibilitat 
que les entitats locals puguin revisar d'ofici seus propis actes i pretendre la seva anul·lació 
davant la Jurisdicció (prèvia declaració de lesivitat per als interessos públics de caràcter 
econòmic o de qualsevol altra naturalesa en virtut de les facultats que els atorga l'article 
110.1 LRJPAC i l'article 56.1 LJCA), per ser una excepció al principi general de que ningú 
pot anar en contra dels seus propis actes, aquesta facultat ha de ser interpretada de manera 
restrictiva, i és necessari que aquella actuació violi alguna norma, o infringeixi preceptes 
normatius. 
 
En el present supòsit, les disposicions vulnerades són principalment l’article 106.1 de la 
Constitució Espanyola, article 139. 1 LRJPAC, article 81.1 de la Llei 26 /2010, i article 2.1 del 
Reial decret 429/1993. El motiu d’aquesta vulneració és que tots ells reconeixen el dret dels 
particulars a ser indemnitzats per tota lesió que pateixin, sempre que aquesta sigui 
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conseqüència del funcionament dels serveis públics, i en aquest cas, l’element que ha 
causat els danys no és de titularitat pública, sinó que és de titularitat privada. 
 
6. Pel que fa a qüestions procedimentals, la declaració de lesivitat no es pot adoptar una 
vegada transcorreguts quatre anys des que es va dictar l'acte administratiu i exigirà la prèvia 
audiència de totes les persones que apareguin com interessats en el mateix, en els termes 
establerts per l'article. 84 LRJPAC. 
 
Transcorregut el termini de tres mesos des de la iniciació del procediment sense que s'hagi 
declarat la lesivitat es produirà la caducitat. 
 
7. En relació a l’òrgan competent per a plantejar la declaració de lesivitat, l'article 73.3 de la 
Llei 26/2010 estableix que "la competència per a la declaració de lesivitat d'actes dictats 
pels ens locals correspon als òrgans que determina la normativa de règim local". 
 
La remissió a la legislació de règim local que efectua aquest precepte, cal entendre-la feta a 
l'article 53.1.l ) 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 (TRLMRLC), que indica que l'alcalde tindrà 
competència per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en 
matèries que són de la competència de l'alcaldia . Així mateix, l'alcaldessa pot declarar la 
lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la 
convocatòria, donant-ne compte al ple en la primera reunió que es celebri. 
 
Per tant, serà el Ple de la Corporació, a proposta de l'alcalde, el que, invocant l'anul·labilitat 
de l'acte administratiu finalitzador del procediment de responsabilitat patrimonial tramitat 
pel qual es va atorgar una indemnització a l'interessat en el mateix, haurà de declarar la 
lesivitat de l'acte. 
 
Vist l’informe de l’Instructora de data 27 de juny de 2014. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor de CIU i PP i l’abstenció 
d’UAM, proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER. Declarar lesiu per a l’interès públic l’acord de Junta de Govern Local, de 12 
de juny de 2013 pel vulneració, entre d’altres, de l’article 106.1 de la Constitució Espanyola, 
article 139. 1 LRJPAC, article 81.1 de la Llei 26 /2010, i article 2.1 del Reial decret 
429/1993. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.  Interposar davant la jurisdicció contenciosa administrativa el recurs de 
lesivitat previst a l’article 43 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa contra 
l’acord de Junta de Govern Local, de 12 de juny de 2013. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.  Trametre l’expedient al Departament de Serveis Jurídics per tal que interposi 
el recurs de lesivitat abans esmentat. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.  Donar compte d’aquest acord a les parts interessades. 
 
Sra. López: aquest expedient es va iniciar al maig de 2011. Va haver un problema: va 
caure un arbre. Més que res per posar-vos en antecedents del que va passar, va caure un 
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arbre en una propietat privada. Aquest senyor doncs va iniciar, bé l’ajuntament va treure 
l’arbre que va caure sobre la tanca d’aquest senyor i es va iniciar un expedient de 
responsabilitat patrimonial. Ena quest sentit l’ajuntament doncs li va donar la raó i se’l va 
fer el pagament al propietari dels danys que se li van perjudicar. Bé, aquí hi ha una part 
que la paga l’assegurança i una altra part que fa l’aportació l’ajuntament. Amb 
posterioritat, o sigui des del maig de 2011 el propi ajuntament va anar a treure el arbre i 
es van fer totes les accions, amb posterioritat de fer el pagament ens vam adonar, ens van 
informar que aquell terreny no era municipal i vam iniciar doncs la devolució perquè ens 
retornin, aquí està on es declara lesiu i que ens retornin la part que va pagar l’ajuntament. 
Simplement és això. Més que res perquè és una cosa que no és habitual que passi però en 
el moment que ens adonem doncs nosaltres hem de fer la tramitació correcte per no 
perjudicar a l’administració. Gràcies.  
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 8 vots a favor 
dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor no 
adscrit Massimiliano Revello, i 5 abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER. Declarar lesiu per a l’interès públic l’acord de Junta de Govern Local, de 12 
de juny de 2013 pel vulneració, entre d’altres, de l’article 106.1 de la Constitució Espanyola, 
article 139. 1 LRJPAC, article 81.1 de la Llei 26 /2010, i article 2.1 del Reial decret 
429/1993. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.  Interposar davant la jurisdicció contenciosa administrativa el recurs de 
lesivitat previst a l’article 43 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa contra 
l’acord de Junta de Govern Local, de 12 de juny de 2013. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.  Trametre l’expedient al Departament de Serveis Jurídics per tal que interposi 
el recurs de lesivitat abans esmentat. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.  Donar compte d’aquest acord a les parts interessades. 
 
 

4444. DONAR COMPTE DE L’. DONAR COMPTE DE L’. DONAR COMPTE DE L’. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIINFORME D’INTERVENCIINFORME D’INTERVENCIINFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 2NÓ CORRESPONENT AL 2NÓ CORRESPONENT AL 2NÓ CORRESPONENT AL 2N. . . . 
TRIMESTRE DE 2014, DTRIMESTRE DE 2014, DTRIMESTRE DE 2014, DTRIMESTRE DE 2014, DE 21 DE JULIOL DE 20E 21 DE JULIOL DE 20E 21 DE JULIOL DE 20E 21 DE JULIOL DE 2014, SOBRE LA LLEI 1514, SOBRE LA LLEI 1514, SOBRE LA LLEI 1514, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE /2010, DE 5 DE /2010, DE 5 DE /2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE JULIOL, DE JULIOL, DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLMODIFICACIÓ DE LA LLMODIFICACIÓ DE LA LLMODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE EI 3/2004, DE 29 DE EI 3/2004, DE 29 DE EI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUADESEMBRE, PER LA QUADESEMBRE, PER LA QUADESEMBRE, PER LA QUAL L L L 
S’ESTABLEIXEN MESURES’ESTABLEIXEN MESURES’ESTABLEIXEN MESURES’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LS DE LLUITA CONTRA LS DE LLUITA CONTRA LS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OA MOROSITAT EN LES OA MOROSITAT EN LES OA MOROSITAT EN LES OPERACIONS PERACIONS PERACIONS PERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.    

  
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 21 de juliol de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 871/2014   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 871/2014   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 871/2014   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 871/2014       

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

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

 
D’acord amb l’article 5è de la Llei 15/2010 caldrà fer un informe trimestral al Ple amb una 
relació de factures o documents justificatius als quals hagin transcorregut més de tres 
mesos des de la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos.  El Ple en un termini de 15 dies a comptar des del 
coneixement de la informació publicarà un informe agregat de la relació de factures i 
documents agrupats segons l’estat de la tramitació. 
 
En l’article 21 apartat 4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2014 
s’estableix la metodologia i variables a utilitzar per la realització del informe trimestral que 
cal donar compte al Ple. 
 
ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
 
L’estudi s’ha realitzat entre el període 01/04/2014 a 30/06/2014 tant per l’Ajuntament 
com pel Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell. 
 
En l’informe es relacionen el conjunt de factures no tramitades una vegada transcorreguts 
tres mesos des de la seva anotació en el registre general d’entrada i no havent-se iniciat el 
tràmit de reconeixement de l’obligació. 
 
D’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu apartat 4 s’estableix que el període legal de pagament de les 
certificacions ordinàries d’obra i per als pagaments de la resta de contractes subjectes als 
terminis de pagament de la LCSP, article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el seu text refòs, serà de 30 dies si l’inici del període legal 
de pagament és a partir de l’1 de gener de 2014.  
 
El present informe sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la 
Corporació local s’haurà de trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement dins el mes següent al del tancament del trimestre natural, 
d’acord amb l’Ordre ECO/1046/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 
de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera. 
 
La variable utilitzada en la informació objecte del present informe és la data de Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament. El tràmit en què es considera que s’ha iniciat l’expedient de 
reconeixement de l’obligació té establerta com a data la de conformitat i en conseqüència 
es detallen les factures que han excedit els tres mesos compresos entre la data del registre 
i la data de conformitat. 
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Del període 01/04/2014 a 30/06/2014 resulten 2 factures per import de 47,25 € on 
l’Ajuntament ha superat el termini de tramitació de 3 mesos i 8 factures de l’OAM 
Fundació Castell de Calafell, per import de 121,59 €. 
    
S’adjunta a l’expedient l’informe de l’òrgan gestor que justifica les causes de la no 
tramitació de les factures amb núms. de RFAC 137/14, 138/14, 139/14, 140/14, 141/14, 
142/14, 143/14 i 144/14 de l’OAM Fundació Castell de Calafell. 
    
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
    
El número de factures emeses i l’import total respecte les quals s’està incomplint el termini 
assenyalat en la Llei 15/2010 es el que es resumeix a continuació: 
 
 
 

  PERÍODE 01/04/2014 A 30/06/2014    
 FACTURES FACTURES FACTURES FACTURES 

REGISTRADES EN REGISTRADES EN REGISTRADES EN REGISTRADES EN 
EL PERÍODEEL PERÍODEEL PERÍODEEL PERÍODE    

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    Nº DE FACTURES Nº DE FACTURES Nº DE FACTURES Nº DE FACTURES 
TRAMITADES DESPRÉSTRAMITADES DESPRÉSTRAMITADES DESPRÉSTRAMITADES DESPRÉS    DE DE DE DE 

3 MESOS3 MESOS3 MESOS3 MESOS    

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    % PER Nº% PER Nº% PER Nº% PER Nº    % PER % PER % PER % PER 
IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT    1.700 4.204.991,36 2 47,25 0,12% 0,00% 
PAT. TURISMEPAT. TURISMEPAT. TURISMEPAT. TURISME    201 137.276,94 0 0,00 0,00% 0,00% 
OAM F. OAM F. OAM F. OAM F. 
CASTELLCASTELLCASTELLCASTELL    

61 40.280,63 8 121,59 13,11% 0,30% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.9621.9621.9621.962    4.382.548,934.382.548,934.382.548,934.382.548,93    10101010    168,84168,84168,84168,84    0,51%0,51%0,51%0,51%    0,00%0,00%0,00%0,00%    

“ 

La Comissó Informativa de Servei Interns per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne 
assabentats 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 

5. 5. 5. 5. DONAR COMPTE DE L’INDONAR COMPTE DE L’INDONAR COMPTE DE L’INDONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA FORME DE TRESORERIA FORME DE TRESORERIA FORME DE TRESORERIA NÚM. 93/2014, DE 15 NÚM. 93/2014, DE 15 NÚM. 93/2014, DE 15 NÚM. 93/2014, DE 15 DE JULIOL, DE JULIOL, DE JULIOL, DE JULIOL, 
SOBRE EL COMPLIMENT SOBRE EL COMPLIMENT SOBRE EL COMPLIMENT SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGDELS TERMINIS DE PAGDELS TERMINIS DE PAGDELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL SEGON TRAMENT EN EL SEGON TRAMENT EN EL SEGON TRAMENT EN EL SEGON TRIMESTRE DE IMESTRE DE IMESTRE DE IMESTRE DE 
2014, D’ACORD AMB LA2014, D’ACORD AMB LA2014, D’ACORD AMB LA2014, D’ACORD AMB LA    LLEI 15/2010, DE 5 DLLEI 15/2010, DE 5 DLLEI 15/2010, DE 5 DLLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICE JULIOL, DE MODIFICE JULIOL, DE MODIFICE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLACIÓ DE LA LLACIÓ DE LA LLACIÓ DE LA LLEI EI EI EI 
3/2004, DE 29 DE DES3/2004, DE 29 DE DES3/2004, DE 29 DE DES3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL SEMBRE, PER LA QUAL SEMBRE, PER LA QUAL SEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES’ESTABLEIXEN MESURES’ESTABLEIXEN MESURES’ESTABLEIXEN MESURES    DE LLUITA DE LLUITA DE LLUITA DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT CONTRA LA MOROSITAT CONTRA LA MOROSITAT CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COEN LES OPERACIONS COEN LES OPERACIONS COEN LES OPERACIONS COMERCIALS.MERCIALS.MERCIALS.MERCIALS.    

El secretari presenta l’informe de Tresoreria, de 15 de juliol de 2014, que es transcriu a 
continuació: 
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“INFORME DE TRESORERIA NÚM. “INFORME DE TRESORERIA NÚM. “INFORME DE TRESORERIA NÚM. “INFORME DE TRESORERIA NÚM. 93/201493/201493/201493/2014    

Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    

Informe sobre el compliment dels terminis de pagament corresponent al segon trimestre 
de l’exercici 2014, període de l’01/04/2014 a 30/06/2014. 

FetsFetsFetsFets    

El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis de pagament 
de les obligacions reconegudes per l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i 
l’OAM Fundació Castell de Calafell, referent al segon trimestre de l’exercici 2014, per 
donar compliment a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.    

    Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    

1. D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les 
Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Ens local, 
que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les 
que s’estigui incomplint el termini. 

2. L’article 4.4 d’aquesta Llei estableix que aquest informe haurà de remetre’s, en tot cas, 
als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les Comunitats Autònomes que tinguin atribuïda la tutela financera de les 
entitats locals. 

3. Per altra banda, la Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els 
annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals, determina que la persona titular de la tresoreria de l’ens local o, 
si no, la persona titular de la intervenció, haurà d’elaborar un informe de tresoreria 
(segons model annexat a l’ordre)  per a cada trimestre natural, respecte els ens locals i els 
organismes autònoms locals subjectes a tutela financera, i trametre’l al Departament 
d’Economia i Coneixement el mes següent al del tancament del trimestre natural. 

4. L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, conforme a la redacció atorgada per 
la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i de l’estímul 
del creixement i de la creació d’ocupació, estableix literalment el següent: 

“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, 
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deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los 
intereses de  

demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de 
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación 
de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, 
en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo 
acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos 
que rijan la licitación.   

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin 
que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono.” 

Així, el nou règim que resulta d’aplicació és el següent: 

- L’obligació de pagament dins dels 30 dies següents a la data d’aprovació de les 
certificacions o documents que acreditin la conformitat. 

- L’obligació d’aprovar els documents anteriors dins dels 30 dies següents al lliurament 
efectiu dels béns o la prestació del servei, excepte acord exprés en contra establert en 
el contracte i en algun dels documents que regeixin la contractació. 

- L’obligació del contractista de presentar la factura davant el registre administratiu 
corresponent, en temps i forma, en el termini de 30 dies següents al lliurament 
efectiu o a la prestació esmentada. En altre cas, no s’inicia l’inici del còmput del 
termini per la meritació d’interessos. 

5. El termini de pagament s’ha calculat per diferència entre la data de conformitat de les 
factures i la data de pagament de les mateixes. 

    
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
 
1. Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions reconegudes per l’Ajuntament 
de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell, corresponent al 
segon trimestre de l’exercici 2014, període de l’01/04/2014 al 30/06/2014, previstos en la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
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qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, és la 
següent: 
 

AJUNTAMENT DE CALAFELL
2n TRIMESTRE 20142n TRIMESTRE 20142n TRIMESTRE 20142n TRIMESTRE 2014

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 995 3.029.693,92 44,96% 70,29%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 1.218 1.280.755,66 55,04% 29,71%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 2.213 4.310.449,58 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 413 876.040,29 47,31% 38,03%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
 
OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
2n TRIMESTRE 20142n TRIMESTRE 20142n TRIMESTRE 20142n TRIMESTRE 2014

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 49 18.683,31 65,33% 54,32%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 26 15.711,48 34,67% 45,68%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 75 34.394,79 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 5 485,17 11,63% 1,60%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
 
PATRONAT DE TURISME
2n TRIMESTRE 20142n TRIMESTRE 20142n TRIMESTRE 20142n TRIMESTRE 2014

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 70 62.416,23 38,89% 54,17%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 110 52.803,27 61,11% 45,83%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 180 115.219,50 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 11 19.018,88 13,92% 22,03%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
 

2. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació, aquest 
informe s’haurà de remetre, en tot cas, a la Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, com a òrgan que té atribuïda la tutela financera de les 
Corporacions Locals de Catalunya.” 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns per unanimitat proposa al Ple : quedar-ne 
assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
6. 6. 6. 6. DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 
––––    2ON TRIMESTRE2ON TRIMESTRE2ON TRIMESTRE2ON TRIMESTRE    2014201420142014        
  
El secretari presenta l’informe corresponent al seguiment anual del pla d’ajust 
2012 de data 15 de juliol de 2014 , que es transcriu a continuació: 
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“INFORME“INFORME“INFORME“INFORME    DEDEDEDE    LALALALA    INTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓN    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    852/2014852/2014852/2014852/2014    DEDEDEDE    SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO    TRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRAL    

DELDELDELDEL    PLANPLANPLANPLAN    DEDEDEDE    AJUSTEAJUSTEAJUSTEAJUSTE    

I. 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. 

• Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones 
de información y   procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

• Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores. 

• Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo,  por la que se aprueban el modelo de 
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, 
previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales. 

• 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. 

II. ANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHOOOO    

Resultando que mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento 
de Calafell aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento,  de conformidad 
con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012. 

Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la secretaria 
general de coordinación autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió 
informe favorable al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Calafell. 

Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que; 

“Con carácter general, las ECon carácter general, las ECon carácter general, las ECon carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de ntidades locales que concierten las operaciones de ntidades locales que concierten las operaciones de ntidades locales que concierten las operaciones de 
endeudamiento previstas en este Real Decretoendeudamiento previstas en este Real Decretoendeudamiento previstas en este Real Decretoendeudamiento previstas en este Real Decreto----ley, deberán presentar anualmente ley, deberán presentar anualmente ley, deberán presentar anualmente ley, deberán presentar anualmente 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor 
sobre la ejecución de los planes de ajuste cosobre la ejecución de los planes de ajuste cosobre la ejecución de los planes de ajuste cosobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el ntemplados en el ntemplados en el ntemplados en el artículo 7 del Real artículo 7 del Real artículo 7 del Real artículo 7 del Real 
DecretoDecretoDecretoDecreto----ley 4/2012, de 24 de febreroley 4/2012, de 24 de febreroley 4/2012, de 24 de febreroley 4/2012, de 24 de febrero. 
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En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los 
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.    

Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.    

Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá 
a requerimiento del Mia requerimiento del Mia requerimiento del Mia requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la 
valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de 
dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad. 

Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las 
operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan 
concertado podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención 
General de la Administración del Estado. La Intervención General concretará los 
controles a realizar y su alcance, en función del riesgo que se derive del resultado de la 
valoración de los informes de seguimiento. 

Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá 
recabar la colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, 
que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La 
financiación necesaria para ello se realizará con cargo a los recursos “ 

Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo 
ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  que en su artículo 10, recoge que;  

“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste . La Administración que cuente con un plan de ajuste . La Administración que cuente con un plan de ajuste . La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el acordado con el acordado con el acordado con el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá 
remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de 
la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre 
en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes 
extremos:extremos:extremos:extremos:    

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas 
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.    

Deuda comercialDeuda comercialDeuda comercialDeuda comercial    contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. 
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de 
crédito para facilitar el pago a proveedores.crédito para facilitar el pago a proveedores.crédito para facilitar el pago a proveedores.crédito para facilitar el pago a proveedores.    

Operaciones con derivados.Operaciones con derivados.Operaciones con derivados.Operaciones con derivados.    

Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.    

Análisis Análisis Análisis Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las 
medidas del plan de ajuste.medidas del plan de ajuste.medidas del plan de ajuste.medidas del plan de ajuste. 

2. En el caso de que sea una Comunidad … 

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del 
día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales 
incluidas en el ámbitoincluidas en el ámbitoincluidas en el ámbitoincluidas en el ámbito    subjetivo de los subjetivo de los subjetivo de los subjetivo de los artículos 111artículos 111artículos 111artículos 111    y y y y 135 del texto refundido de 135 del texto refundido de 135 del texto refundido de 135 del texto refundido de 
la Ley la Ley la Ley la Ley Reguladora de las Haciendas LocalesReguladora de las Haciendas LocalesReguladora de las Haciendas LocalesReguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan , el informe sobre la ejecución del plan , el informe sobre la ejecución del plan , el informe sobre la ejecución del plan 
de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:    
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Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de lCorporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de lCorporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de lCorporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los os os os artículos 111artículos 111artículos 111artículos 111    y y y y 135 135 135 135 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacdel texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacdel texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacdel texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Localesiendas Localesiendas Localesiendas Locales    también se también se también se también se 
incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, 
considerando la ejecución trimestral acumulada.considerando la ejecución trimestral acumulada.considerando la ejecución trimestral acumulada.considerando la ejecución trimestral acumulada.    

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, 
de las medidas adicionalede las medidas adicionalede las medidas adicionalede las medidas adicionales adoptadas.s adoptadas.s adoptadas.s adoptadas.    

Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones 
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.” 

 

Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado  
la plataforma de captura de datos relativa al  “Informe de seguimiento del plan de 
ajuste  y otra información adicional (Art. 10 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre)”, 
plataforma que estará disponible hasta el 15 de julio de 2014. 

 

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; 

III. INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    

1 Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 
7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe de manera anual 
sobre la ejecución del plan de ajuste. De dicho informe se dará cuenta al 
pleno,  y del contenido del mismo se dará traslado al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas,  a través de la plataforma telemática que 
habilita el propio Ministerio. 

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del 
mismo, se han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.  

2 El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo 
regulado en  el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  
debe contener información sobre los siguientes extremos: 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito 
contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y el 
crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su 
vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores. 

Operaciones con derivados. 

Cualquier otro pasivo contingente. 

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de 
ejecución o en las medidas del plan de ajuste. 
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El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, 
posee el siguiente  índice de  contenidos: 

 

1.- Información de Ingresos. 

2.- Información de gastos. 

3.- Información de avales recibidos del sector público. 

4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 

5.- Información sobre la deuda comercial. 

6.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
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1.- Información relativa  a la evolución de los ingresos a 30/06/2014 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes. 
En Miles de euros 

 
La obligación de remisión sólo afecta al cuarto trimestre (en términos acumulados) al ser de periodicidad anual el envío del informe sobre la 
ejecución del plan de ajuste. 

 

  
Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos 

netos (datos acumulados)  
  

Ingresos 
Dato de 

liquidación 
ejercicio 2012 

Dato del 
plan de 
ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2014 
estimada  

Desviación de la 
estimación anual 
s/ plan de ajuste 

Ingresos corrientes: 40.381,45 36.867,15 7.608.591,7 36.139.983,61     0,00 0,00% 

Ingresos de capital: 752,50 357,00 0,00 0,00     0,00 0,00% 

Ingresos no financieros: 41.133,95 37.224,15 7.608.591,70 36.139.983,61      0,00 0,00% 

Ingresos financieros: 6.836,20 0,02 11.100,00  55.747,10     0,00 0,00% 

Ingresos Totales: 47.970,15 37.224,17 7.619.691,70 36.195.730,71      0,00 0,00% 

Ingresos generados derivados de 
las medidas de ajuste en relación 
al año inicial 

  100,00             

Ingresos generados derivados del 
propio ejercicio de la actividad 
económica 

  37.124,17             
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  Ejecución trimestral realizada (acumulada) 

Descripción medida de ingresos 
Dato del plan 

de ajuste 

Ajustes 
acumulados en 

ejercicios 
anteriores 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2014 
estimada 

Ajustes 
acumulados hasta 

el presente 
ejercicio 

Desviación de la 
estimación anual / 

plan de ajuste 

Medida 1: Subidas tributarías, supresión 
de exenciones y bonificaciones 
voluntarias, 

0,00 1.200,00 0,00 0,00       1.200,00 0,00% 

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la 
recaudación ejecutiva y voluntaria (firma 
de convenios de colaboración con Estado 
y/o CCAA) 

0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00% 

Medida 3: Potenciar la inspección 
tributaria para descubrir hechos 
imponibles no gravados 

0,00 200,00 0,00 0,00       200,00 0,00% 

Medida 4: Correcta financiación de tasas 
y precios públicos 

100,00 100,00 0,00 0,00       100,00 0,00% 

Medida 5: Otras medidas por el lado de 
los ingresos 

0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00% 

AHORRO TOTAL GENERADO POR 
LAS MEDIDAS relativas a ingresos 
CORRIENTES 

100,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 

Ahorro total generado por las medidas 
relativas a ingresos 

100,00 1.500,00 0,00 0,00       1.500,00 0,00% 
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2.- Información relativa  a la evolución de los gastos  a 30/06/2014 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes 

 

  
Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas 

(acumulada) 
  

Gastos 
Dato de 

liquidación 
ejercicio 2012 

Dato del plan de 
ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2014 
estimada 

Desviación de 
la estimación 
anual / plan de 

ajuste 

Gastos corrientes: 32.153,28 30.916,30 5.868.278,01  14.010.811,68       0,00% 

Gastos de capital: 5.110,66 1.114,01 718.328,74  1.540.975,83       0,00% 

Gastos no financieros: 37.263,94 32.030,31 6.586.606,75  15.551.787,51       0,00% 

Gastos operaciones financieras: 4.787,04 5.098,67 527.321,54 1.530.610,67        0,00% 

Gastos Totales (1): 42.050,98 37.128,98 7.113.928,29 17.082.395,18        0,00% 

Gastos generados derivados de las 
medidas de ajuste (2) : 

                

Gastos generados derivados del propio 
ejercicio de la actividad 
económica(3)=(1)-(2):  

                

  

Saldo obligaciones pendientes de aplicar 
al ppto al final de cada trimestre: 

67,53   0,00 0,00         

Periodo medio de pago a proveedores (en 
días): 

  
30 
 

50 30         

Gasto financiado con remanente de 
tesorería (afectado y/o gastos generales): 

      2.022.730,77         
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El periodo medio de pago corresponde al dato del último informe de cumplimiento de plazos de pago en virtud de la Ley 15/2010.  
 

  Ejecución trimestral realizada (acumulada)   

Descripción medida de gastos 
Dato del plan 

de ajuste 

Ajustes 
acumulados en 

ejercicios 
anteriores 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2014 
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 

de ajuste 

Ahorro en capítulo 1 del Pto 
consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 5, y 6) 

  491,00 0,00 0,00       491,00 0,00% 

Ahorro en capítulo 2 del Pto 
consolidado (medidas 7,9,10,12,13,14 
y 15) 

  33,00 0,00 0,00       33,00 0,00% 

Ahorro en capítulo 4 del Pto 
consolidado (medida 8) 

    0,00 0,00       0,00 0,00% 

Ahorro en otras medidas de gasto 
(medida 16) 

  412,00 0,00 0,00       412,00 0,00% 

AHORRO TOTAL GENERADO 
POR LAS MEDIDAS relativas a 
gastos CORRIENTES 

0,00 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,00 0,00% 

 
 
 

3333....----    Información de avales Información de avales Información de avales Información de avales recibidos del sector público.recibidos del sector público.recibidos del sector público.recibidos del sector público. 
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No se ha recibido ningún aval del sector público. 

 
4.4.4.4.----    Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar eInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar eInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar eInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a l pago a l pago a l pago a 
proveedores.proveedores.proveedores.proveedores.    
    

 En el período de referencia la Corporación no ha suscrito ningún contrato o línea de crédito. 
 Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 30/06/2014. 
 

5555....----    Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.    
    

(En miles de euros) 
Antigüedad (fecha recepción de facturas) 

Total 

Año: 2014 

Año 2013 Año 2012 
Ejercicios 
Anteriores Obligaciones reconocidas pendientes de 

pago clasificadas por antigüedad 
1er. trimestre 2do. trimestre 3er. trimestre 4to. trimestre 

Capítulo 2 48.646,91 1.559.275,39 0,00 0,00 81.308,73 31,91 0,00 1.689.262,94 

Capítulo 6 6.430,99 206.132,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.563,01 

Otra deuda comercial 12.161,23 389.802,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.964,08 

Total 67.239,13 2.155.210,26 0,00 0,00 81.308,73 31,91 0,00 2.303.790,03 

    

La deuda comercial a 30/06/2014, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de pago, procedentes de los periodos que se 
especifican,  se ha cifrado en 2.303.790,032.303.790,032.303.790,032.303.790,03 €.   

6.6.6.6.----    Información sobre operaciones con derivados y otro Información sobre operaciones con derivados y otro Información sobre operaciones con derivados y otro Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.pasivo contingente.pasivo contingente.pasivo contingente.    

En el periodo de referencia la Corporación no tiene operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 
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A los efectos oportunos, este es mi informe remitiendo copia del presente informe al 
señor Alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la 
primera sesión plenaria que se celebre.  

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática 
de captura de datos habilitada al efecto antes del 15 de juliol de 2014. 

Será necesario continuar analizando el grado de cumplimiento del plan de ajuste del 
Ayuntamiento de Calafell en el futuro, y adoptar en su caso las medidas que 
procedan.” 

 

La Comissió Informativa de Serveis Interns per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne 
assabentat. 

 

El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de 
la totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria 
legal, acorda:  quedar-ne assabentats. 

 
7777. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 30/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 30/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 30/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 30/2014 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT 
AMB BAIXESAMB BAIXESAMB BAIXESAMB BAIXES    
    
Fets Fets Fets Fets     
    
1. 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 suplement de crèdit i  crèdit extraordinari finançat amb baixes 
a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
    
2. Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
finançat amb baixes, degudament informat per la intervenció municipal d’aquest 
Ajuntament. 
 
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
Per tot el que s’ha exposat la regidora de Serveis Interns proposa a la Comissió Informativa 
el següent: 
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1. Aprovar l’esmentat expedient 30/2014 de modificació del pressupost mitjançant  
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de 5.309,75 
€  de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
2. 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 
30/2014 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. 
 
No obstant i això, la Corporació Municipal del Ple, amb el seu superior criteri, adoptarà el 
que cregui més adient.  
 
La Comissió Infomrmativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PP i 
l’abstenció dels membres d’UAM proposa al Ple: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 30/2014 de modificació del pressupost mitjançant  
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de 5.309,75 
€  de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
2. 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 
30/2014 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. 
 
Sra. Suárez: gràcies,bon dia. Més que res perquè aquesta modificació pressupostària 
correspon a l’àrea del Serveis a les persones, concretament es proposa una baixa de 
5.309,75 €  que corresponia a una partida pressupostària del capítol II de serveis i el motiu 
és perquè una part que són 4.800 € se’n va inversions perquè s’han de canviar dos 
aparells de aire condicionat i els diners que hi havia era per reparar-los però no pas per 
canviar-los. Per tant se’n van a inversions i una part que correspon a 500 € se’n va a 
l’aportació anual que fem com a municipi a l’àrea forestal del Montmell perquè des del 
consell d’alcaldes van decidir que aquest any s’ampliava l’aportació que es fa habitualment 
de tots els municipis de la comarca perquè estava en molt mal estat una part de l’àrea 
forestal del Montmell i són 500 # que s’aporten demés dels 335 e que ja s’acostumen a 
aportar anualment. I aquesta és la totalitat i l’explicació d’aquesta modificació 
pressupostària. 
 
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 
Massimiliano Revello, i 5 abstencions dels membres del PSC-PM acorda: 
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1. Aprovar l’esmentat expedient 30/2014 de modificació del pressupost mitjançant  
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de 5.309,75 
€  de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
2. 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 
30/2014 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. 
 
ANNANNANNANNEX I:EX I:EX I:EX I:    

 
PRESSUPOST 2014 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 22/2014 
 

Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta:     

 
    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     
   CRÈDIT EXTRAORDINARI    

510 3300 6330000 EQUIPAMENTS 0,00 € 4.809,75 € 4.809,75 € 
   Subtotal 0,00 € 4.809,75 € 4.809,75 € 
   SUPLEMENT DE CRÈDIT    

510 9430 4670200 
APORTACIÓ ÀREA 
FORESTAL MONTMELL 335,00 € 500,00 € 835,00 € 

   Subtotal 335,00 € 500,00 € 835,00 € 
   TOTAL  335,00 € 

 
5.309,75 € 

 
5.644,75 € 

 

 
Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, 
l’expedient contemplaria la minoració de les partides que tot seguit es detallaran. 

    

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

 
      PROPOSTA 
    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     

510 3300 2130000 MANT. INTAL.LACIONS I 
MAQUINÀRIA CULTURA 

20.750,00 € 5.309,75 € 15.440,25 € 

   TOTAL 20.750,00 € 5.309,75 € 15.440,25 € 
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Sr. Olivella: si us hi sembla els tres punts que venen, es poden tractar nu per un però com 
és el mateix l’ ICIO dels tres, els llegim els tres i llavors començarem el torn de paraula. Us 
sembla bé a tots? D’acord, doncs ho farem així.  
 
 
 
8. 8. 8. 8. PROPOSTA DE PROPOSTA DE PROPOSTA DE PROPOSTA DE BONIFICACIÓ ICIO REPARACIÓ COBERTES ESCOLA STA. CREU DE BONIFICACIÓ ICIO REPARACIÓ COBERTES ESCOLA STA. CREU DE BONIFICACIÓ ICIO REPARACIÓ COBERTES ESCOLA STA. CREU DE BONIFICACIÓ ICIO REPARACIÓ COBERTES ESCOLA STA. CREU DE 
CALAFELLCALAFELLCALAFELLCALAFELL    
        
Mitjançant Resolució núm. 2014/3921 , de data 9 de juliol de 2014, el tinent d’Alcalde 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell, Rafel Solé Miró, es va atorgar la llicència d'obres 
menors per la reparacióde les cobertes a l’escola Sta. Creu de Calafell, situada al c/ Jaume 
Pallarès s/n de Calafell. 
 
Atès que, en el document de sol·licitud de la llicència d’obres per part del departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, promotora de les obres, també es 
sol·licitava la bonificació en la liquidación dels impostos municipals, en mèrits de l’objecte 
d’ús públic de l’equipament 
 
Atès el que desposa l’ordenança fiscal municipal 2.1.5 , article 6, en els seus apartats III, 
beneficis fiscals. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per l’Arquitecte Municipal, que queda adjuntat a l’expedient. 
 
Vist l'informe emès pel Secretari Acctal., que queda adjuntat a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques Manteniment i Medi Ambienta mb l’abstenció 
dels grups municipals del PSC i UAM,  l'adopció del següent acord:   
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres núm. 56/2014, atorgada al departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, per la reparación de les cobertes a l’escola Sta. Creu de 
Calafell, situada al c/ Jaume Pallarès s/n de Calafell en mèrits de l’objecte d’ús públic de 
l’equipament 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat, al  Departament d'Intervenció i BASE, 
Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres núm. 56/2014, atorgada al departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, per la reparación de les cobertes a l’escola Sta. Creu de 
Calafell, situada al c/ Jaume Pallarès s/n de Calafell en mèrits de l’objecte d’ús públic de 
l’equipament 
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SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat, al  Departament d'Intervenció i BASE, 
Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
 
9. 9. 9. 9. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES DE CONSTRUCCIÓ IES A SEGUR DE PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES DE CONSTRUCCIÓ IES A SEGUR DE PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES DE CONSTRUCCIÓ IES A SEGUR DE PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES DE CONSTRUCCIÓ IES A SEGUR DE 
CALAFELLCALAFELLCALAFELLCALAFELL    
    
Mitjançant Resolució núm. 2012/2337, de data 4 de juny de 2012, el tinent d’Alcalde 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell, Rafel Solé Miró, es va atorgar la llicència d'obres 
per l’execució d’un Institut d’Ensenyament Secundari (IES), a la confluència del c/ Brasil 8 i 
c/ de la Cúspide a Segur de Calafell. 
 
Mitjançant Resolució núm. 2014/3257, de data 2 de juny de 2014, el tinent d’Alcalde 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell, Rafel Solé Miró, es va atorgar la prórroga de la 
llicència d'obres per l’execució d’un Institut d’Ensenyament Secundari (IES), a la 
confluència del c/ Brasil 8 i c/ de la Cúspide a Segur de Calafell. 
 
Atès que, en el document de sol·licitud de la llicència d’obres per part dels Serveis 
Territorial d’Ensenyament a Tarragona, també es sol·licitava l’exempció de les taxes i 
impostos municipals, en mèrits de l’objecte d’ús públic de l’equipament 
 
Atès el que desposa l’ordenança fiscal municipal 2.1.5 , article 6, en els seus apartats III, 
beneficis fiscals. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per l’Arquitecte Municipal, que queda adjuntat a l’expedient. 
 
Vist l'informe emès pel Secretari Acctal., que queda adjuntat a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques Manteniment i Medi Ambienta amb l’abstenció 
dels grups municipals del PSC i UAM,  l'adopció del següent acord:   
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres núm. 18/2011, atorgada als Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per l’execució d’un Institut 
d’Ensenyament Secundari (IES), a la confluència del c/ Brasil 8 i c/ de la Cúspide a Segur de 
Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat, al  Departament d'Intervenció i BASE, 
Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: 
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PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres núm. 18/2011, atorgada als Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per l’execució d’un Institut 
d’Ensenyament Secundari (IES), a la confluència del c/ Brasil 8 i c/ de la Cúspide a Segur de 
Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat, al  Departament d'Intervenció i BASE, 
Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
 
10. 10. 10. 10. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES DE CONSTRUCCIÓ CENTRE D'ASSISTÈNCIA PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES DE CONSTRUCCIÓ CENTRE D'ASSISTÈNCIA PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES DE CONSTRUCCIÓ CENTRE D'ASSISTÈNCIA PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES DE CONSTRUCCIÓ CENTRE D'ASSISTÈNCIA 
PRIMÀRIA A L'AV. ESPANYA 314 DE SEGUR DE CALAFELLPRIMÀRIA A L'AV. ESPANYA 314 DE SEGUR DE CALAFELLPRIMÀRIA A L'AV. ESPANYA 314 DE SEGUR DE CALAFELLPRIMÀRIA A L'AV. ESPANYA 314 DE SEGUR DE CALAFELL    
    
Mitjançant Resolució núm. 2013/3405 , de data 24 de juliol de 2013, el tinent d’Alcalde 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell, Rafel Solé Miró, es va atorgar la llicència d'obres 
per l’execució d’un Centre d’Assistència Primària (CAP), a l’avinguda Espanya 314 de 
Segur de Calafell. 
 
Atès que, en el document de sol·licitud de la llicència d’obres per part de la promotora 
FUNDACIÓ CENTRES ASSISTÈNCIALS I D’URGÈNCIES, també es sol·licitava l’exempció de 
les taxes i impostos municipals, en mèrits de l’objecte d’ús públic de l’equipament 
 
Atès el que desposa l’ordenança fiscal municipal 2.1.5 , article 6, en els seus apartats III, 
beneficis fiscals. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per l’Arquitecte Municipal, que queda adjuntat a l’expedient. 
 
Vist l'informe emès pel Secretari Acctal., que queda adjuntat a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques Manteniment i Medi Ambienta mb l’abstenció 
dels grups municipals del PSC i UAM,  l'adopció del següent acord:   
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres núm. 29/2012, atorgada a la FUNDACIÓ CENTRES 
ASSISTENCIALS I D’URGÈNCIES, per l’execució d’un Centre d’Assistència Primària (CAP), a 
l’avinguda Espanya 314 de Segur de Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat, al  Departament d'Intervenció i BASE, 
Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres núm. 29/2012, atorgada a la FUNDACIÓ CENTRES 
ASSISTENCIALS I D’URGÈNCIES, per l’execució d’un Centre d’Assistència Primària (CAP), a 
l’avinguda Espanya 314 de Segur de Calafell. 
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SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat, al  Departament d'Intervenció i BASE, 
Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
Sr. Solé: sí, només dir que l’ordenança i el departament de la Generalitat ens ho demana i 
la bonificació, com bé ha  dit el secretari és del 95 % i les llicències doncs al Sta. Creu es 
va donar aquest juliol de 2014, de l’ Institut de Segur al juny de 2012 i al cap de Segur a 
juliol de 2013. Res més. 
  
    
11.11.11.11.    DONAR COMPTE DE LDONAR COMPTE DE LDONAR COMPTE DE LDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
    
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des 
del Decret 3200/2014 de 30 de maig, fins el 3699/2014 de 26 de juny, 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. 
    
    
12. 12. 12. 12.     DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALOCALOCALOCAL    
 
 
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són des de la número 23 a la 29 de dates 28 de maig, 4, 11, 18, 19 i 25 de juny i 2 de 
juliol de 2014 perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
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El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
 
Sr. Olivella: si us hi sembla a tots deixaríem el ple avui per una situació que no se com 
definir-la de moment, de força major. Moltes gràcies a tots 
 
13.13.13.13.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
Sr. Revello: sí que ha anat ràpid això, ha anat molt ràpid. Primer de tot voldria comentar 
na cosa ràpida i és agrair, suposo a Via Pública, no sé exactament a qui, el fet que s’hagi 
decidit obrir el pàrking annex de Mercadona els cap de setmana. Si se’n recorden aquesta 
era nua proposta que jo havia fet en aquesta taula i per gran sorpresa l’he vist posat en 
marxa. Agafo una miqueta de “me gusta” encara que proposaria que el cartell fos una 
mica més gran perquè molta gent no se n’adona però sí que agrair-lo perquè guanyar 
unes 60 o 70 places d’aparcament, sobre tot en aquestes dates i els caps de setmana en 
què el Mercat municipal està tancat pot ser molt útil per tots. 
 
Després voldria comentar una cosa com és habitual darrerament a la regidora d’Esports, la 
senyora Maite González. He visto los últimos días en las instalaciones de las pistas de 
pàdel que se ha colocado una lona con unas propuestas de bono para los usuarios 
habituales y para los jugadores que van habitualment. Ésto me parece muy bien, sea como 
usuario o para los ciudadanos pero me gustaría saber, ya que ésto son precios públicos si 
tal com he visto se han pasado por JGL. Con ésto quiero remarcar nada en contra, 
empresarialment hablando cualquier empresario haría este tipo de propuesta pero sí que 
tratándose de una concesión, en este caso a Tandem Wellness, y a su vez a esta empresa 
creo que cualquier modificación del precio público tendría que pasar por JGL. Si se ha 
hecho ningún problema, y si no que nos lo explique. 
 
Otro de los temas que me gustaría comentar, pensaba hacerlo en el próximo pleno pero 
quiero hacerlo en éste ya que aunque aún no se ha celebrado faltan pocos días, lo 
comentamos en CI, y es el ehcho de que este año el torneo de bàsquet que se realiza 
desde hace 18 años, no desde hace 1 año, desde hace 18 años, se realizará en el puerto 
de Segur; en lugar de las pistas habituales que han habido entre el mercado, 
antiguamente, el actual mercado municipal o en las pistas que hay cerca dónde ahora 
mismo hay las pistas de pádel que hay cerca de la regidoria. Durante 17 años tal como 
comentamos este torneo se organizó, yo he participado en la organización varios años del 
mismo en estas psitas. Este año yo creo que se habría podido negociar con los 
organizadores, y digo negociar y lo remarco bien claramente, se habría podido negoviar 
seguir realizándolo en la misma zona. Tenemos las pistas nuevas y habría sido una buena 
ocasión para inaugurar las pistas. En cambio no, vamos a ahcerlo en el puerto de Segur, 
zona contra la cual no tengo absolutamente nada, al contrario; yo he participado en 
torneos también en el puerto de segur donde lo hemos pasado muy bien porque es un 
entorno espectacular. Pero sí que este torneo, por tradición y emplazamiento, quizás se 
habría qeu tenido que mantener en esta zona, con  esto corremos el riesgo de perderlo, 
corremos el riesgo de que no vengan todos los participantes que han venido en otras 
ocasiones porque primero se ha cambiado la fecha, siempre tradicionalmente era el 
segundo sábado de agosto por un sencillo motivo: porque muchos jugadores que viene 
estan de pretemporada. Adelantarlo es cambiar el esquema a personas que ya se 



 

31 
 

organizan hasta el alquilar el piso en Calafell para estar aquí el segundo sábado de agosto 
y le podría dar nombres y apellidos de amigos porque lo hacían cada año y este año no 
vendran. No pasa nada, esperemos si se puede enmendar de cara al año que viene, 
esperemos que sea nu éxito. Nadie más que yo desea ques ea nu éxito en el puertod e 
Segur pero si se cauerdan en esta mesa tuvimos una pequeña discusión sobre el ehcho 
que las canastas nuevas en la nuevas pistas tenían qeus er 4 y ahora vamos a hacerlo en el 
puerto de Segur dónde canastas reglamentarias para jugar equipos senior sólo hay 2. 
Encima estan fuera de medida y las líneas tampoco estna pintadas al 100 % con un suelo 
liso que resbala. Es un riesgo que estamos corriendo y espero que usted lo haya tenido en 
cuenta porque claro, perder un evento deportivo como podría ser esto porque no lo 
hemos tenido en cuenta puede ser muy grave. No haberlo hecho? No haber permtido 
cambiar de sitio porque las nuevas pistas aún no estaban preparadas? Quizás habría sido 
una razón más que valida pero las pistas están en tiempo récord y ya hay chicos jugando 
desde hace unas cuantas semanas y es na lástima eprder todo ele sfuerzo que s eha hecho 
durante 17 años, éste será el decimooctavo. 
 
Ahora quiero seguir comentando unas cositas con la regidora de turismo, la senyora Olga 
Elvira. Por gran sorpresa durante otro año consecutivo cogiendo el libreto de turismo 
familiar he visto como confirmar la línea de lo que hemos comentado en todos los plenos 
que es el inmovilismo. Yo recuerdo este panfleto que tengo en mis manos, nuestro alcalde 
era regidor de turismo cuando se empezó todo el argumento turismo famliar, yo era 
presidente de la asociación de empresarios y esta señorita que sale en la foto yo creoq eu 
hasta n sólo ya había hecho la comunión si no que ya va para la confirmación. A ver que 
me diga que no se puede cambiar un libreto por motivos de costes me parece un poco 
fuerte. Que no se pueda cambiar no sé por que otro motivo no lo veo correcto. Un turista 
que viene año tras año a Calafell no puede encontrarse siempre lo mismo. Hay un 
restaurante que hasta ha cambiado de nombre y sigue aquí. A lo mejor es un error 
material pero me refiero que sobre estos pequeños detalles deberíamos estar más encima 
porque al fin y al cabo es la imagen que se llevan los turistas de nuestro municipio. 
 
Referente al inmovilismo usted me dirá que no es correcto porque durante su mandato se 
han hecho eventos diferentes, se han hecho cosas especiales y yo le diré que sí, que estoy 
de acuerdo no tenemos en cuenta firetes mágicas ni exposiciones de cerveza porque yo 
considero que ésto no son elementos turísticos. En cambio considero elementos turísticos 
muyn interesantes, o que podrían ser muy interesantes, el family week-end y el carnaval 
de verano. Hablando del primero usted se acuerda que personalmente estuvimos 
comentando como la fecha era muy desacertada, y usted lo ha reconocido, quizás de cara 
al año que viene replantear el calendario. Pero claro, para gran sorpresa he visto, he 
tenido en mis manos los números de este evento y claro cuando hablamos de un evento 
de más de 54.000 €, uff, entonces aquí no son sólo las fechas. Cuando un municipio 
destina esta cantidad de dinero a un evento debe conseguir multiplicar este dinero entre 
sus empresas, sus comercios, sus ciudadanos por 5, por 6 o por 7. Usted me dirá que nua 
parte está subvencionado por la Geenralitat, sí, 20.000 €, o por la Diputació, sí, de 
acuerdo, perdón. Pero ún no los hemos visto, de momento los tenemos para pagar las 
facturas y supongo,e xcepto qeu me equivoque pero visto los tiempos, dudo que 
tengammos ya este dinero en nuestras manos asíq ue supongoq que de momento nos 
cuesta 54.000 €. Ya veremos si conseguimos que nos cueste 34.000 € pero sigue siendo 
un importe muy elevado, un importe más alto qeu el festival del rock-a-billy y el impacto 
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que tiene el festival rock-a-billy  en el municipio no tiene nada que ver con el impacto que 
ha tenido el family week-end por lo cual, insisto, deberíamos replantearnos muchas cosas 
en este aspecto. El club super-3 no se ha visto, used nos dijo que el fmaily week-end era 
nu evento patrocinado por el club super-3 y no ha sido así. Del club super-3 se ha visto un 
globito hiperpequeño en una minifot en el libreto y no hemos estado ni en la pagina web 
del club super-3 ni en los panfletos y no nos han ayudado a nada. Creo que ha fallado un 
poco la negociación. 
 
Otro de los elementso estrella que usted dice que ha aportado al munipio, y insisto que 
como idea puede ser buena, es el carnaval de verano. Ya no entraré en detalles sobre los 
problemas porque pueden pasarle a cualquiera pero bueno cuando se juntan tantas 
personas en un espacio reducido de noche en el 2014, pueden pasar ésto y más. Pero si 
que insisto en una cosa que volvemos a lo del family wee-end y lo enlazaré con lo de las 
habaneras que también queríahablar después. Son las fechas, teenmos problema de 
calendario, no, no no hagamos esta cara, tenemos un problema de calendario. Seguimos 
haciendo actos en momentos en que ya tenemos el municipio lleno. Por favor, migran 
petición y no es sólo mía, hablo en nombre de todos los empresarios y ciudadanos de 
Calafell, espero, pero de unos cuantos sí y se lo puedo asegurar, hagamos actos, 
destinemos recursos a los momentos de año en los cuales haya menos gente. Organizar 
las habaneras yo sé que es una tradición histórica ques e organiza a principios de agosto, 
bueno pensemos en algo diferente, por qué no lo hacemos en otro momento del año? 
Por qué no lo aprovechamos para lanzar la temporada? Otros municipios de la costa brava 
lo hacen en otras fechas, no lo hacen en agosto en que ya tienen el municipio llenísimo 
donde no se puede aparcar. Destinemos recursos para a traer público en otras fechas, no 
en fechas en que ya tenemos público.  
 
Ya no entraré, lo voy a comentar porque es vox populi pero sí que, yo no sé si comentarlo 
con el señor alcalde o con usted directamente pero si se organizan actos, por favor que la 
regidora asista a los actos porque a la desfilada usted no ha asistido, al Calafell somriu no 
ha asistido, family week-end sí que la hemos visto. Por favor yo si fuese usted ya que los 
organiza mi regidoria yo estaría allí en primera fila porque es mi responsabilidad estar, 
vigilar y ayudar en lo quehaga falta porque sé que usted tiene un equipo fantástico que le 
ayuda, no hace falta que me lo diga y lo sé, no lo digo con ironía lo digo en serio, pero 
insisto yo de usted participaría. Nada más, gràcias. 
 
Sr. Sieiro: yo nada más quería recordar la limpieza de los contenedores de la iglesia que 
practicamente cada vez que se pasa por allí hay un olor muy desagradable y esos 
contenedores, hay tiendas allí que practicamente se tienen que lavar cada semana por lo 
menos porque si no es imposible y más estamos en época de verano y allí la gente pasa y 
siempre sube el mal olor. Nada más. 
 
Sr. Triadó: bon dia i bon hora. Jo volia refermar una mica la petició que fa el Lluis Sieiro 
però no només per d’Iglesia. Si passegem pels carrers de Calafell on els contenidors estan 
tocant a base i els de Segur també en moltes zones del passeig fan molta olor. Jo diria que 
els contenidors no es netegen i si es netegen, es netegen malament o es tindrien que 
netejar més sovint. Jo el que demanaria és que s’ho miréssiu una mica i que passegéssiu 
una mica i veiéssiu el que us estic dient.  
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En segon lloc era un tema que ja vam remarcar a l’estiu passat, vam passar 5 o 6 vegades 
que les bombes que hi ha al carrer es disparen quan la platja és plena de gent. Aleshores 
hi ha gent estirada davant que se’ls hi emporten les tovalloles, els bosses i els llibres, fa 
pudor, molta pudor aquell aigua i aquest any ja ha tornat a passar dues vegades. Amb 
una em vaig trobar, l’altre m’ho van dir, vaig trucar i vaig anar i ja havia passat però l’últim 
dia estava jo molt a prop i el vaig veure. Aleshores em donaven l’excusa que el tema 
s’omple. Ja sabem el que passa amb aquell dipòsit però sempre hi ha solucions tècniques 
que es pugui fer disparar les bombes a la nit potser que no hi ha gent o que s’utilitzi 
l’emissari que hi ha al carrer Sant Pere per enviar aquestes aigües molt més endins. Per 
tant aquestes són les dues peticions que us puc fer. 
 
Sr. Parera: pel que respecte a nosaltres, UAM, més aviat hem de fer tres o quatre coses en 
pla de denúncia i crítica. Estem a ple estiu i hi ha tapes dels carrers, no anomenaré els 
carrers però pràcticament són el 50 %, que les tapes de les clavegueres estan ensorrades i 
és com si haguessin sots Altre problema gros que hi ha és que sí que és veritat que 
aquests dies s’han tapat alguns forats d’alguns carrers però hi han uns forats dels empales 
de Sorea, dels empalmes de gas que estan ensorrats, que són pitjors que els sots que han 
tapat. Estem a ple estiu i no s’ha buscat cap solució. Estem a ple estiu i hi ha alguns 
carrers que les moreres i els xipresos per passar per sota t’has d’ajupir. Ni s’han preocupat 
de solucionar aquests problemes.  
 
Hi ha un altre sistema de crítica, s’ha fet segurament en bona fe, però no hi ha el que hi 
ha dret com s’ha dit abans el regidor que tenia la paraula davant meu, abans que jo hi ha 
el que ha d’haver per tant no es fan les coses com s’han de fer. Hi ha moltes coses , com 
he dit això de les tapes, de les clavegueres, el gas, l’aigua, per tant els arbres que surten 
tots, i hi ha una altra cosa molt important que s’ha fet en bona fe. S’ha fet una vorera en 
el carrer Noruega, al carrer Noruega sabem tots que desemboca el torrent de Casa Vella, 
baixen les coses aigües de dalt del Compte  de Orbaneja, Austre, d’Anglaterra, Finlàndia, 
Alemanya, totes les aigües baixen per allà i en comptes de donar sortida a les aigües pel 
pont de Casa Vella el que s’ha fet és una vorera i per tant en lloc de solucionar la sortida 
de les aigües tapar-les. Ja tindrem totes les aigües perquè aquesta vorera fa vuit dies que 
s’ha fet i hem tingut la sort o la desgràcia que no ha plogut i ja tindrem les aigües a 
aquests garatges de baix al fons del carrer Noruega amb dos metres d’aigua dons dels 
garatges. Per tant com he dit abans no ni ha el que ha d’haver i perdoni senyor alcalde 
que no el culpo a vostè sinó que és l’organització que vostè s’ha muntat o que vostè té. 
Això que en lloc d’una sortida a les aigües fem un tap a les aigües que vingui Deu i que ho 
vegi. No dic res més però tot això que he dit és una pena que estiguem al mes d’agost i 
que no s’hagi pogut solucionar abans. Gràcies.  
 
Sr. Bonilla: gracias señor alcalde, buenos días a todos. Mire, en primer lugar se està 
realizando a lo largo de todo este mes de junio, incluso algo de julio, y ya nos pilla el 
agosto la zona de ajardinamiento de enfrente de los cines, la zona de Mas Mel parte 
montaña. Todo esta actuación que se esta haciendo, que creo que es precisa y necesaria 
para este barrio, no estamos de acuerdo con la fecha en la que se está haciendo. No 
estamos de acuerdo porque se ha cogido el pleno verano, la temporada en que todo el 
mundo está de vacaciones aquí en la zona de Mas Mel y la verdad con el ruido de las 
máquinas y demás pues nos estan llegando las quejas de que no se les deja el descanso 
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debido que tendrían qeu tener en estas fechas, que esto se podría haber estado 
realizando en otras fechas del año.  
 
En otro punto tenemos en el pleno del dia 8 de mayoles comuniqué, o avisé en esta sala 
de plenos, concretamente de la limpieza del solar que había que realizar en la zona 
comercial también de Mas Mel, frente a la casa de pinturas. Allí hay un solar que no está 
vallado, que estaba muy lleno de runes en aquella fecha y que a día de hoy tiene más 
runes de las que había. Que se haga una actuación porque estamos en verano y la verdad, 
todo el mundo que pasa por la carretera pues la verdad ve allí aquel solar en pleno estado 
de abandono y que se hiciera vallar este solar para ver si así se podría mantener la limpieza 
de este puesto. 
 
Luego, concretamente en Calafell Park hay una furgoneta de color blanca abandonada 
concretamente en la calle frente al número 21, tengo la matrícula, si eso se la daré al 
regidora hora después pero es un vehículo que lleva abandonado más de dos años. Yo he 
estado recabando información y los propietarios de este vehículo hace que marcharon ya 
de España más de dos años por lo tanto creo que había que retirar este vehiculo de aquí, 
que se sigan los pasos debido y que se le dé una solución al respecto porque el vehiculo ya 
se ve que está totalmente en un estado de abandono. 
 
Luego, concretamente cuando se hace reparto de alimentos en la Masia de la Sínia, pues 
también siempre queda allí, en el solar delante de la Masía, todo el solar lleno de cajas de 
plástico de cartón, de papeles y demás. Todo el que pasa por el paseo de la Unión o allí a 
los médicos la verdad es que la impresión que da es bastante deplorable como municipio y 
como municipio turístico aún más en estas fechas, no? Se tendría que tener la cura de 
tener un mantenimiento de limpieza todo el año.  
 
Hay concretamente en la calle de la Rosa, este fin de semana pasado pues alguien ha 
estado limpiando un solar y bueno todas las hierbas y todo lo que han sacado, lo han 
sacado correcto  pero dónde han colocado los sacos? Concretamente en la parada del bus 
y en la acera. Han cortado una acera totalmente, estan al lado de los contenedores de 
basura y han tapado más de la mitad de la parada del bus, por lo tanto ahora el bus tiene 
que parar no en su parada, si no fuera de la parada en un sitio donde hay bastante 
tránsito que está justo con el cruce que nos lleva hacia Clariana o hacia la 340. Creo que 
desde el fin de semana pasado hasta día de hoy, esta mañana aún seguian allí los sacos, 
creo que ha habido tiempo más que suficiente para haber retirado todos estos restos de 
poda que estan poniendo en peligro a los ciudadanos que van por la acera porque se 
tiene que hechar a la calzada, al mismo tiempo que estan poniendo en peligro a los que 
se bajan en autobús en esta zona también. 
 
Y luego hay otra cosa que ya dije en la CI pasada pero visto que la respuesta ha sido nula 
totalmente y ésto se da muy a menudo. Es que concretamente las compañias de servicios 
cuando hacen un corte de luz o de aguas pues llegan como es normal, y les obliga la 
propia normativa, la ley determina que practicamente en todas las farolas van colocando 
los cortes para los avisos del corte del servicio, de la durada de ese corte de servicio. Pues 
la verdad es que el corte de servicio se produjo ya hace 15 días, despues de 15 días y de 
haberlo dicho en la CI toda las farolas estan con sus carteles allí enganchados, alguno ha 
caído por la lluvia, pero más del 90 % se mantienen con su cinta aislante enganchada allí 
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y demás. Creo que esto también la verdad, da una imagen bastante deplorable y sería tan 
fácil como hacer un seguimiento a las compañias y decirles que los retire igual que los 
coloca. Nada más por hoy señor alcalde. 
 
Sra. Almagro: buenos días a todos. Mi intervención de hoy está dirigida, concretamente a 
3 concejales y la primera parte de la intervención se la dirijo al señor Jose Antono Jiménez, 
regidor de Medio Ambiente, referente al gasto absurdo de iluminación que está teniendo 
este municipio. Me refiero a los focos de la pista del puerto que permanecen encendidos 
toda la noche junto con las farolas. No sólo las farolas si no también los focos. Tiene 
sentido que las farolas se mantengan encendidas porque ademas esto tiene varias 
repercusiones o inconvenientes, primero la molestia que genera a los vecinos toda la 
noche y más cuando en verano se duerme con las ventanas subidas y demás, persianas 
perdón. Despues también el gasto indebido de energía electrica que se está produciento y 
usted sabe que ésto es incompatible con los mensajes que las diferentes administraciones 
públicas nos estan dando a los ciudadanos continuamente sobre el ahorro energético pero 
también choca con las necesidades a raíz de la crisis que muchos de nuestros ciudadanos 
estan teniendo en relación a la pobreza energética. Por lo tanto yo creo que deberíamos 
apagar esos focos y dar ejemplo. 
 
Otro ruego que pongo encima de la mesa va dirigido al regidor de Via Pública, el señor 
Juan José García, y es que hace días que una pareja de trabajadores de la casa se pasea 
por los establecimientos informando que tienen que retirar las vallas publicitarias o los 
carteles publicitarios que se ponen en la via pública bajo amenaza de pasar otro día, 
vestido de paisano, hacer una foto y poner una multa, una sanción de 1.500 € si no se 
retira. Algunos establecimientos acatan esta ordenanza y retiran esas cartesles publicitarios 
pero hay otros que no. Entonces aunque sea en su perjuicio algunos lo retiran pero lo que 
es cierto es que el paseo está plagado de carteles de este tipo. Aquí se produce que es a lo 
que vamos nosotros un agravio comparativo, o todos moros o todos cristianos, es decir o 
todos los quitan o todos los ponen. Hay que insistir en poner orden en la via pública, en 
eso estamos de acuerdo, y más en verano, pero que sea el mismo orden para todos y con 
los mismos privilegios y los mismos derechos. 
 
A partir de aquí mi intervención va diririda de forma exclusiva a la responsable de 
Promoción Económica, la senyora Olga Elvira. En la primera parte de mi intención hacia 
usted senyora Elvira le diré que en sesión plenaria del 29 de mayo de ese año usted se 
comprometió con la oposición y con los ciudadanos, evidentemente, a realizar una 
valoración interna de la repercusión económica y tuirística que habían tenido el proyecto 
del family week-end. A dia de hoy no hemos recibido este estudio, solamente tenemos los 
gastos y no sabemos del proyecto y no sabemos ese estudio del impacto de la repercusión 
económica que ha tenido el proyecto. De hecho no es la primera vez que usted, senyora 
Elvira, se compromete con nosotros a darnos este tipo de información porque de otros 
proyectos como el carnval de verano también se le pidió y usted dijo que nos lo haría 
llegar pero nunca ha llegado. Está acabando la legislatura y no tenemos ninguna cifra del 
impacto o de la repercusión que los actos del área turística y promoción económica estan 
teniendo en nuestro municipio para que nos permitan saber de hecho, que es lo 
interesante, si las decisiones que ha tomado el equipo de gobierno en llevar a cabo una 
serie de proyectos de índole turístico son los acertados. Porque si no habría que modificar, 
evidentemente,  porque además lo que se gasta es el dinero de los ciudadanos y también 
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hacer este tipo de estudios es necesario. Por lo tanto creemos que esta valoración sería 
muy indicada de cara a planificar nuevas actividades o proyectos que fomenten el 
comercio, el turismo, la restauración, etc y por ello instamos de nuevo a la senyora Elvira 
que ponga manos a la obra en este tema y que nos presente no sólo las cifras de los 
gastos de los proyectos de la regidoria si no también el impacto que han tenido este tipo 
de proyectos en nuestro municipio. 
 
Otra pregunta en relación a la calenderización de los actos que organiza el ayuntamiento. 
En el libro de julio que yo lo he traido aquí para que ustedes lo vean, de las actividades 
que organiza el ayuntamiento se especifica en el reverso de este librito diferentes meses y 
diferentes proyectos o fiestas o actuaciones que se llevan a cabo. Cada mes tiene la suya, 
por ejemplo enero: el Tres Tombs, febrero: carnaval, mayo: la Fira del Mar, juny: 
l’arrossejat, etc pero llegamos al mes de octubre y nos plantan la Fira de Sant Miquel 
cuando incluso ahora, en un punto anterior de este pleno se ha aprobado que la fira es el 
29, bueno que Sant Miquel es el 29 de septiembre. Por lo tanto la Fira de Sant Miquel 
comienza, y así se dijo el otro día en CI en septiembre, evidentemente que es cuando 
toca. Por lo tanto no sé si es que ha habido un cambio de última hora, esto es así, no es 
así, nosotros llevamos o no la razón, pero de hecho Sant Miquel se celebra el 29 de 
septiembre . Por lo tanto que sepamos, a no ser que haya cambiado el santoral 
últimamente y que no nos hayamos enterado, eso es así.  
 
Bien, otro tema. De esta cuestión ya le hicimos traslado el año pasado por estas fechas. 
No todos los establecimientos de Segur, ya sean comercios, ya sean restaurantes, bares 
reciben ni la misma información ni el mismo material necesario para dar el servicio de 
destinación turismo familiar. Parece ser que algunos establecimientos reciben durante los 
días de verano la información sin tener que pedirla ya desde el ayuntamiento se les aporta  
pero el mismo ayuntamiento lo que hace es que a otros establecimientos los llaman y les 
dicen que tienen que pasar a buscar esa documentación. Entonces no sabemos a que 
obedece esta distinción: porqué a algunos se les lleva y a otros no, se les pide que vayan a 
buscarla. Yo le pediría un poquito más de equidad, de seriedad y de rigor de trato a los 
establecimientos porque entendemos que todos son necesarios y todos deberían tener los 
mismos derechos porque todos son establecimientos de nuestro municipio. Tampoco tiene 
sentido que se les haga la entrega del material el 15 de julio cuando ya llevamos bastantes 
semanas, o algunas semanas, que ya se ha iniciado la temporada. Crreemos que son 
cuestiones básicas que un año pueden tener un error, que se peude equivocar, que no se 
puede dar el servicio de una manera completa o perfecta el primer año pero ya que eso ha 
pasado en varias ocasiones, no volvamos a repetir errores. 
 
Otro tema importante relacionado con turismo, el trenecito. Es que resulta que si uno de 
los trenecitos al menos va promocionando el Consell Comarcal del Gironés y la Costa 
Brava. Que no tenemos Costa Daurada aquí?, que no tenemos Consell Comarcal del Baix 
Penedés? Que no hay ayuntamiento de Calafell? Más que nada para que se le quite eso 
de Consell Comarcal del Gironés, la Costa Brava y queda mejor que pongamos costa 
Daurada porque yo creo la Costa Brava ya se promociona bastante allá arriba y a quien le 
toca; y nosotros tendríamos que promocionar la que nos toca que es la Costa Daurada. 
Esto son errores, senyora Elvira, que yo creo que se deberían de subsanar y antes de que el 
trenecito se ponga a funcionar pues corregirlos y ahí si estamos atentos a esas situaciones, 
problematicas, podríamos cambiarlos pero hay que estar atentos. 
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En último lugar y no por ello menos importante si no creemos nosotros todo lo contrario, 
nos gustaría hablar del carnaval de verano que se celebró el pasado 5 de julio en Calafell 
que de paso aprovecho y le pido de paso a la senyora Olga la repercusión de este 
proyecto, econòmica, en los establecimientos de Calafell y en el municpio en general. 
Usted siempre ha mantenido firme la idea y le hemos escuchado en diferetnes ocasiones 
decir que y cito palabras textuales: “mientras yo sea responsable de la concejalia de 
turismo durante la celebración del carnaval, los participantes de las comparsas y de las 
carrozas podrán consumir bebidas alcohólicas”. Bien, sus palabras senyora Elvira acertadas 
o no, junto con su gestión han tenido consecuencias en la reputación de nuestro municipo 
porque diversos medios de prensa escritos han conseguido hacerse eco de los 
acontecimientos acaecidos durante algunas ediciones de carnaval, no sólo una, algunas. Y 
se han escrito en prensa y quedan en la hemeroteca frases lapidarias para Calafell como: 
“los miembros de algunas comparsas iban ebrios”, “vecinos y comerciantes de Calafell 
han criticado el carnaval de verano”, “comerciantes de Calafell consideran que deberían 
replantearse la continuidad de este carnaval”. Yo creo que usted senyora Elvira no está 
orgullosa d estas frases y quizás esto le haga replantearse sus ideas respecto al consumo y 
a la ingesta de alcohol durante el carnaval. No nos podemos permitir más espectáculos 
denigrantes como los que Calafell ha presenciado y ha sido protagonista durante más de 
una edición de carnaval porque nuestro objetivo es dar una buena imagen a la gente que 
viene a Calafell porque sobre todo son familias, hay niños y a los niños se les educa y se 
les da ejemplo. Tenemos que dar un ejemplo de calidad turística, ustedes estan trabajando 
ya, sí nos han informado en alguna ocasión, un reglamento que parece ser que no han 
sabido aplicar del todo o que no han podido poner en pràctica. Un reglamento de orden 
en el carnaval, que dé orden en este proyecto de carnaval ya que a pesar de las reuniones 
de advertencia que ustedes han hecho y nos han reitrado y informado con los asistentes a 
las comparsas o los integrantes y miembros de las comparsas y de las carrozas respecto a 
las consecuencias que puede llegar a tener pues una mala actitud durante el carnaval no 
les han hecho bastante caso. Porque ya hubo un precedente de disturbios y de problemas 
en la pasada edición de carnaval pero estas personas han seguido otra vez estando ahí, al 
pie del cañon. Esas personas han vuelto a fastidiar el carnaval de Calafell y han vuelto a 
hacer que nosotros salgamos por una mala noticia y con una mala repercusión del nombre 
de Calafell en la prensa. Por lo tanto me temo que esta gente les ha vuelto a tomar el pelo 
y la organización pues probablemente haya vuelto a fracasar. Calafell creemos que ha 
vuelto a perder, hemos tenido más mala prensa que buena promoción en el tema del 
carnaval y mire, aquí puede haber dos problemas que ustedes podrían dilucidar y saber 
por dónde va la cosa; o bien ha habido una falta de seguridad, entonces lo que ustedes 
tendrían que hacer es pedir más seguridad que supongo que no habrá problemas para 
que se les aporte un poco de recursos en tema de seguridad, o bien debería plantearse el 
permiso para la ingesta de alcohol en este tipo de actos masivos y que e snormal que 
peuda empezar a  haber alguna tipo de problema. Usted misma senyora Elvira, usted es la 
responsable aunque me temo que el mayor porblema de estas situaciones es que usted no 
está concentrada en su trabajo ni en sus obligaciones. De otra forma le daría como 
verguenza como responsable, y aquí ésto también para el señor alcalde, de que Calafell 
salga en la prensa de forma continauda cada año en el tema de carnaval porque ustedes 
no asumen sus obligaciones y si usted organiza, senyora Elvira, usted tiene que estar allí 
como le ha dicho el señor Massimiliano. Si usted organiza usted tiene que estar allí y tiene 
que hacer acto de presencia y dar ejemplo. Y no delegar cuestiones tan importantes a los 
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trabajadores que ellos ya hacen su trabajo porque son cuestiones de su cometencia directa 
senyora Elvira y de esta manera su mala gestión está restando prestigio a esta regidoria. 
 
    
Sra. Cumplido: sí, bon dia. Jo i més a més mirant la premsa, llegint informes i demés sobre 
la pobresa infantil haig de tornar a fer ressò en el que són les beques de menjador cara a 
l’estiu perquè són moltes les entitats, les associacions, UNICEF mateix, que fan una crida a 
les conseqüències  que la mala nutrició, que no alimentació dels nostres infants 
comportaren cara al futur, En diferents plens el PS de Calafell ha preguntat sobre les 
previsions de l’equip de govern en relació als infants que finalitzat el curs no gaudiren de 
els beques de menjador. Es van oferir a col·laborar en la confecció d’un projecte per 
aconseguir plegats l’objectiu que cap nen no pogués gaudir d’un plat a taula cada dia. 
Des de la regidoria de benestar social es va crear el consell social. Aquest consell social que 
està format per un representant de cadascun dels centres educatius del municipi en el 
qual ja existeix una comissió de garanties socials. És a dir cada mes un treballador social va 
al centre per tal que el centre, els problemes que els nens tenen o el que detecten a les 
aules els professors es posa en coneixement dels serveis socials del municipi i per tant en 
aquest sentit això els serveis socials de cada centre ho saben. Per tant les dades dels casos 
més greus benestar social les té. A part dels representants de cada centre, són 10 el 
municipi entre escoles bressol, escoles primària i instituts, hi havia tots els representants de 
serveis socials, la regidora de serveis socials, senyora Maria Verge, la tinent d’alcalde de 
l’àrea, la senyora Sandra Suárez y representant i allí és on ens han inclòs, representant de 
tots els grups polítics del consistori. El coordinador de benestar social, aquest dia 9 de 
juny, ens va explicar que s’ha rebut la subvenció de la Generalitat destinada a centres 
oberts que en el cas de Calafell beneficiarien a 15 infants del municipi. La representant 
d’un dels centres va treure  un full en tot un llistat de les mancances i necessitats que cara 
a l’estiu el centre, això es fa sempre a final de curs, es dóna una carta a la tècnica que 
passa pels centres o se la fa arribar amb les necessitats que aquell centre havia trobat que 
podien haver per els seus alumnes, possiblement casos nous. El cas és que se li va dir, se li 
va contestar per part de la persona responsable que portava la reunió, que era el 
coordinador de benestar social que només eren 15 nens. Aquella persona va guardar el 
full i, evidentment, la resta ja ni el van treure. La resposta va ser aquesta: només 15 nens.  
 
Hem de dir que aquesta subvenció  de la Generalitat va destinada als centres oberts no és 
nua beca de menjador que l’ajuntament fa un projecte i mira aquests nens que havent 
tingut beca de menjador no es quedin sense menjador. I això ja es va dir que es donaria 
resposta a tots els nens. Un centre obert pel que no ho sàpiga és un servei d’acció 
socioeducativa que pertany per llei a la xarxa de serveis socials d’atenció primària en la 
seva acció preveu la detecció, la prevenció i l’ integració dels infants i adolescents fins els 
18 anys en situació de risc social. Funciona al llarg del curs en horari extraescolar; a 
Calafell tenim dos: un aquí a Calafell i altre a Segur amb quinze infants cadascú. La 
propera trobada d’aquell consell serà a l’octubre de 2014 quan l’estiu i tota la 
problemàtica i totes les necessites que aquests infants puguin tenir doncs ja hagi passat. A 
mi, francament, això em sona a una maniobra de distracció repleta de manca de projecte i 
pressa de decisió política envers els nostres infants. I perquè ho dic això? Ho entendaren 
ràpidament. Cito textualment, això està tret d’un acta d’un ple: “referent a prendre 
iniciatives polítiques nosaltres, sap que passa? Que en tema social ens hem estimat no 
prendre decisions polítiques i el que hem fet és escoltar i avalar la feina tècnica i els hem 
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escoltat i era molt fàcil prendre la decisió d’agafar uns diners pactant restaurant però ens 
hem escoltat més als tècnics”. Això va ser a l’acta del 23/12/2013 i es feia al·lusió a també 
la demanda que vam fer que no es tanqués el menjador social per Nadal. Se’ns va dir això: 
que s’estimava més no posar un restaurant i demés perquè els tècnics havien fet aquesta 
valoració. Per Setmana Santa la persona responsable d’aquestes paraules que és la 
regidora de benestar social va obrir els restaurant i van anar als restaurants aquestes 
persones. Per tant jo només dir-li, i ho sento perquè això vull que ho entengui com nua 
crítica apolítica que no envers la seva persona, la seva persona jo no tinc res a dir de vostè 
però vostè és la cara visible de benestar social; és la responsable juntament, evidentment, 
amb el seu equip de govern però penso que l’havien d’ajudar i donar un copet més 
d’ajuda. La feina tècnica senyora regidora de benestar social és la que el tècnic posa al 
servei del regidor responsable de la seva àrea per tal que aquest pugui desenvolupar el 
projecte polític que vostè o l’equip de govern té, crea, pot crear de nous a part dels que 
porti el seu programa electoral, en funció de les demandes i necessitats dels ciutadans més 
desfavorits; i això no ho sabem quan comença la legislatura. Vostè mateix va dir que 
havien  augmentat les demandes en un 90 % i jo tinc recollides tots els augments del 
2007 al 2011 que van governar i realment és així, la crisi ha estat progressiva, intensa i no 
es mou i per tant cada vegada els serveis socials hauran de donar més respostes a 
aquestes necessitats. Prendre la decisió política l’ha de prendre vostè i el tècnic el que fa és 
buscar tècnicament com portar a terme el projecte; sinó hi ha projecte el tècnic se’l té que 
inventar.  
 
Recordo un article d’opinió de David Nadal, no es qualsevol, eh! És el treballador social 
coordinador de la Comissió d’Infància i Família del Col·legi oficial de Treball Social de 
Catalunya i és el cap de Servei de Treball Social de l’hospital matern infantil de Sant Joan 
de Déu. Jo els aconsello que el llegeixen perquè entendrà quina és la labor i la funció i 
com estan anímicament i emocionalment els nostres treballadors socials als quals nosaltres 
fem un total recolzament del treball que fan. Perquè amés a més dels treballs tècnics ells 
han de desenvolupar les responsabilitats polítiques que no els hi toca, no els hi toca amb 
ells, els hi toca a l’equip de govern o al regidor. A part d’això llegeixin també les 
publicacions sobre pobresa infantil que fa Càritas, Síndic de Greuges, UNICEF i la més 
colpidora de totes és la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració que parla de les 
seqüeles a llarg termini dels nens i parla com el ambient en el que els nostres nenes, en 
riscs de pobresa o en pobresa, han de patir les pressions que tenen les seves famílies i com 
això llevarà a llarg termini quan siguin adults a problemes de salut, problemes de  diabetis, 
cardiovasculars de pressions, fracàs escolar, llocs de treballs pitjors, etc. I evidentment 
incivisme.  
 
Volia comentar l’informe tècnic que vostè desprès d’haver-li preguntat en antigues CI, la 
del mes de juny i l’última que va ser el divendres passat, de quan era la subvenció que 
havíem rebut de la Generalitat pel centre obert no se’n recordava i per instrucció de la 
tinent d’alcalde, la senyora Sandra Suárez, ens va fer arribar un informe del que s’ha fet. 
Aquest informe que el signa el tècnic no el llegiré tot però sí pel que fa als punts 1, 2 3 i 4 
s’explica la data en què va sortir de la Generalitat el projecte, quan ho va demanar 
l’ajuntament, perquè es va decidir que es fes aquí a Calafell i no a Segur, la capacitat 
màxima de l’espai en el qual s’està fent aquest centre obert és per 15 infants, d’aquí que 
només siguin 15 infants, amb 2 treballadors perquè sinó s’han de contractat més, el motiu 
és aquest. Però parla aquí, que des dels serveis social bàsics s’ha proposat 4 torns de 3 
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setmanes cada un en funció de l’estudi realitzat i la necessitat de les famílies i s’oferirà 
entre 1 i 4 torns les famílies. És a dir, el centre obert donarà servei 54 dies, del 25 de juny 
al 12 de setembre atenent 15 nens en cada torn sembla ser. I el centre obert d’estiu es fan 
4 això vol dir que 15 dies cada nen i els 39 dies restants, eh. Que passarà amb ells? 
Sembla ser que vostè ja han donat opció a les famílies a que elles triïn una setmana, 2, 3 o 
4 sembla ser. Però que el seu centre obert, i va destinada la subvenció a centres oberts, es 
suposa que els nens usuaris d’aquesta beca són els nens del centre obert que són els que 
estan en pitjors condicions i els que vostès ja tenen registrats com a risc, alt risc d’exclusió 
social, de mal nutrició, etc. Més avall diu que la selecció dels infants s’ha realitzat tenint en 
compte: la comissió social que és la que he explicat abans que es fa a cada centre cada 
mes, portaveus dels membres del consistori, sembla ser que això no ho ha comentat amb 
els portaveus. 
(comentari) 
No, no la comissió social, no, no portaveus del consistori. A nosaltres l’únic que se’ns va 
dir al consell social va ser que ren 15 però no se’ns va dir ni perquè ni com ni què, ara ens 
ho diuen, ara i a més a més no vam donar opció  que poguessin ser més perquè hi va 
haver una persona que va treure un llistat i se’l va dir que no. Per tant...en fi. Desprès 
diuen que l’ import atorgat és 14.710 € i aquí entra la despesa de 2 monitors ¡, els àpats i 
el berenar dels nens. L’ajuntament, això sí, farà una aportació de 2.165,91 € en concepte 
de personal de gestió i seguiment del projecte així com els esmorzars: un suc o alguna 
cosa.  
 
Miri, això és d’ahir un total de 146 infants es beneficien, això és al Vendrell, eh, de poder 
quedar-se a dinar als casal d’estiu. Es tracta d’infants que durant l’estiu es queden sense la 
beca de menjador. El total de nens que reben beca de menjador al Vendrell és de 250 i 
pico nens; d’aquest 250 i pico nens es suposa que s’ha fet un treball i 146, no són 15, 146 
gaudeixen d’un plat a taula, gaudeixen que durant l’estiu no solament mengin el del banc  
d’aliments, que està molt bé que ja ho reben, que també reben una subvenció per menjar 
fresc els nens dels instituts, tot això està molt bé. Però els nens que es queden sense poder 
tenir un dinar que sigui en tots el nutrients necessaris és molt perillós aquí a Calafell 
perquè d’aquests nens no s’ha fet res, absolutament res. Vendrell té un projecte i en 
aquest projecte han aconseguit en benestar social unir entitats com Càritas, Creu Roja, la 
policlínica, afectats per les hipoteques i el RA. El RA i la policlínica són els que fan els 
dinars per aquest infants i mengen no en un centre amb cabuda per 15 nens, mengen en 
un dels centres educatius del municipi que tenen places per molts nens perquè tenen 
menjador escolar, cuina, etc, etc.  
 
Cunit 30 nens, per tant no sé, mirin, jo penso que aquí ens ha faltat iniciativa, projecte i 
ganes de treballar per part de qui correspongui, no els tècnics. Si vostès als tècnics en 
compte de 15.000 € que ha rebut de la Generalitat, l’ajuntament només ha posat 2.000 
€, li dóna 50.000 € o els 27.000 € que van llençar en una campanya de civisme, de 
civisme, que no sé quin civisme demanarem a aquests nens el dia de demà. Ens haurem 
de gastar molts diners en campanyes de civisme per el que abans he pogut comentar. Per 
tant no ho entenc, francament no ho entenc. Vostès van fer una campanya de “tu ets el 
crack” que no va entendre ningú perquè la gent deia que aquelles banderoles eren per les 
europees, altres que hi havia un torneig de futbol i que no es sabia perquè allò era 
inentendible, era impossible d’interpretar. Mirin vostès les campanyes de civisme 
totalment gràfiques que entren pels ulls a altres municipis i per favor mentre hi hagi un 
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nen sense menjar a taula facin el favor de no llençar 17.000 e com han fet vostès que 
podien haver-los destinat a aquestes beques de menjador per a aquests alumnes que són 
els futurs ciutadans i que no tenen capacitat ni per organitzar-se en entitats ni per 
organitzar-se en manifestacions ni per auto defensar-se. Per tant ho han de fer les famílies 
i en aquest cas el seu municipi. Sembla ser que l’equip de govern no ha estat el suficient 
més sensible en aquest tema doncs ho fa l’oposició, eh. Només dir-li que amb el “tu ets 
un crack” els nens, el futur del nens és sempre avui, demà ja serà molt tard i això no és 
meu que és de Gabriel Mistral i dir-vos que hi ha un poema africà que diu que per educar 
un nen es necessita tota la tribu. I hi ha un altre text de Pitàgores que diu: educar a un 
nen i no necessitareu castigar a un home. Nosaltres aquí podríem dir: educar al nen i no 
necessitareu fer campanyes de civisme. Per favor la pregunta: com han decidit vostès 
quins nens i no els de les beques de menjador haver fet un treball? Sobre quina població 
s’ha fet la tria d’aquests nens? Dono per suposat que ha sigut els nens del centre obert. 
Quan nens hauran rebut l’ajuda al finalitzar aquest estiu el centre obert? I demanem,això 
sí que ho fem amb tot el cor que facin una modificació pressupostària per a com a mínim, 
perquè hi ha bastants, que tots el nens del centre obert puguin menjar els 54 dies i fer tot 
el possible per fer-lo extensiu a tots aquells nens de beques de menjador, però ja no 
estaran, al temps. Perquè això requereix d’un entrevista amb cada una de les famílies 
d’aquests nens. Esperem que prenguin nota i que posin solució al menys al mes d’agost. 
 
Sr. Duart: sí, hola bon dia. Jo tinc 2 precs bàsicament. El primer seria sobre la rotonda del 
Mercadona. Demanaria si fos possible que es senyalitzés bé perquè sobre tot quan vas 
direcció Calafell, Vendrell, l’entrada al pàrking soterrat de Mercadona porta confusions. Hi 
ha gent que vol evitar fer la volta a la rotonda i entra directament sense fer la volta a la 
rotonda entra directament al pàrking soterrat i això pot provocar evidentment algun tipus 
de problema o col·lisió amb els que venen en sentit contrari, o sigui del Vendrell a Calafell. 
Facin potser alguna senyalització vertical o horitzontal perquè sobre tot ara que estem en 
època, en plena temporada turística, molta gent veu l’entrada al pàrking soterrat, veu la 
rotonda que el espai de l’entrada, entre la rotonda i diguem la direcció per entrar és molt 
ampla i automàticament intenten entrar directament, val? Aquest seria el primer prec. Jo 
crec que una senyalització vertical o horitzontal facilitaria que la gent estigues obligada a 
fer la volta, el gir de 180 º per poder entrar al pàrking soterrat per on toca. 
 
El segon prec i al mateix temps una pregunta però bueno jo crec que l’enfocaré més com 
un prec és el tema dels lavabos de les platges. Bé, estem parlant aquí de destinacions de 
qualitat, que estem vinculats a marques turístiques on s’identifiquen marques turístiques 
com turisme familiar, turisme actiu, però sí que és cert que si agafem les platges de 
Calafell i les comparem amb altres platges de la Costa Daurada que a més estan dintre del 
que seria la marca Patronat de Turisme Costa Daurada, veiem que hi han pocs lavabos. 
Tornem sempre al mateix, també amb el que seria el civisme, posar més lavabos f que la 
gent no tingui que fer les seves necessitats a llocs que no corresponen o estiguin, no 
arribin a temps als lavabos perquè realment la distància entre els lavabos que hi ha a les 
platges no són els òptims. Si estem intentant potenciar un turisme de qualitat, intentant 
potenciar una destinació de qualitat i les platges de Calafell, evidentment, tenen les 
característiques perquè puguin ser-ho el que hem de fer es posar més lavabos potser que 
aquesta campanya del crac en la que s’han gastat 27.00 € podrien haver destinat alguns 
cèntims a posar algun lavabo més entre els que ja hi ha i això facilitaria el que la gent a 
l’hora de fer les seves necessitats no tingués que, on tenen el lavabo més a prop? 
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Evidentment si estan a prop d’un lavabo no tenen problema però si estan fora d’aquest 
àmbit dels lavabos que hi ha actualment, que són molt pocs, pel que són les platges de 
Calafell, doncs evidentment no els hi dona temps de poder fer ús d’aquests lavabos. Per 
tant demanaria si us plau que col·loquin algun lavabo més, encara estem a temps perquè 
encara no estem al mes d’agost, per tant encara estem a l’epeira que arribi el fort del 
turisme, sobre tot del turisme de platja i que si us plau de cara a altres cops pensin que en 
les platges hem de cuidar aquesta qualitat que tenim, aquestes banderes que tenim i 
aquesta salubritat que han de tenir les platges amb més lavabos. Bàsicament la gent ha de 
poder anar al lavabo quan té necessitat de fer-ho. Res més. Gràcies.  
 
Sr. Ferré: jo per acabar només voldria parlar d’un tema sol: el pla de mobilitat de Segur 
que bé, el primer que hem pogut constatat del pla de mobilitat de Segur és que no hi ha 
hagut cap mena d’informació als veïns i això ho dic desprès de parlar amb més d’una 
trentena de veïns que cap d’ells recorda haver rebut una carta de l’ajuntament informant 
al respecte. Per tant que més de 30 veïns ja ho diguin vol dir que o bé no hi hagut aquesta 
informació o bé aquesta informació no ha arribat als veïns. I no m’agradaria que 
respongués aquest prec el regidor de participació ciutadana quan precisament s’ha 
demostrat que no hi ha hagut cap mena de participació ciutadana al respecte, no? Jo em 
refereixo més aviat, en tot cas, a que els regidors que hagin intervingut en aquest projecte 
doncs que recullin totes aquestes coses que ara diré i que són queixes de diversos veïns 
que viuen en aquesta zona on s’ha implantat la segona fase del pla de mobilitat i que ens 
han anat dient, doncs a base de trepitjar carrer, de veure els problemes i de ser doncs a 
peu del canó com no ha hagut cap dels regidors de l’equip de govern que ha estat.  
 
Miri començaré pel carrer Canadà. El carrer Canadà ha quedat amb una amplada de pas 
de 2.80, no arriba ni als 3 metres. Els camions de la brossa i els camions que passen per 
allà no tenen amplada suficient per passar i quan hi ha aparcat algun vehicle que és un tot 
terreny o un 4x4 o un vehicle, una furgoneta més gran, el camió de la brossa pràcticament 
ha de pujar a la vorera però en el problema, a més a més, que en les voreres en aquell 
tram doncs fien i tot hi ha alguns arbres. Per tant els arbres també envaeixen la calçada i 
per tant és impossible, materialment, passar per aquest carrer. 
 
Al carrer Estats Units amb carrer Guaiana, a la cantonada, un d’aquests camions l’altre dia 
va xafar la vorera al girar perquè és un carrer complicat de girar perquè hi ha una doble 
pendent i no hi ha visibilitat i per tant el camió, doncs al veure que tenia vehicles 
estacionats just al davant seu, doncs va haver de fer un gir potser més forçat, va xafar la 
cantonada; i amb la mala fortuna que va anar a parar, els panots es van aixecar, i va anar 
a parar dintre de la parcel·la de la finca del veí. Per sort era una hora en la què el veí no 
estava al jardí perquè li podia haver ocasionat doncs una lesió important però perquè vegi 
una mica la perillositat que hi ha en aquest creuament i sobre tot quan aparquen vehicles 
damunt del pas de zebra que està ubicat just a la mateixa cantonada. Jo el que els hi 
demanaria és una especial atenció en aquest punt perquè a més a més tenen aquest 
problema que hi ha veïns que aparquen damunt d’aquest pas de zebra i que a més a més 
hi ha aquesta manca de visibilitat que fa que hi hagin tots aquests problemes. 
 
Al carrer Turquia encara és més estret el que ha quedat. Fa 2.70 i ho hem mesurat amb un 
metro, eh! Totes aquestes mesures he anat jo a mesurar amb un metro a veure que és el 
que passava i amb el veí que es queixava allà davant. A més a més també passa el mateix, 
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que els vehicles pesats no poden pujar ni a la vorera perquè hi ha arbustos davant i per 
tant o s’emporten per davant els arbustos o xoquen amb els cotxes que hi ha aparcats a 
mà dreta, no?  
 
El carrer Atlàntic que és un carrer en cul de sac quan els veïns entren es troben els 
contenidors en el carril de pas i han de fer una doble S per esquivar aquests contenidors. 
Jo sé que el camió de la brossa allà entra de cul a més a més perquè sinó no pot carregar 
els contenidors tal com està el carrer. Però jo el que els hi demano en tot cas és que 
col·loquin l’aparcament a la banda esquerre i no a la banda dreta que hagués sigut el més 
lògic si realment hi ha aquest problema que el camió de la brossa al no poder girar en 
aquest cul de sac doncs si ha d’entrar de cul, com a mínim ja que sabem a quin cantó té la 
carrega dels contenidors, doncs com a mínim que l’aparcament hagués estat a l’altra 
banda del carrer perquè ja els hi dic entres pel carrer amb el vehicle i et trobes als 
contenidors just davant i dius:que fa això aquí, no?  
 
En el carrer Palestina també passa el mateix: hi ha arbres que envaeixen la calçada i també 
el carrer és molt estret amb el qual hi ha vehicles que no saben quines maniobres fer quan 
es troben vehicles aparcats en el cantó de l’aparcament. 
 
Al carrer Lituània que és potser el carrer més llarg amb cul de sac que té el municipi, doncs 
és també de doble sentit i hi han aparcaments doncs pintats que per sort hem vist que els 
que estaven senyalitzats no s’han acabat de pintar en alguns trams i ja s’ha tingut en 
compte i s’ha anat modificant sobre la marxa. Però hi ha encara alguns espais en els què 
aquesta doble circulació doncs produeix perill perquè sobre tot hi han bastants canvis de 
rasant en que aquest carrer pràcticament és una muntanya russa i e trobes quan arribes a 
dalt de tot de la carena que et ve un cotxe de cara i has de frenar i t’has d’apartar per no 
col·lidir amb ell. Jo entenc que abans també a l’aparcar sobre la vorera doncs també a 
vegades es produïa això però la gent anava més poc a poc, potser ara més confiats amb 
l’aparcament pintat potser i han alguns trams d’aparcament que es podrien haver pintat 
més endavant o reduir aquest aparcament i  segurament tots aquests problemes que estic 
dient, doncs no tindríem. 
 
Al carrer Anglaterra també hi ha un gir estre també que s’ha de mirar i també hi ha 
aparcament a la dreta no? Passa el mateix que als altres carrers. 
 
Al carrer Islàndia, ja ho vam comentar en un ple, doncs també tenim el problema que del 
veïns que no poden sortir dels seus guals.  
 
Jo crec que tot això al final fa que hi hagi un seguit de queixes i coses que preocupen als 
ciutadans i que més a més són problemes que s’ha trobat per d’implantació d’aquest pla 
de mobilitat que al que els hi demano és simplement que trepitgin el carrer, parlin amb els 
veïns i que recullin totes aquestes queixes que avui he aportat jo aquí en el ple perquè 
precisament els hi ajudarà a millorar-ho i sagramenta trobaren solucions d’una manera 
molt fàcil i molt ràpida. Però jo crec que en alguns casos totes aquestes solucions són 
senzilles d’arreglar i crec que el que simplement ha faltat aquí és que hi hagi aquesta 
informació en els veïns i que hi hagi aquesta participació, precisament dels veïns en 
resoldre tots aquests temes. En principi res més. Gràcies. 
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Sr. Olivella: molt bé, moltes gràcies a tots per les aportacions que han fet. Els hi agraeixo 
molt tot el que ens han dit i ara intentarem respondre’ls un a un. Jose Antonio. 
 
Sr. Jiménez: bon dia alcalde, bon dia a tothom. En primer lloc contestaré a una pregunta 
que és compartida al Lluis Sieiro i al senyor Triadó. Em comenten el tema de l’olor dels 
contenidors. Aquesta setmana passada ja es va parlar amb l’empresa. Igualment de cara a 
la temporada sempre es fa un reforç però sembla ser que és insuficient i ja ho hem 
comunicat a l’empresa perquè encara reforcin més el servei. Desprès el senyor Triadó 
també ha comentat el tema de la carrerada d’en Ralet; això és un tema que ja hem parlat 
en diferents ocasions. Això és un depòsit d’aigües pluvials el qual està connectat a 
l’estació de bombeig del passatge Sant Antoni. Quan això agafa una càrrega superior a la 
que pot evacuar fa que aquestes evacuacions d’aigua que són puntuals a carrerada d ‘en 
Ralet, però sí que és ben cert que vostè a dit que s’emporta alguna tovallola o alguna cosa 
més, que inclús espanta a la gent, aquesta sortida està ben senyalitzada i ja posa que està 
prohibit banyar-se. O sigui si la gent es fica justament a la sortida això és un problema de 
la gent però ja està marcada i senyalitzada. 
 
Contestar també al senyor Parera el tema de les tapes de clavegueram que si es tingués 
que canviar totes les tapes del municipi jo crec que econòmicament ara mateix és inviable. 
El que sí que s’està fent és que cada vegada que arriba una queixa doncs com la que va 
arribar, em sembla que va ser a l’anterior ple, que hi havia una davant del col·legi dl Petit 
Trenet, doncs aquestes que van arriben doncs es van canviant. Com aquesta setmana 
també s’ha canviat una a l’avinguda Alemanya,11. O sigui totes les que van entrant tant 
siguin amb instància o en trucada o el que sigui es van canviant totes.  
 
El tema del arbres del municipi, les branques aquestes baixes ja s’està fent. Ara s’està fent 
tota la part de la platja a Segur de Calafell i l’intenció és pujar cap a dalt pe`ro s’ha de 
tenir en compte nua cosa i és que al municipi tenim 9.000 arbres i això és difícil de tenir el 
100 % en les seves condicions però s’està fent. 
 
Desprès volia contestar també al senyor Bonilla que ha comentat el tema de 
l’enjardinament de Mas Mel. Això ja ho vam parlar a la CI i ja li vaig explicar. El tema és 
que van sortir uns problemes del cabdal de l’aigua que passa per aquesta zona, no hi 
havia pressió, s’ha tingut que fer un pòsit especial de recollida  això ha fet endarrerir 
aquesta obra. El tema de la maquinària ja pràcticament estan acabant perquè ahir ja 
estava funcionant i esperem fer les mínimes molèsties possibles als verins però el problema 
va ser aquest. Ja li vaig comentar. També ha comentat que al ple del 8 de maig va dir el 
tema del solar de darrera del punt de les pintures, això ens ho mirarem, ara probablement 
la setmana que ve ja tindrem un nou pla d’ocupació de neteja de rieres i aquestes zones 
verdes i mirarem de prioritzar aquesta zona que comenta vostè. Del tema que ha 
comentat del ban d’aliments que sempre hi ha papers, cartrons.. bé, la setmana passada 
també v ser una setmana que va haver diferents dies amb aire i el contenidor de cartró a 
vegades es col·lapsa i surt una mica però això és quelcom en el que estem a sobre. També 
m’ha comentat sobre la parada de l’autobús al carrer de la Rosa a Valldemar que hi ha 
podes des de fa una setmana o així, jo només comentar-li que el dia 24 de la setmana 
passada, justament ara fa una setmana, van tenir la comissió que si m’ho hagués dit com 
ha dit vostè aquesta setmana ja estava, si m’ho hagués comentat a la CI ja estaria fora. No 
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s’ha d’esperar un ple. Aquestes coses, vostè com vulgui, eh ho pot portar aquí al ple o fer 
el que vulgui, però amb una trucada de telèfon això és quelcom que es soluciona ja.  
 
Desprès contestaré a la senyoreta Yolanda el tema de l’enllumenat del part m’ha dit dues 
coses. La despesa innecessària d’aquest enllumenat, li comento que ja hi ha una part 
d’aquest enllumenat que està apagat a la nit que és precisament el que vostè ha dit que li 
dóna problemes als veïns justament de davant. Amb aquests veïns jo ja vaig estar reunit 
l’any passat, i aquest any està la cosa igual que l’any passat, els focus que il·luminen 
aquests veïns, aquests focus estan apagats, a la nit no funcionen. Si estan funcionant al 
millor és que el rellotge s’ha des programat però ja des de l’any passat aquest que miren 
als veïns es van apagar tot l’estiu, bé l’estiu i l’hivern. El problema és que el port no es pot 
deixar sense il·luminació perquè seria una cosa molt insegura. Aquest problema ja el vam 
tenir a l’estació de Segur de Calafell quan no hi havia tanta il·luminació el que es ficava allí 
cada nit doncs el que no podem fer és deixar el port apagat i tenir el problema. Mirarem 
els focus aquests que diu que al millor és el rellotge que s’ha des programant, d’apagar-
los cara als veïns que d’això no hi ha cap problema. També dir-li sobre el tema d’estalvi 
energètic que vostè m’ha comentat dir-li que fa més d’un mes que el rellotges de tots els 
programadors de tot el municipi s’han endarrerit entre 10, 5 o 12 minuts en funció de la 
zona precisament per reduir aquest consum energètic i això s’està fent ja des de fa uns 
dies. 
 
Desprès contestaré també al senyor Toni Duart que em comenta que és un municipi de la 
Costa Daurada que vostè comenta que va per molts municipis de la Costa Daurada i que 
troba al millor és que té més serveis que aquí. Jo també passejo molt per aquests 
municipis de la Costa Daurada i crec que un municipi com Calafell que té 9 cabines, 3 
banys fixes a la platja, a més 3 banys a les guinguetes que tenim fem un total de 15 banys 
en 5 km de platja. O sigui que si com diu vostè que un municipi té una mitja de 5 banys 
per km de platja, eh! Perdó de 3 banys per km de platja; perquè jo diria que ni el té Cunit, 
dic els pobles veïns, ni el té cubelles ni el té Sant Salvador ni el té Coma-ruga. Espero que 
amb això li he contestat. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: Quim tens alguna cosa? 
 
Sr. Vidal: bé, respecte al tema del pla de mobilitat, bueno al menys ja està d’acord perquè 
no l’ha criticat. Només ha dit algunes coses puntuals però al menys ha estat d’acord amb 
el pla de mobilitat. Vostè aquestes dos afirmacions que ha fet li replicar-li que això que no 
ha hagut cap mena de participació ciutadana no és cert. Les reunions s’ha fet, fins i tot els 
horaris de les reunions es van modificar i l’empresa que va que va fer el repartiment de 
cartes diu que es van fer, vostè diu que no doncs tornarem a insistir a l’empresa, que és 
correus, ells diuen que sí. I desprès també ha afirmat que no hem trepitjat carrer això és 
una mentida perquè com ja li han dit moltes vegades, el que passa és que vostè no vol 
escoltar i vol seguint maxacant aquest discurs, hi havia una comissió formada per tots els 
tècnics de regidories, l’empresa i ens reuníem cada dimarts i cada divendres, dos cops a la 
setmana i desprès d’aquesta reunió anàvem als carrers a veure el que hi havia. O sigui que 
això que no trepitgem carrer és una mentida com moltes que vostè també diu. 
 
Respecte al carrer Guaiana que diu que un camió va girar i va trepitjar, miri escolti això 
passa a qualsevol lloc. El tema del carrer Islàndia ja ho vam dir, hi ha una figura que és el 
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contragual doncs que la fa gent ho demani. Desprès del tema del carrer Lituània sí que és 
cert que vam estar dos cops in situ i s’han modificat tant les amplades de les zones de 
descans, podríem dir, com els aparcaments. Vos`te diu que encara no són suficients, 
escolti miri per deferència anirem però ja hi hem anat dues vegades, hem estat allà, a més 
bastant estona a veure tots aquests conflictes. Pot ser que ara al haver més volum de 
vehicles doncs s’hagi d’ampliar alguna zona, anem a veure-ho i ja està. Respecte al carrer 
Anglaterra que diu que hi ha una corba, la corba aquesta s’ha deixat aparcar per dos 
motius, una perquè els mateixos veïns ho van sol·licitar i vam veure si era possible o no i 
justament en aquesta zona doncs el camió d’escombreries no i passa, llavors vam decidir 
deixar aparcar en aquesta corba i no en altres que el camió d’escombreries no passa i que 
sí 
(comentaris) 
Em deixes acabar Ramon? Val gràcies perquè sembla que sàpigues més tu que ningú. En 
la corba que vostè especifica que és l’única en la què hem deixat aparcar, allà el camió 
d’escombreries no hi passa en potser hauria de trepitjar el carrer i veure que per allà no 
passa i a més al departament d’urbanisme vam quedar d’acord que si algun dia hi ha una 
obra puntual allà i necessiten més cotxes doncs amb instància es reserva l’espai 
d’aparcament com en altres llocs del municipi s’ha fet que quan ha hagut una obra i el 
carrer doncs és estret s’ha reservat l’espai agust perquè els camions puguin passar. 
I el tema de les amplades sí que és cert que l’ideal serien 3 metres. O sigui l’ideal que 
marquen els estàndards siguin 3 metres però això clar, com el carrer no és nou doncs sí 
que és cert que a llocs on hi ha 2.90 o 2.80 com vostè diu però també fer-li una altra 
reflexió queda 2.80 metros amb el cotxe ben aparcat a la vorera, queda 2.80. Vostè doncs 
imaginis abans quan era doble sentit, no? Que els cotxes no es arran de la vorera sinó que 
també és anar cap al centre o sigui que el doble sentit és encara molt més estret. Vull dir 
que sí que és cert que l’ideal són 3 metres però els carrers estan fets i menys de 2.80, 
vostè ha dit 2,70, menys de 2.80 nosaltres hem anat in situ i no.  
Vostè ha parlat del carrer Turquia, allò estan retallats ja, els arbustos com també doncs 
hem demanat a altres veïns que tenien doncs els seus jardins que ocupaven zones de les 
voreres doncs també hem aprofitat per reclamar als veïns, saps? Que netegin les seves 
d’això perquè les voreres on abans la gent no hi passava perquè no estava ordenat ara 
que ja està doncs ordenat, molts veïns doncs també han fet això. 
 
Per acabar només comentar-li que això és un projecte viu, que estem a sobre, que tots els 
tècnics i també a nivell polític ara l’hem implantat, hem estat a sobre, hem vist els primers 
suggeriments que in situ la gent ha fet però també doncs el pla de mobilitat doncs ha de 
tenir un rodatge i com he dit com és un projecte viu. Doncs deixar un rodatge de 2 o 3 
mesos i rectificar aquestes coses que potser doncs els tècnics i a veure jo mateix del polític 
sobre un plànol i quan s’ha implantat això que és primavera no ho veus i quan hi ha més 
volum de cotxes surten coses que potser doncs en aquell moment no veus. Però ja li dic 
que és un projecte viu, que estem a sobre i que deixem rodar aquest projecte 2 o 3 mesos 
i rectificar aquestes coses que potser a l’estiu surten que doncs a l’hivern no hi són. Ja 
està, per la meva part res més.  
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. Maria.  
 
Sra. Verge: sí, gràcies. Jo no m’esplaiaré tant. Penso que en poc espero dir-ho. Penso que 
des de la meva regidoria tant tècnicament com políticament la feina s’estava fent i ben 
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feta. Vostè parla molt i ha dit molt però s’ha oblidat de dir una cosa. Que a la comissió ja li 
vaig dir que aquest equip de govern va obrir carta oberta als treballadors socials perquè 
entrin tots els nens que facin falta a dinar al centre obert. I amb això li dic tot perquè la 
feina s’està fent i ben feta i no vull dir res més. El que passa és que potser aquesta política 
no fa la propaganda que fan els seus companys al Vendrell. Però la feina a Calafell s’està 
fent i ben feta i no m’interrompi com a cada ple. La feina està feta. 
 
Sr. Olivella: Paco. Tens alguna cosa a dir? Rafel. 
 
Sr. Solé: sí. Tres cosetes ràpides. Al Massi ha dit ara el de l’aparcament de Mercadona, 
això ja vam dir que ho intentaríem i agrair-li, això ho fa CEMSSA, i dir-li que ja vam tenir 
precedent en els seu moment que va ser per Carnaval i a partir d’aquí si que quan hi hagin 
volums de cotxes, sobre tot de cara a l’ hivern en moments més puntuals i a l’estiu sí que 
s’està fent perquè ve més gent doncs ja es prenen les mesures. Si s’ha de canviar el cartell 
doncs ja mirarem de ficar més informació però vam recollir el que es va dir i ja treballem 
per buscar bosses d’aparcament al municipi. 
 
Desprès del tema del senyor Bonilla del PSC, del tema de les companyies de serveis que 
fiquen els cartells als fanals dir dos coses. Això ja ho vam dir a la comissió que s’estava 
damunt però també volia fer aquí una reflexió del tema de les companyies, aquests últims 
temps o aquests últims anys si que hi ha un tècnic que està al damunt de les companyies 
pel que fa a errors que puguin fer, per fer la revisió que fins ara no hi era, i això no ho dic 
com na crítica sinó com una millora. En altres punts es poden millorar respecte al 
tractament de d’informació, etc doncs ja es mirarà que succeeixi el menys possible i que 
finalment doncs trobem nu altra sistema però d’alguna forma ja s’està al damunt. 
 
I pel que fa al Toni Duart per la rotonda del mercat només dir que sí que quan s’estava 
fent l’obra en alguns moments van haver gent que encara no acabava d’entendre el que 
s’estava fent allà al mig i hi havia gent que entrava de manera directa. L’obra no es va 
poder fer més ràpid perquè o tallàvem el trànsit i en 2 o 3 dies tallàvem l’entrada total a 
l’aparcament. Potser algun encara té aquest vici, possiblement, però sí que molt, molt 
menys per no dir ningú. De totes maneres doncs si hi ha algú o es pot millorar la 
senyalització doncs es millorarà però sí que ara la rotonda s’entén, la gent arriba i hi ha 4 
cartells de rotonda i en definitiva creiem que està senyalitzat. De totes maneres si hi ha 
quelcom a millorar, tal i com ha dit vostè, ho mirarem. Res més, gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé gràcies. Montse, tens alguna cosa? Molt bé, Sandra? Olga. 
 
Sra. Elvira: molt bé, moltes gràcies. A veure començo amb els precs del Massimiliano. El 
tema del llibret aquest de turisme familiar parlaré amb el patronat, parlaré amb la gent del 
patronat i comentarem totes les aportacions que has fet. El tema de d’immobilisme jo crec 
que això ja ho hem més que parlat cada vegada, ho hem parlat molt i és la teva opinió i jo 
la respecto. Saps que cadascú tenim la nostra opinió i o amb això respecto que tu tinguis 
aquesta opinió. Llavor entrem en el que has començar a criticar que és el family wee-end. 
Comentar-te que les despeses d’aquest any, ja ho vaig comentar a la CI, ha sigui una 
aposta molt forta per part del patronal, ha sigut un aposta des de, ho vaig dir així, el mèrit 
no és meu, el mèrit és del personal del patronat que van tenir l’idea d’organitzar un 
esdeveniment dedicat exclusivament a les famílies. Li vam donar forma a nivell més polític 
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però l’idea va sorgir d’aquí, l’aposta era molt forta, és el primer anys que el family week-
end es desenvolupa dintre del que és la marca de turisme familiar de Calafell,l’aposta v ser 
molt forta perquè entre altres despeses i hi  ha despeses que no es tornaren a repetir com 
són totes les inversions amb el que és l’ infraestructura de la cartellera i del que és la 
música, el nino, el mani...llebrós hi ha moltes despeses que no es tornaren a donar. També 
hi han altres coses que s’ha de millorar que és el que es va parlar a la comissió. Hi havia 
actes que es solapàvem i que vam dir que potser l’any vinent no hi tindríem en compte. 
Així que jo entenc que per tu aquests diners siguin molta quantitat de diners, nosaltres 
comptaven amb aquests subvenció de la diputació que està i que ja és viable amb el qual 
el family week-end ens ha sortit 20.000 € més econòmic, per això vam apostar perquè a la 
Fira Fitur, quan vam estar a Madrid, l’Agencia Catalana de Turisme ja ens va dir que 
tiréssim endavant, perdó la Diputació ens va dir que tiréssim endavant i que ells ens 
ajudarien en la vessant econòmica i per això també vam apostar molt més fort pel que era 
el family week-end. En el tema que sigui l’import més alta que el rock-a-billy, quina 
reversió! Mira jo del tema del rock-a-billy ja saps el que penso, no el tornaré a treure aquí 
perquè crec que aquest tema un dia ja el vaig deixar molt clar però el que sí diré és que el 
cost del rock-a-billy és una més elevat que el family week-end però et puc dic que el 
family week-end quan es consolidi, perquè el primer any sempre costa de que s’anomeni 
el family week-end. Segurament l’any que ve a la Fira Fitur començarem a promocionar-lo 
molt més i aquesta festa es començarà a promocionar dintre del que és la marca de 
turisme familiar amb el qual jo espero, que és la finalitat en què està fet, i que desitjo que 
sigui el que sigui que vingui darrere continuí apostant per aquest acta perquè jo crec que 
ha de ser un acte de renom dintre del que és el turisme familiar. Llavors l’idea del family 
week-end és que durant aquells 3, 4 dies, un cap de setmana s’ompli Calafell. El rock-a-
billy pensa que tus saps que omplim cada vegada menys perquè l’organització doncs cada 
vegada és més complicada per ells i ara mateix només omplim un hotel. L’idea del family 
week-end és omplir tots els hotels, és omplir tots els restaurants, tu saps que el rock-a-billy 
no surten gaire a dinar perquè tenen la pensió complerta, no surten gaire a beure perquè 
tenen barra lliure, llavors l’idea és que el family week-end vagi molt més enllà, sigui molta 
més gent la que es beneficií d’això i llavors jo crec que per aquí el tema del famaily week-
end no m’agradaria comparar-lo amb el rock-a-billy; de fet el tipus de púbic no té res a 
veure amb els rock-a-billys. 
 
En quan al tema del club super-3, mira Massi, o sigui jo entenc que tu no vegis aquests 
programes però els que tenim nens et puc dir i et puc confirmar que s’ha fet emissions a 
TV-3, s’ha fet a la web, a la plana web del club super-3, s’ha fet nu blog especial per part 
del SP3 i s’ha fet amb els concerts del SP3 teníem un minisite que sortia al family week-
end. Abans de parlar que el club super-3 no s’ha involucrat et demano, perquè això no 
costava res, jo a la CI t’hagués informat, tu em preguntes i jo t’hagués dit: mira, s’ha fet 
emissions des de les 7.30 fins a les 9 de la nit durant varis dies. Llavors si tu no em 
preguntes no diguis que el club super3 no s’ha involucrat perquè sí que s’ha involucrat i 
l’espectacle final del family week-end a TV3 estava ple de nens, llavors abans de parlar si 
us plau no et costa res doncs treure informació, preguntes i nosaltres te la donarem a la CI 
o em truques o passes pel patronat i l’Imma t’hagués informat al respecte, vale? 
 
El tema del carnaval d’estiu, tu em parles que el calendari està ple i que parles en nom 
dels comerços de Calafell. Mira Massi, quan eres president del fòrum entenc que podies 
parlar en nom de tothom però et demano si us plau que parlis amb el fòrum empresarial, 
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que ets membre d’aquesta associació, que parlis amb ells i que ells siguin els que ens 
transmetin aquestes reflexions teves perquè et puc dir que jo he parlat directament amb 
fòrum i no tenen aquesta vessant que tu estàs donant. No, et demano que m’escoltis 
perquè jo cec que quan parlis no diguis que parles en nom de, si parles en nom d 3 o 4 
restaurant, hotels,etc m’està bé però no parlis en nom de molts comerços de Calafell 
perquè no és veritat perquè jo he parlat amb molta gent a banda del fòrum i la gent està 
contenta, val? Perquè tenen durant aquell cap de setmana...a veure Massi jo entenc que 
tu no estiguis content perquè, bé perquè va passar el que va passar amb al teu bar que 
desprès en parlaré però el que sí et puc dir és que la majoria de gent del front marítim, 
majoria de comerços estaven contents, vale? És l’únic que et puc transmetre com a 
regidora de comerç i com a regidora de turisme de la gent que hi he parlat i amb les 
associacions que per a mi són les que sí que tenen la potestat de parlar en nom dels 
diferents associats. Amb el tema del calendari de les havaneres, aquest tema me’l treus 
cada any. Portem onze anys fent la cantada d’havaneres, és la cantada d’havaneres de la 
Costa Daurada.  Dins de l’agenda del món de les havaneres està estipulat que el primer 
cap de setmana d’agost sigui la cantada d’havaneres de la Costa Daurada.  Llavors, jo crec 
que si volem estar dins del que és el mapa del món de les havaneres i posicionats com 
estem amb el tema de les havaneres crec que hem de continuar amb la línia que tenim. 
Pensa que ve molt turisme a veure aquestes havaneres, o sigui, no és que tinguis gent que 
ja es quedi, no, ve gent expressament aquell cap de setmana a veure això. 
 
Per una altra banda, la Yolanda amb el tema del Family Weekend, tu parlaves més de la 
valoració de l’acta. Jo ja t’ho vaig dir, intentaré tornar a parlar amb la gent del Patronat.  
La gent del Patronat s’esforça moltíssim en intentar treure aquestes lectures des de 
l’oficina del Patronat per no haver d’externalitzar una empresa tot aquest tipus d’estudis, 
perquè són prou cars perquè el municipi, des del Patronat pensàvem que aquests diners 
destinats a fer uns estudis els havíem de destinar a portar turisme.  Llavors, dins del 
Patronat estan fent tots els esforços per dur a terme aquestes valoracions però no és fàcil.  
De totes maneres, jo sí el que vull defensar és la feina de la gent del Patronat.  Sembla que 
aquí quedi com molt en evidència totes les organitzacions i tota la manera que es fa des 
del Patronat.  Jo crec que vosaltres us fiqueu més a la vessant política meva o sigui, jo crec 
que aneu molt més personal amb mi i moltes vegades us oblideu que la crítica cap a mi la 
feu per un col·lectiu que està al Patronat i que crec que no s’ho mereix.  Això pel que fa 
amb el tema de la valoració. 
 
El tema dels establiments de Segur, aquí hem tingut un problema amb els agutzils i el que 
vam demanar, estem parlant només de la marca de turisme familiar o així ho he entès. 
Llavors, la gent de turisme familiar, els diferents establiments el que han fet és demanar 
que donat que teníem aquests problemes perquè no se’ls retardés molt més, demanar si 
podien venir.  Penseu que per part del Patronat demanem involucració per part de la gent, 
tots sabeu que la marca de turisme familiar té un cost per cadascun dels establiments que 
assumeix l’Ajuntament.  Que en cap moment, cap ni un dels establiments i dels hotels ha 
pagat mai res per mantenir-se dins de la marca de turisme familiar. Llavors, si els 
demanem un petit esforç que per problemes tècnics i per bé d’ells de què ho tinguin 
abans, puguin adreçar-se al Patronat.  Jo ja comentaré  a dins del Patronat que no es torni 
a repetir i que malauradament si han d’arribar una mica més tard, doncs, que la gent no 
s’hagi de desplaçar.   
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El tema del trenet, informar-te que se’ns va espatllar un dels trens perquè ara en tenim 
tres.  Un dels trens es va espatllar i aquesta empresa com és de Girona, ens va fer baixar 
ràpidament un tren.  En principi durant aquesta setmana han de portar el tren nostre, que 
és el que manca ara, però s’han compromès en què si hi havia algun problema i aquest 
trenet no el podien portar, llavors canviaríem els logos, perquè com tu comprendràs no és 
que ja sigui una propaganda de la Costa Brava sinó que és que nosaltres tenim la nostra 
pròpia propaganda, i llavors aquest tren no ha de circular de moment.  Ho està fent 
perquè és momentani, són uns petits dies fins que portin l’altre, però que si continua 
tenint aquest problema, llavors retolaran aquest trenet amb les retolacions que tenia el 
que s’han endut.   
 
Llavors, entro ja amb el Carnaval d’estiu amb la Yolanda. Aquí voldria fer dues 
aportacions:  el tema de què el nom de Calafell esté minado y que salimos por una mala 
noticia, que es un fracaso de la organización, y no se que más has dicho con esas palabras 
tuyas tan... bueno, dejemos el adjetivo.  Entonces, el tema de las malas noticias, que 
ahora es cuando quiero hablar del Massi, creo que el tema de que un concejal del 
Ayuntamiento de Calafell salga criticando, de la manera que criticó sin saber exactamente 
como fue la situación por mucho que esa persona esté refugiada en su bar, que este es 
otro tema que daría mucho que hablar.  La situación que se dio delante de su bar fue una 
situación que en todo momento, además está grabada, externa al que es la rua del 
Carnaval.  La persona que violentó y le partió la nariz a un participante del Carnaval fue la 
que se refugió en el bar del señor Massimiliano. Este señor, cuando los Mossos d’Esquadra 
entraron a buscarlo ya no está, casualmente. Entonces que sea usted precisamente la 
persona que haya criticado un Carnaval cuando usted tuvo dentro de su bar a la persona 
que externamente fue la que, me parece vergonzoso. Las noticias malas que usted como 
regidor en la oposición además, salga en unos medios criticando y dejando un mal 
nombre a Calafell, yo creo que los participantes de la rua no han sido, porqué 
precisamente ellos no son los que están en desacuerdo con lo que ustedes están diciendo.   
Precisamente son la oposición de este Ayuntamiento la que está dejando mal nombre a 
Calafell.  Como ya les dije en la Comisión hay muchas cosas que arreglar.  De hecho hay 
una comisión técnica que la reunión la tuvimos ayer en la que se van a valorar muchas 
cosas. Van a penalizar a los grupos tal y como les dije.  De momento hay dos grupos 
penalizados y se va a valorar lo que les comenté a ustedes, y en la comisión informativa les 
informé.  Hay una comisión técnica que es la que tiene que hacer las valoraciones 
pertinentes, con lo cual no hay políticos, ustedes lo saben, hay representantes de las 
carrozas locales, ellos son los que van a tomar las decisiones al repecto y entonces cuando 
ellos sean los que tomen decisiones y nada que ver con temas políticos, porqué no se van 
a tocar temas políticos, yo sólo estoy a nivel como presidenta del Área y como regidora de 
turismo, pero no tomo decisiones, son ellos quien las toman y entonces ellos serán, ya os 
dije que en la comisión informativa ya os lo diría, os diría como se habían creado y como 
se h abía desarrollado esta comision técnica y en eso estaré, en informaros sobre este 
tema.  Más allá, yo creo que de verdad, por responsabilidad política, yo estuve 4 años en 
oposición y yo creo que lo que menos se tiene que hacer desde la oposición es ensuciar el 
nombre del municipio.  Yo creo que los que realmente no dejáis que el trabajo se haga bin 
soys vosotros.  De todas maneras, vuelvo a deciros, respeto vuestra opinión, yo la tengo 
en cuenta, igual que lo dije en la comisión informativa que todo lo que tu aportes se 
tendrá en cuenta y se hablará en las comisones y bueno ya esta, es un tema que quería 
hablar contingo.  Igual que el tema de si estoy yo o no en el Carnaval.  Mira, llevo muchos 
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años asistinendo a muchos actos, a muchas reuniones, o sea que si el día del Carnaval yo 
estoy en Segur de Calafell y no bajo a la playa de Calafell, nadie me ha preguntado el 
porqué, el para qué o que me sucedió. Nadie, en lo único que consistió tu intervención es 
que yo estaba desaparecida. Yo creo que cuesta poco. A mi nadie me llamó ni me 
preguntó si estababien, si tenía algun problema, nadie. Entonces, el hecho de que se 
critique, y sobre todo y aquí quiero hacer mención a la parte de Yolanda, no? Una mujer 
del PS y que critique ella que una mujer pueda combinar su vida laboral, su vida política y 
su vida familiar me parece vergonzoso. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Revello: perdón alcalde, por alusiones. 
 
Sr. Olivella: Massi, normalment aquí acostumem, no podem. 
 
Sr.Revello: però em sembla bastant greu que jo estigui treballant al meu restaurant, hi 
hagi una empresa de seguretat pel carrer, em trobi amb 30 persones barallant-se al meu 
restaurant, davant de 150 clients i ara aquesta senyora tingui la delicadesa, dient-ho 
d’alguna forma, de a més a més dir que jo vaig defensar, però si us plau, si us plau, jo 
estava només fent la meva feina. El que jo vaig criticar públicament en premsa, i està 
escrit, és el model. Jo no he parlat personalment de baralles ni de donar culpa a ningú per 
això trobo molt lleig i molt greu, i demanaria unes disculpes perquè penso que s’ha sortit 
de to. Però bueno, com que no és el meu estil sortir de to perquè ara mereixeria una 
sortida de to ben feta tancaré l’ intervenció. Però només demanaria unes disculpes perquè 
només estàvem treballant jo i el meu equip. Un gran equip que ha pogut fer front a una 
situació molt complicada que persones especialitzades, i pagades, per Turisme per vetllar 
per la seguretat del carnaval no ho estàvem fent. 
 
Sr. Olivella: bé, escolta, de totes maneres jo crec que tots vam lamentar el fet que..si us 
plau! Dic que crec que tothom va lamentar que passés el que va passar i realment no tenia 
perquè passar i realment va espatllar una mica la situació però doncs, val, ja està, ho 
deixem aquí. 
 
Sr. García: bueno yo tengo un par de respuestas. Una es sobre la intervención de la 
brigada municipal en la calle Noruega. Como ha preguntado el señor Parera, bien sabe 
usted que en aquella calle corría peligro que la fuerza del agua se llevara la calle. Allí lo 
que s ehizo es na escollera de piedra para aguantar la fuerza del agua y luego se hizo una 
pequeña de acera, de 1.50 metros me parece, de hormigón. Siempre se ha respetado las 
salidas de agua, o sea que si antes el agua salía ahora seguirà saliendo. Bueno por parte 
de ésto. 
 
Sr. Parera: antes no salía, eh! 
 
Sr. García: si antes no salía pues allí se ha respetado lo mismo quehabía. Lo mismo que se 
ha ganado es un poco. Se ha hecho obras para que la calle. 
 
Sr. Parera: hay lo que había, no se ha mejorado. 
 
Sr. García: hombre se ha mejorado mucho aquello! A Ver. 
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Sr. Parera: como la playa de Calafell! No se ha hecho nada. 
 
Sr. García: bueno, ¿me deja acabar? Allí se ha ganado en movilidad para los vecinos que 
ahora podran caminar por la acera que antes no podían y ahora no hay peligro de que el 
agua se lleve la calzada. 
 
Ahora contestaré a la senyora Yolanda sobrelos carteles de la via pública, sobre las 
pizarras en este caso. A ver para mí no hay moros ni cristianos, para mí son todos iguales. 
El que obedece no se le sancionarà, el que no obedece se le sancionarà. En este caso 
hemos llegado a un acuerdo con la policia local de proximidad que también estarà un 
poco encima sobre la ocupación de la via pública y bueno ya está. 
Sr. Olivella: Maite. 
 
Sra. González: buenos días. Bueno pues con las preguntas que me ha hecho Massimiliano 
responderé. Con relación al bono del padel informarle que este bono es una promoción 
de apertura del padel y que efectivament el pliego de condiciones al que ya alguna vez me 
remetí al mismo que se lo mirar austed el pliego de condiciones, antes de formular 
preguntas, más que nada por su, para que usted tenga conocimiento de todo este 
complejo de condiciones y de articulado. Pues bien en ese pliego se dice que Vilarenc, en 
concreto la empresa Tandem Wellnessm puede realizar promociones. Dentro de esas 
promociones pues son muy diversas. Estas promociones yo considero que algunas, yo 
considero, es mi criterio, que algunas no son precio público y le pondré solamente un 
ejemplo que yo creo que lo va a entender. Por ejemplo si se apunta usted en enero lo 
vamos a obsequiar con una bolsa de deportes, eso es una promoción. Lo que no tiene 
sentido es que una promoción puntual nosotros estemos trabajando para que cada vez 
que exista esta promoción puntual aprobar un precio público. Entonces, si esta promoción 
que es de inicio, promoción puntual de apertura, se convierte, adquiere continuidad y 
adquiere fijeza pues tenga usted claro que sí efectivamente se aprobará como precio 
público opero vamos a darle eses tiempo prudencial, que nosotros consideramo cuánto 
será, uno o dos meses. Si tiene una continuidad por el éxito que tiene o efectivamente, le 
reitro, se aporbará dicha promción como precio público en cualquier momento porque un 
precio público se puede aprobar en cualquier momento, no tenemos fechas para ello. 
 
Pues bien, en cuanto al basquet 3x3, usted me dice que yo tendría que haber negociado 
con el basquet Calafell para que se hiciese aquí en el núcleo de Calafell. Yo entiendo que 
negociar es cuando existe nu conflicto de intereses y por parte de este ayuntamiento no 
existe ningú conflicto de intereses con relación a la ubicación. Y le diré porqué, se va a 
celebrar en el puerto de Segur de Calafell. Este puerto pues como usted conoce porque 
creo que usted me informó, me dijo que vivía cerca o que vivía enfrente, en agosto o 
incluso ahora en julio, todas las tardes es el centro neurálgico del deporte. Las canastas 
estan llenas, las 2 canastas más pequeñas y las 2 más grandes estan llenas de gente 
jugando al baloncesto. Entonces a mí el año pasado el club basquet Calafell, que usted 
participó en el 3x3 que se celebró enfrente de la regidoria los directivos me lo 
comunicaron. Oye, tenemos ganas de hacerlo en el puertopor lo que es, por lo que 
significa, oye pues a mi pareció estupendo, se puede hacer allí. Nosotros lo que hemos 
hecho es adecuarlo, tapar los agujeros, habíauna canasta que estaba un poquito movida y 
la hemos puesto en su sitio y está en unas condiciones perfectas para que se practique el 
3x3. Además se van a poner canastas como se hizo también en las mini-olimpiadas; se 
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ponen canastas portátiles, se llevan allí, mañana ya estaran allí y se va a celebrar allí y 
esperamos que con total éxito. Por otra parte también explicarle que bueno, que en 
cuanto usted se queja de que porquè se hace en Segur y no se hace en Calafell, bueno 
pues a mi no me parece mal la rotación. De hecho hay un acto que realizamos, que es la 
xatonada, que cada año la realizamos en un sitio diferente y no por eso se ha perdido la 
tradición de la xatonada y no por eso se va a perder la tradición del esport 3. Luego 
también usted me ha comentado que si tiene amigos que porque se hace allí, en el puerto 
de Segur de Calafell, que no se van a apuntar, etc, etc, etc que tiene nombres. Bueno 
pues yo tengo nombres de chavalines de 13, 12, 14 años que estan encantaos porque no 
van a tener que decirle a sus padres que los lleven a Calafell porque este año se va a 
celebrar en Segur de Calafell donde juegan todas las tardes a baloncesto, que más le 
puedo decir! Bueno, yo creo que quizás el problema que tiene usted es que precisamente 
no se celebra en Calafel, que se va a Segur de Calafell. Bueno Segur de Calafell es tan 
merecedor como otros núcleos de que se practiquen allí actos deportivos y es más, le diré, 
le recuerdo que en Segur de Calafell se encuentra el pabellón Jaume Vilamajó! Eses 
pabellón, alli se practica el deporte rey que es el baloncesto, verdad? Pues con más motivo 
me pareció una idea estupenda y a más le diré que es que por primera vez el equipo 
senior del club basquet Calafell sube a primera catalana. Para mí eso es orgullo, para mí 
eso es un orgullo. Por eso le digo que se practique en Segur de Calafell más orgullo aún el 
basquet, aquí se practica el hockey, se practica el fútbol, vamos a repartirnos ¿de 
acuerdo? Que yo creo que los ciudadnos de Segur de Calafell y de Calafell no tienen 
ningún inconveniente que sí que los tiene usted. Y bueno, otra cosa le diré, a mí me 
resulta usted muy pero que muy contradictorio en sus explicaciones, en sus quejas. Yo me 
parece haber oído que se está quejando usted, sí se lo voy a decir y lo va entender, se está 
quejando usted de inmovilismo de este ayuntamiento que si las habaneras porque las 
hacemos en agosto y en esa fecha. Bueno, las habaneras se llevan realizando en agosto  
en esa fecha durante años, llevan una tradición y usted se está quejando del inmovilismo, 
de porque no trasladamos las habaneras de ubicación, de porqué no las hacemos en otros 
fecha! Señor Massimiliano, yo le pediría un poquito de sentido común en sus opiniones, 
de cordura, de continuidad, de no se queje de una cosa si no se queje de otra. Pero 
bueno, yo entiendo que estos cambios, bueno son típicos en usted. También se ha ido de 
un partido para pertenecer a no que otro! Yo lo respeto y respeto también que tiene 
usted que hacer oposición pero sólo le pido que lo haga con cordur ay con sentido 
común; que se mantenga en una posición firme y en una continidad. Yo sólo le pido eso, 
y se lo digo con todo el respeto y es más aquí, bueno también se ha dicho, para lanzar 
una lanza en favor de mi compañera Olga, se está diciendo que el carnaval, bueno yo 
estuve presente durante todo el carnaval, todo el recorrido, Segur de Calafell que empezó 
hasta Calafell. Me pateé todo el recorrido, son 2 km de reocrrido y solamente hubieron un 
altercado o 2 altercados en una zona muy corta. O sea por 2 km de recorrido y por 50 
metros de recorrido nos mercemos nosotros, los calafellencs, este desprestigio cuando 
durante todo el recorrido fue espectacular, la gente contenta, turismo familiar a tope, 
porque turismo familiar a tope. El único problema que hubo fue provocado precisamente 
por lo que no podemos llamar turismo familiar, desbocad, eh! Pero eso es incontrolable, 
eso si no es por parte de sguridad ciudadana y nuestros responsdables políticos, eso es 
incontrolable en ese sentido.Y es más se ha quejado usted de que si bueno este cuerpo de 
seguridad, que no actuó, si actuó. Usted actuó? Porque yo estaba con usted, ¿Usted se 
interesó por la persona que había sdo agredida? ¿Usted salió de su restaurante a ver que 
le había pasado a ese chico que estaba sangrando en el suelo? Y dice usted: yo estaba 
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trabajando, yo tenía una responsabilidad como empresario. ¿Y su responsabilidad política 
con respecto a esa persona? Estaba a 50 metros de su local, yo le asistí, yo asistí a esa 
persona, yo estuve cone sa persona, yo sí, yo sí asistí a esa persona. No me hace falta que 
me lo diga. 
  
Sr. Revelló: ¿Quiere que lo diga públicamente o no? 
 
Sra. González: no me hace falta que lo diga y estoy hablando yo y no tengo nada más que 
decir. 
(comentaris) 
 
Sr. Alcalde: ho deixem aquí. Queda alguna pregunta que creieu que s’hagi de respondre? 
Està tot respost. S’aixeca.. digues. El de la fira de setembre suposo que deuria ser un error 
Yolanda i mirarem, doncs digues, digues. 
 
Sr. Vidal: a veure, si que és cert que sempre la festa major de Segur cau uns dies a 
setembre i uns dies a l’octubre. Llavors.. 
 
Sr. Olivella: aquest any no Quim, és igual.  
 
Sr. Vidal: m’ha deix parlar?  
 
Sr. Olivella: no us enfadeu, home! si és un error doncs s’arregla i ja està. No hi ha cap 
problema. Gràcies per dir-nos-ho, si no ho hem vist doncs ho canviarem. Ja està, moltes 
gràcies. Si no hi ha res més, doncs aixecaríem el ple. Moltes gràcies. 
 
I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:11, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


