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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2013/1PLE2013/1PLE2013/1PLE2013/1    
    
A Calafell, en data 7 de febrer de 2013, es reuneixen els membres del/de la Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor , i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per la secretària accidentall de la corporació senyor/a Agueda 
Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. JUAN JOSÉ IGLESIAS SÁNCHEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
 
I a les 09:07, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
Sr. Alcalde: bon dia, començaríem el Ple ordinari corresponent al mes de gener. Abans de 
començar a l’ordre del dia hauríem de votar per incloure el punt de proposta d’aprovació de la 
modificació del sistema gestor de residus, punt d’urgència, que va passar ahir a la Comissió, per 
tant passaríem primerament a aprovar l’ urgència  d’aquest punt. Unió Alternativa Municipal? 
 
Sr. Parera: Sr. Alcalde, vaja compromís, eh! 
 
Sr. Alcalde: compromís no, s’accepta incloure’l o no. 
 
Sr. Parera: aneu tant justos... 
 
Sr. Alcalde: El mateix que qualsevol altre, voteu a favor? 
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Sr. Parera: sí. 
 
Sr, Alcalde: Partit Popular? 
 
Sra. Elvira: votem a favor. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista? 
 
Sr. Ferre: Nosaltres també ho aprovem. 
 
Sr. Alcalde: Convergència i Unió? 
 
Sra. Suárez: També s’aprova. 
 
Sr. Alcalde: per tant s’inclou a l’ordre del dia aquest punt de sistema de gestió de residus que el 
tractarem al punt número quinze com una urgència. Gràcies.  
 
 
1.1.1.1.    APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 9 D’AGOST I DE 27 DE SETEMBRE DE APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 9 D’AGOST I DE 27 DE SETEMBRE DE APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 9 D’AGOST I DE 27 DE SETEMBRE DE APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 9 D’AGOST I DE 27 DE SETEMBRE DE 
2012201220122012    
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: aprovar les actes de les sessions de data 9 
d’agost  i 27 de setembre de 2012. 
 
2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, DELS SEUS ORGANISMES PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, DELS SEUS ORGANISMES PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, DELS SEUS ORGANISMES PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, DELS SEUS ORGANISMES 
AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL, AIXÍ COM DE LA PLANTILLA I LA AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL, AIXÍ COM DE LA PLANTILLA I LA AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL, AIXÍ COM DE LA PLANTILLA I LA AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL, AIXÍ COM DE LA PLANTILLA I LA 
RRRRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ I DE L’ORGANISME AUTÒNOM ELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ I DE L’ORGANISME AUTÒNOM ELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ I DE L’ORGANISME AUTÒNOM ELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ I DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER L'ANY 2013MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER L'ANY 2013MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER L'ANY 2013MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER L'ANY 2013 
    
    
En sessió ordinària del Ple, de data 18 de desembre de 2012, va ésser aprovat inicialment 
el Pressupost General de l’Ajuntament de Calafell, dels seus organismes autònoms i de la 
societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA) per a l’exercici 
2013, així com la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual al servei d'aquesta Corporació i de l'OAM Fundació Castell de 
Calafell, per a l'any 2013. 
 
Vist que en data 20 de desembre de 2012, es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, núm. 292, amb número d’inserció 2012/13849, l'edicte 
d'exposició pública de l'esmentat acord. 
 
Atès que en data 10 de gener de 2013 finalitzava el termini d'exposició pública abans 
esmentat i vist que s’han presentat al·legacions per part del Grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya. 
 
Atès que el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els seus articles núm. 162 a 171, i el Reial 
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Decret 500/1990, de 20 d'abril, regulen en matèria de pressupostos les Corporacions 
Locals així com dels seus organismes autònoms. 
 
Atès que l'article núm. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim 
Local, estableix que correspon a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del 
Pressupost, la Plantilla, la qual haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual, i en el mateix sentit es pronuncia l'article núm. 
283 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. 
 
Des de Serveis Econòmics, s’ha confeccionat el Pressupost General per l'any 2013, integrat 
pels Pressupostos del propi Ajuntament, de l'OAM Fundació Castell de Calafell, del 
Patronat Municipal de Turisme i de la Societat Municipal-CEMSSA, també s’ha 
confeccionat el Pressupost Consolidat. 
 
Vist informe núm. 6/2013, emes per l’Interventora Municipal de l’Ajuntament de Calafell, 
de data 14 de gener de 2013, en relació a les al·legacions i reclamacions presentades pel 
que respecta a l’aprovació inicial del Pressupost General per l’exercici 2013. 
 
Vist informe núm. 0098/2013–AS emès per la Secretaria, de data 28 de gener de 2013, en 
relació a les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Calafell, dels seus organismes autònoms i de la societat municipal, així 
com de la plantilla de la Corporació i de l’OAM Fundació Castell de Calafell per l’any 
2013. 
 
La Directora de Recursos Humans ha elaborat l’informe 0093/2013-CG, de 28 de gener de 
2013, en relació a les al·legacions presentades en relació a la plantilla de la Corporació i de 
l’OAM Fundació Castell de Calafell per l’any 2013. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, 
l’abstenció d’UAM i els vots en contra dels membres del PSC, proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Desestimar les al·legacions presentades per part del Grup municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, segons informes tècnics adjunts. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar definitivament el Pressupost General de l'any 2013, integrat pels 
Pressupostos del propi Ajuntament, dels organismes municipals OAM Fundació Castell de 
Calafell i Patronat de Turisme i de la societat municipal CEMSSA, i per les Bases 
d'Execució, segons el següent detall: 
    
    
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
    
    
ESTAT D'INGRESSOSESTAT D'INGRESSOSESTAT D'INGRESSOSESTAT D'INGRESSOS    

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 24.974.666,52 
II Impostos indirectes 350.000,00 
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III Taxes i altres ingressos (sense Art.35) 6.344.325,60 
IV Transferències corrents 5.870.462,27 
V Ingressos patrimonials 492.184,27 

Total ingressos corrents 38.031.638,66 
Art.35 Contribucions especials 0,00 

VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 201.215,44 

Total ingressos de capital 201.215,44 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 0,00 
TOTAL INGRESSOS  38.232.878,10 
 
 
 
ESTAT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 

GRUPS     

0 Deute Públic 5.852.147,16 
1 Serveis públics bàsics  11.686.010,63 
2 Actuacions de Protecció i Promoció Social 711.607,00 
3 Producció de Béns Públics de caràcter preferent 2.231.833,28 
4 Actuacions de caràcter econòmic 1.581.408,86 
9 Actuacions de caràcter general 16.169.871,17 

TOTAL ESTAT DE DESPESES 38.232.878,10 
 
 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESES 

I Despeses de personal 12.523.359,11 
II Compra de béns corrents i serveis 16.305.572,10 
III Interessos 1.419.592,95 
IV Transferències corrents 1.517.644,56 

Total despeses corrents 31.766.168,72 
V Fons de contingència 392.401,66 
VI Inversions reals 1.233.971,43 
VII Transferències de capital 393.166,36 
Total despeses de capital 1.627.137,79 
VIII Variació actius financers 24,00 
IX Variació passius financers 4.447.145,93 

Total despeses financers 4.447.169,93 
TOTAL DESPESES  38.232.878,10 
   
 
PRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  
 
ESTAT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
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INGRESSOS 
I Impostos directes 0,00 
II Impostos indirectes 0,00 
III Taxes i altres ingressos 82.000,00 
IV Transferències corrents 225.000,00 
V Ingressos patrimonials 0,00 

Total ingressos corrents 307.000,00 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total ingressos de capital 0,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 0,00 
TOTAL INGRESSOS  307.000,00 
 
ESTAT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESES 

I Despeses de personal 249.737,79 
II Compra de béns corrents i serveis 51.664,21 
III Interessos 12,00 
IV Transferències corrents 2.000,00 

Total despeses corrents 303.414,00 
VI Inversions reals 3.586,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 3.586,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total despeses financers 0,00 
TOTAL DESPESES  307.000,00 
 
 
 
PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME 
 
ESTAT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 0,00 
II Impostos indirectes 0,00 
III Taxes i altres ingressos 9.007,00 
IV Transferències corrents 362.000,00 
V Ingressos patrimonials 10.000,00 

Total ingressos corrents 372.000,00 
VI Alienació d'inversions reals 6,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total ingressos de capital 6,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 0,00 
TOTAL INGRESSOS  381.013,00 
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ESTAT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESES 

I Despeses de personal 0,00 
II Compra de béns corrents i serveis 338.530,00 
III Interessos 783,00 
IV Transferències corrents 39.700,00 

Total despeses corrents 379.013,00 
VI Inversions reals 2.000,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 2.000,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total despeses financers 0,00 
TOTAL DESPESES  381.013,00 
 
 
PRESSUPOST CEMSSA 
 
ESTAT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 0,00 
II Impostos indirectes 0,00 
III Taxes i altres ingressos 466.500,00 
IV Transferències corrents 0,00 
V Ingressos patrimonials 0,00 

Total ingressos corrents 466.500,00 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total ingressos de capital 0,00 
VIII Variació actius financers 13.593,56 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 13.593,56 
TOTAL INGRESSOS  480.093,56 
 
ESTAT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESES 

I Despeses de personal 300.409,85 
II Compra de béns corrents i serveis 139.640,23 
III Interessos 9.742,53 
IV Transferències corrents 0,00 

Total despeses corrents 449.792,61 
VI Inversions reals 15.500,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 15.500,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 14.800,95 
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Total despeses financers 14.800,95 
TOTAL DESPESES  480.093,56 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER---- S'aprova l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2013 de l'Ajuntament 
amb els seus Organismes Autònoms i la Societat Municipal, per un import a ingressos i 
despeses de trenta-vuit milions dos-cents trenta-dos mil vuit-cents setanta-vuit amb deu 
cèntims (38.232.878,10 €) segons el següent detall per capítols : 
 
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ  
 
ESTAT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 24.974.666,52 
II Impostos indirectes 350.000,00 
III Taxes i altres ingressos 6.344.325,60 
IV Transferències corrents 5.870.462,27 
V Ingressos patrimonials 492.184,27 

Total ingressos corrents 38.031.638,66 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 201.215,44 
Total ingressos de capital 201.215,44 
VIII Variació actius financers 24,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 24,00 
TOTAL INGRESSOS  38.232.878,10 
 
ESTAT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESES 

I Despeses de personal 12.523.359,11 
II Compra de béns corrents i serveis 16.305.572,10 
III Interessos 1.419.592,95 
IV Transferències corrents 1.517.644,56 

Total despeses corrents 31.766.168,72 
V Fons de contingència 392.401,66 
VI Inversions reals 1.233.971,43 
VII Transferències de capital 393.166,36 
Total despeses de capital 1.627.137,79 
VIII Variació actius financers 24,00 
IX Variació passius financers 4.447.145,93 

Total despeses financers 
4.447.169,93 

 
TOTAL DESPESES  38.232.878,10 
 
QUARTQUARTQUARTQUART- Facultar la Interventora Municipal per adequar els registres pressupostaris de 
l'exercici. 
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CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ----    Aprovar definitivament la plantilla del personal al servei d'aquesta Corporació i 
de l'OAM Fundació Castell de Calafell, per a l'any 2013, que consta com annex a aquesta 
proposta. 
 
SISÈSISÈSISÈSISÈ---- Als efectes previstos a l'article núm. 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l'article núm. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s’acorda que el 
Pressupost General, definitivament aprovat, s'exposi al públic resumit per capítols de 
cadascun dels pressupostos que l’integren, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
SETÈSETÈSETÈSETÈ---- Facultar la Tinent Alcalde de l’Àrea de Serveis Interns, la Sra. Montserrat López 
Ureña, o qui legalment la substitueixi per a poder fer aquelles gestions i signar la 
documentació necessària per poder dur a terme els acords anteriors. 
 
 
Sr. Alcalde: d’acord. Com són al·legacions presentades pel Partit Socialista té la paraula el seu 
ponent. 
 
Sr. Robert: gràcies Sr. Alcalde. Bon dia a tothom. Avui estem davant l’aprovació definitiva del 
pressupost  per aquest any i un pressupost no és més que una eina. Una eina que el què ha de 
fer és permetre gestionar les intencions de govern que vostès tenen en aquest exercici. Una 
eina que, com sempre, vostès no ens han donat l’oportunitat de negociar algunes propostes 
que poguéssim aportar abans de la seva aprovació inicial, i també és una eina a la què com 
sempre hem fet les al·legacions corresponents o les propostes en forma escrita perquè com ja 
ho he dit ara no ens han permès, no ens han donat l’oportunitat, de negociar-ho abans de 
l’aprovació inicial. Com sempre també s’han dedicat a desestimar totes aquestes al·legacions o 
propostes que nosaltres els hem fet sense cap justificació que no sigui la tècnica al·legant els 
articles de la llei de pressupostos i sempre ens diuen que denegen les al·legacions perquè no hi 
res tècnic que ho impedeixi de col·locar però tot és a base de desestimacions polítiques. El que 
jo trec de conclusió és que vostès el que volen és el que és diu “la política del rodillo” i no sentir 
parlar res del que diu el nostre grup municipal si més no. Això Sr. Olivella no deixa de ser una 
cosa trist per què és trist que vostès consideren que són coses que venen de nosaltres i no 
valoren, realment, si algunes d‘aquestes aportacions podrien ser positives per millorar aquest 
pressupost que vostè han presentat.  
És una llàstima que vostè el que fa amb aquest pressupost és liderar, una vegada més, que el 
pressupost augmenta la pressió fiscal als nostres ciutadans. Recordi que es manté l’augment 
que vostès van practicar del deu per cent sobre la contribució, que l’aigua ha pujat gairebé el 
tres per cent, que el clavegueram pujarà el tretze per cent i que bona part de les ordenances 
fiscals també les pugen més enllà del dos coma set per cent. Això l’únic que significa és que 
augmentaren la càrrega tributària als nostres ciutadans. Quan als salaris pactats al augment 
consensuat no va més enllà del zero coma sis per cent. Els salaris no arriben al un per cent i 
vostès augmenten tots els impostos per sobre del tres per cent.  
És una llàstima també que aquest pressupost, que vostè lidera Sr. Olivella, no contempla la 
contenció de la despesa. Ni l’ordinària ni la general. És una de les coses que s’hauria d’haver fet 
en aquest pressupost tal i com li vam recomanar a l’aprovació inicial.  
Per acabar aquesta introducció dir-li que és una llàstima que es passi de puntetes per temes 
cabdals pel nostre municipi com són el turisme i el comerç com a motors principals que podrien 
dinamitzar la nostra economia en totes les seves vessants: la cultural, la esportiva, etc i també 
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passen de puntetes pels temes de serveis i pels programes de serveis socials que no deixen de 
ser el canal d’apropar-nos als ciutadans, els seus problemes i ajudar-los a resoldre’ls. 
Si entrem directament a tractar les al·legacions que nosaltres hem fet veurem que a la primera 
el què be a dir és que vostès rebaixen les partides destinades als programes de turisme, en 
general. I, particularment, rebaixen l’aportació que habitualment es fa al Patronat de Turisme. 
Vostès només es dediquen a mantenir les activitats que s’han anat fent durant aquests anys 
sense innovar, ni aportar, res de diferent quan hauríem d’anar a polítiques més modernes, per 
què la societat així ho requereix, vostès es dediquen a mantenir el què hi ha establert aquí des 
de fa uns quants anys.  
També rebaixen les partides destinades a Comerç, més d’un cinc per cent, quan el recomanable 
Sr. Olivella seria impulsar campanyes atractives i més modernes, com ja li he dit, que ajudessin a 
dinamitzar-lo. En canvi què fan vostès? Vostès augmenten les partides anomenades de 
promoció a la ciutat però aquí hi ha, com diríem tots en castellà “gato encerrado”, per què 
aquestes partides de promoció de la ciutat Sr. Alcalde, no van a promoció a la ciutat sinó a 
promocionar personalment la figura de l’Alcalde. Miri, no volen sentir parlar de les propostes 
que els hi hem fet respecte a consignacions pressupostàries destinades a Turisme. Sr. Alcalde 
apostar decididament pel Turisme i el Comerç sí que serien decisions destinades a impulsar una 
ciutat més moderna, adequada a les noves èpoques i no la promoció d’una persona únicament. 
El que haurien de fer és promocionar el Turisme i el Comerç no com s’està veient amb aquestes 
aparicions de vostè en públic promocionant una persona en concret. 
Pel que fa a la segona al·legació proposada l’ampliació del servei a les platges, tal i com hem 
presentat nosaltres per allargar la temporada, sembla que sigui una proposta bona i en canvi 
vostès se la han carregat sense contestar res. Pensi que la platja no deixa de ser un dels bens 
més provats que tenim i vostès desestimen aquesta proposta d’allargar la temporada pel nostre 
municipi el que aportaria beneficis pel Turisme, pel Comerç i en definitiva per tot el municipi. 
Pel que fa a la tercera al·legació, a la proposta d’augmentar els recursos destinats al Patronat de 
Cultura per dir-li d’alguna manera, que és l’OAM, vostès responen amb un silenci, no responen 
res. Simplement diuen que tècnicament les nostres propostes no es poden estimar. Per tant, 
políticament les desestimen. Però que diuen vostès políticament al respecte d’haver rebaixat, o 
mantenir, amb uns mínims les partides destinades a Cultura al nostre poble? Doncs no diuen 
res. Res de res diuen. Jo crec Sr. Olivella que vostès no tenen clar que Calafell, si s’ho mira bé, 
podria ser tot el municipi, tota la ciutat, un museu a l’aire lliure. Pensi que nosaltres tenim 
aspectes que venen des del Neolític fins als nostres dies i vostès ni se dediquen cinc minuts a 
veure com es podrien incrementar accions sobre el nostre Patrimoni Cultural. 
La quarta al·legació també la desestimen. Era una proposta de mantenir dotacions 
pressupostàries adients a la promoció esportiva perquè l’esport no deixa de ser cultura també. 
Hi havia una sèrie d‘accions engegades que vostès estan tirant dient que van millor però jo crec 
que van enrere. Es dediquen a rebaixar la dotació pressupostària d’aquests programes d’esports 
dient que el hi costa menys. Clar que costen menys perquè la qualitat no és la mateixa que 
teníem fins ara. Sr. Alcalde, sobre tot pensi que fer esport no deixa de ser fer salut. 
Miri, rebaixar en general el programes destinats a Serveis Socials quan el pressupost ha 
augmentat un quatre per cent sembla que la seva sensibilitat envers el Serveis Socials és nul·la. 
Desestimar la proposta que els hi fèiem de posar dotació pressupostària suficient, com a mínim 
com al pressupost 2011, a les partides de Serveis Socials. Desestimar això Sr. Alcalde em sembla 
que és no està al dia ni trepitjar el carrer realment, potser passa pel carrer però no sembla que 
el trepitgi com l’hauria de trepitjar per conèixer els problemes dels nostres ciutadans.  
També demanar un augment de les partides destinades a programes de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil els hi ha semblat que era una barbaritat i no donen cap argument per dir per què 
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la desestimen. Això sí, han augmentat els diners destinats a crear noves places a la plantilla que 
tenen relació als departament de Seguretat Ciutadana, i vostès Sr. Alcalde, es dediquen també 
a augmentar la despesa de Seguretat Ciutadana portant, habitualment, una persona, un 
policia, un efectiu de la nostre plantilla, tots els dies amb vostè. Amb el qual ja es veu que el 
cost augmentarà, baixant els programes amb dotació pressupostària però algunes coses 
concretes incrementen la despesa.  
Demanar que construeixin, o advoquin per fer ja, el pas soterrat de la via al barri de Segur de 
Calafell, o al nucli de Segur de Calafell, també els hi sembla desestimable tècnicament però 
políticament no diuen res. Ara vostès ens podran dir que estan en negociacions, que tot 
continua igual, però és clar com comprendrà nosaltres ja no ens ho creurem perquè ens ho ha 
dit tantes vegades! Estem a meitat de mes de febrer i no tenim cap noticia nova de les gestions 
que vostès estan fent amb ADIF per la qual cosa jo crec que vostès no aposten per fer aquest 
pas soterrat i ens han desestimat l’al·legació que recomanava iniciar ja d’una vegada aquest 
pas.  
De les urbanitzacions tampoc parlem, i sap perquè? Perquè vostès han rebaixat les partides 
destinades a les urbanitzacions i això només ens porta a una conclusió i és que vostès tracten 
als ciutadans de les urbanitzacions com a ciutadans de segona. I aquí ho deixo per què és més 
clar que l’aigua. Per tant, si vius en una urbanització ja saps que ets un ciutadà de segona i que 
no aposten per tu en aquest ajuntament. Si vostès no redueixen les partides de despesa dels 
serveis és que no estan fent res. Vostès en el pressupost no han reduït les partides de serveis 
com  a mínim un cinc per cent que és el que avui en dia s’hauria d’haver fet. Què fan? Les 
mantenen. Què fan? Ens diuen que ho estan negociant, però quan fa que ens ho diuen? Tot 
l’exercici 2012 i ara bona part del 2013, en la qual ja hem entrat. Per tant a la recomanació que 
vostès baixin els costos dels serveis que ens ofereixen les empreses a l’ajuntament vostès no fan 
ni cas i anar fent.  
I Sr. Alcalde, per nosaltres el teixit social no deixa de ser una de les coses importants pel nostre 
municipi. Vostès han rebaixat les partides destinades a les entitats cíviques i culturals del poble i 
això el que vol dir és que no volen col·laborar més amb elles. I si vostès no volen col·laborar més 
amb elles el que els hi pot passar és que les entitats tampoc vulguin col·laborar amb vostès. Per 
tant, una vegada més, els hi recomanem que dotin, suficientment, les partides destinades al 
nostre teixit social i vostès no en fan ni cas. Perquè la resposta, com ja he dit varies vegades, és 
limita a ser de caire tècnic. Tècnicament es pot desestimar el què vostès diuen però políticament 
vostès no hi afegeixen res.  
Suposo que desprès del què estem parlant aquí alguna cosa ens diran. Ja veurem exactament 
què ens diu.  
Per acabar en l’última al·legació sobre el pressupost, no sé si vostès són conscients de com està 
l’arxiu municipal. El que sí és una pena és que vostès rebaixant aquestes partides el que 
aconseguiren és que el nostre arxiu administratiu i cultural es torni a convertir com fa anys, que 
passaves per totes les dependències i a tot arreu i estava ple de papers pel mig i ara estem al 
punt que això ens torni a passar.  
Per anar acabant pel que fa a les al·legacions a la plantilla i relació de llocs de treball. Miri, ja els 
hi vaig dir l’altre dia, quan nosaltres vam deixar el govern hi havia un treball de Valoració de 
Llocs de Treball i era un treball objectiu per què es va donar a una empresa externa. Per tan era 
totalment objectiu, si a més a més tenint en compte que es va compta amb el personal de la 
casa, els representants sindicals i a més a més es va donar formació a diversos per què anessin a 
cursos i ajudessin des de dintre de la casa a aquesta empresa a fer aquesta treball i vostès que 
han fet? Vostès han fet un Organigrama. La Relació de llocs de Treball (RLT) que ens diuen en 
aquest informes, etc no deixa de ser un organigrama subjectiu presentat per vostès. Han passat 
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d’una proposta objectiva a una proposta subjectiva. I això, Sr. Alcalde, ens sembla malament. 
Miri la RLT hauria de ser un document que anés juntament amb la plantilla i s’hauria de publicar 
juntament amb la plantilla. No em val que vostès em digui que això és un document 
administratiu i el puguin publicar apart i diguin que entra en vigor des de la publicació inicial. 
Vostès Sr. Alcalde, crec que poden estar vulnerant els preceptes que ens recomanen la llei 
d’Hisendes Locals i els seus procediments administratius. Per nosaltres la RLT ha de ser un 
document annex a la plantilla no un document annex, no es sap a què, i publicar-ho apart. Per 
tant ens mantenim en defensar la nostra proposta de que no s’ha fet correctament perquè per 
primera vegada a l’historia de Calafell, que jo conegui, s’ha publicat un Organigrama a banda 
del pressupost i s’ha dir que això ja val per dir que és la RLT. Miri la normativa de traslladar 
funcionaris internament està molt clara però vostès amb  els informes sembla que no ho 
aclareixin del tot. Nosaltres el hi dèiem que hi havia possibilitats d’haver incorregut en alguna  
deficiència en qüestió d’alguns trasllats que hi hagut interns a la plantilla de l’ajuntament i 
vostès ens alegen que això és possible per temes organitzatius. El que passa és que al nostre 
criteri traslladar personal hauria de ser per traslladar funcionaris de carrera, no tot el personal 
de l’ajuntament. Sobre tot quan s’ha contractat algú que ocupa places d’interí i en comptes de 
traslladar-lo a places que puguin realitzar les mateixes tasques per les quals va estar contractat, 
encara que canvi de departament, el que s’ha pogut fer es traslladar interins a altres 
departaments per fer tasques diferents. I això ens sembla que no és el que manifesta el nou 
EBEP. El nou EBEP diu que els funcionaris tenen dret, i l’ajuntament també, a traslladar 
internament a funcionaris però a fer les tasques per les quals han estat contractat, o si és un 
funcionari de carrera per les tasques que està habituat a fer. Per tant traslladar personal interí 
no sembla correcte. Traslladar personal que tenen fora de plantilla i que s’han contractat, 
expressament, per fer tasques específiques perquè aquestes tasques específiques no consten a 
la plantilla, traslladar aquesta sèrie de personal doncs potser tampoc seria correcte i sembla que 
vostès han fet algun trasllat d’aquests.  
Miri, passa que com tots els moviments de la plantilla vostès no els fan transparentment, vostès 
sempre volen transparència però no fan els moviments de la plantilla transparentment, 
nosaltres vam demanar un informe extern perquè digués si tots els moviments de la plantilla 
vostès els han fet bé i només era al·legant aquesta manca de transparència i per higiene 
política. Per tant nosaltres li recomanem que demani quest informe extern perquè ens assessori 
a tots si aquest moviments que vostès estan fent a la plantilla són del tot correctes. 
Per els dues últimes Sr. Alcalde que tenen a veure amb el mateix tema, miri, la creació de la 
nova plaça que han fet de Protecció Civil, questa plaça no cal que la facin, ja li vaig dir. Sap 
perquè? Perquè les tasques que vostès li han assignat les podien haver fet diversos efectius que 
ja consten a la plantilla. Perquè si més no aquestes tasques ja s’estan fent i vostès el que han fet 
és desdotar de tasques a personal de l’ajuntament i han creat aquesta plaça per contractar 
algú, segurament,  potser per interès de l’ajuntament potser no. No ho sé. La qüestió és que 
han creat una plaça que gairebé la dotació pressupostària arribarà als noranta mil euros que ens 
podríem estalviar i podríem dedicar a Serveis Socials, com ja li he dit abans que vostès el que 
fan no és augmentar les partides. Doncs miri aquí tenen noranta mil euros per posar al Serveis 
Socials en comptes de crear una plaça que gaudirà d’un dels sous més alts del nostre 
ajuntament. Per tant jo, i el nostre grup municipal, li hem proposat que no creï aquesta plaça, 
que les tasques d’aquesta plaça les distribueixin i les reparteixin entre els efectius que ja tenim a 
la plantilla i els noranta mil euros que tenen pensats gastar-se en aquesta plaça els destinin a 
Serveis Socials. Però vostès segurament no el faran. De totes formes sí que els hi vull dir una 
cosa: no hi ha cap informe que recomani crea aquesta plaça, l’únic informe que hi ha és un 
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informe polític. Per tant la raó de la creació d ela plaça i la contractació de la persona que 
vindrà aquí serà de caire polític, no serà de caire tècnic i així nosaltres ho creiem. 
Pel que fa a l’última és la que fa referència a la Comissió de Serveis que va demanar el nostre 
Cap de Policia que té la plaça en titularitat. El nostre Cap de Policia va demanar una Comissió 
de Serveis en altre ajuntament, res a dir, cap problema, tot correcte, i vostès van cobrir la seva 
plaça amb una persona temporalment. Mentre això va ser així nosaltres no vam dir res però el 
que passa és que ara el Cap de la Policia ens demana tornar a l’ajuntament, pel que nosaltres 
entenem ens demana tornar a la serva plaça i resulta que vostès col·loquen el Cap de la Policia 
Local de l’ajuntament de Calafell a la plaça de nova creació, que per nosaltres encara no està 
vigent, a fer tasques de Protecció civil i Seguretat Ciutadana, clar en el mateix sou. Ara s’entén 
això del sou, dels noranta mil euros que li deia, que jo no dic que no ho faci bé però si ho pot 
fer potser s’hagués pogut incloure en les tasques de Cap de Policia. I què passa? Doncs 
nosaltres al menys no coneixem, això s’hauria d’haver fet en una Comissió de Serveis Interns i a 
nosaltres mai ningú ens ha dit si això existeix o no. Jo no he vist cap document que digui que el 
senyor titular de Cap de Policia hagi demanat una Comissió de Serveis Interna i apareix en un 
altre edifici a fer tasques, que ben bé no sabem quines fa perquè no se’ns ha comunicat, per 
tant em sembla que això l’únic que vol és mantenir la persona que vostès van portar per 
substituir al Cap de la Policia quan estava de Comissió de Serveis quan el que tenien d’haver fet 
és restituir el Cap de la Policia quan estava en Comissió de Serveis quan el que tenien d’haver 
fet és restituir al Cap de la Policia titular a la seva plaça i donada per finalitzada la Comissió de 
Serveis de la personal que actualment ocupa la plaça de Cap de la Policia.  
Per tant ja veuen, un munt d’al·legacions, un munt de recomanacions, segurament algunes 
d’aquestes coses s’haguessin pogut parlar abans de l’aprovació definitiva del pressupost. També 
abans de l’aprovació inicial però vostès no ens han donat peu a aportar algunes millores al 
pressupost. Pensin que potser si això hagués estat més explicat, en comptes de fer-ho en una 
Comissió Informativa d’ escassament una hora o una hora i mitja, si hagués estat explicat en 
varies sessions un pressupost tant complicat com és aquest en les èpoques en les que estem 
potser avui ens estalviaríem estar parlant d’al·legacions i el pressupost hagués pogut entrar en 
vigor els primers dies de l’any i no com ara que entrarà els primer dies de febrer. Gràcies Sr. 
Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: iniciem el torn de rèplica. Té la paraula el portaveu d’Unió Alternativa Municipal. 
 
Sr. Parera: gràcies Sr. Alcalde. Molt poca cosa perquè desprès d’haver sentit al ponent ja 
defensant les seves al·legacions algunes vegades, potser la segona o tercera vegada que sento 
aquestes, nosaltres entre sentir el ponent i desprès la setmana passada un escrit que hi havia en 
el Diari de Tarragona en el que es manifesta bastant clar la falta d’interès al sector de Turisme 
envers  a tots els establiments i botigues de la platja. I per tant aquell escrit deia que no volia 
manifestar els noms, per l’anonimat, nosaltres Unió Alternativa Municipal creiem i ho viem tant 
clar com he dit abans  desprès de sentir el ponent i d’haver llegit el Diari hi ha molts punts 
d’aquestes al·legacions que sincerament s’havien d’haver aprofitat, no dic es podrien haver 
aprofitat sinó s’havien d’haver aprofitat i per tant com que no és fa així poca diria res més. De 
moment res més Sr. Alcalde. El que desprès del ponent, desprès del Diari i del que sents al 
poble que també parlar perquè no n’hi ha prou que parli el ponent, no hi ha prou que parli la 
premsa, la gent del carrer també parla per tant de les al·legacions es podien aprofitar moltes 
coses i no es fa. De moment res més Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: d’acord. Té la paraula el Partit Popular. 
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Sra. Elvira: moltes gràcies Sr. Alcalde. Jo també seré breu Sr. Parera. Bé no m’agradaria entrar a 
justificar cada una de les coses que s’han dit sobre tot a les àrees de les ens pertany a nosaltres 
com a grup municipal. Però només dir una cosa: estem orgullosos de tenir un pressupost una 
mica més petit donada la situació econòmica que hi ha a Calafell i a tot l’estat. Ens hem 
d’estrènyer el cinturó, hem d’intentar fer més coses amb menys diners com sempre venim dient 
és un tema de pura gestió. Quan vam començar a treballar el pressupost encara no estava 
tancat però ja teníem una previsió d’estalvi per part de l’IBI, per part de les àrees que ens 
toquen a nosaltres. Aquesta previsió d’estalvi se li va traslladar a Serveis Econòmics i l’únic que 
Serveis Econòmics va fer és agafar aquestes dades que nosaltres li havíem dit que seríem 
capaços de mantenir amb menys diners molt més esdeveniments, com es demostrarà durant 
aquesta any, no cal que ara faci menció ja ho veurem a final d’any. El que volia és fer una 
menció molt curta per comentar que el problema d’aquestes al·legacions no és en sí el què o el 
com sinó la intenció amb què s’ha portat a terme. S’ha portar a terme en una intenció de 
fisurar aquest equip de govern perquè la comparativa entre un àrea com la meva personal, 
Turisme, i Alcaldia vull deixar-li constància que tot i que és fa amb una intenció de fisurar i 
malmetre aquest equip de govern deixar-li clar que això, ja se que ho portant fent des del 
primer moment en què van entrar, però això ho sento, no serà així. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Portaveu de Convergència i Unió? 
 
Sra. Suárez: sí, gràcies. Bon dia. Bé ara ens de posem doncs a valorar el que són les paraules 
que el ponent, en aquest cas del ponent del PSC qui han presentat les al·legacions, han 
comentat. De fet ells diuen que el pressupost com bé sempre és una eina viva per tant acceptar 
modificacions com vostès saben perfectament i doncs hem dut a la pràctica al llarg d’aquest 
últim mandat. Accepta modificacions al llarg de l’any en funció de les necessitats i dels ajustos 
reals que anem fent. Diuen que no valorem les seves propostes però vostès són plenament 
conscients que les propostes que han fet només són propostes d’augment, en cap cas 
propostes de reducció. És a dir que hem de ser plenament conscients que som grups polítics 
que ens hem de dedicar a gestionar un pressupost i un pressupost té uns ingressos que són 
concrets que vostès  són perfectament coneixedors i sabedors de quins ingressos són i aquests 
s’han de repartir en diferents despeses i naturalment no es poden atendre ni a nivell polític ni a 
nivell tècnic els augments que vostès proposen sense reduir altres partides perquè així es com 
saben perfectament que funciona. No valorem les seves propostes? Evidentment que es 
valoren, es valoren a nivell tècnic es diu que la valoració no els pertoca als tècnics i llavors ens 
pertoca a nosaltres com polítics valorar-les. Som plenament conscients que el pressupost 2013 
el que intenta és reflectir les línees estratègiques o les línees de treball d’aquest equip de govern 
format per dos partits polítiques i per això continuem creient i valorant desprès d’haver escoltat 
i llegit les seves propostes que la nostra proposta és, si més no, l’adequada a data d’avui.  
Diuen que existeix molta pressió fiscal, però vostès saben perfectament que per primer cop en 
més de deu anys l’IBI té la mateixa quantitat d’ingressos que l’any anterior. Vostès són 
plenament conscients i per això necessiten urgentment tirar de les excuses com les taxes per 
poder defensar-se davant del ciutadà i vostès també són plenament conscients que és el primer 
cop a la vida que s’han aprovat dues propostes d’ajut que s’han creat per part nostre per poder 
facilitar els pagaments d’aquests impostos que la ciutadania ha d’aportar en concepte 
d’ingressos pel pressupost.  
Diuen que no innovem, que no fem polítiques modernes perquè reduïm partides de Turisme, 
vostès saben perfectament el que significa la transversalitat que és una paraula molt moderna i 
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molt innovadora. Significa que les polítiques es veuen reflectides en les diferents regidories i no 
únicament i exclusivament a partides en concret. Són sabedors, el que passa és que necessiten 
doncs d’altres arguments i en recorden a temps passats, saben perfectament que les activitats 
s’estan duen a terme són activitat, algunes d’elles diferent, d’altres hem millorat i d’altres igual 
que el que eren perquè s’entén perfectament que aquestes s’han valorat tant per la ciutadania 
com a nivell tècnic i naturalment per nosaltres com a correctes i adequades per seguir duent a 
terme.  
Que no apostem per Cultura? En canvi apostem per la Promoció de la Ciutat però evidentment 
han d’intentar titllar, un altre cop a l’Alcalde, com una persona egocentrista, una persona que 
només procura per ell i una persona que només fa publicitat per ell. Que sinó clar, que farien 
aquí? I per això diuen que si apostem per la Promoció de la Ciutat és per apostar per una 
figura. Miri, si vostès pensen això és que potser això és el que feien. Nosaltres el que som 
conscients és que la promoció de ciutat és una transversalitat on diferents regidories són 
presents i no és necessari que una regidoria tingui més partida perquè es fomenti el Turisme o 
la Cultura. Vostès són plenament coneixedors que més de quatre-cents mil euros són del FEDER 
que no estan presents en el pressupost. Vostès són sabedors que el Pla de Barris s’actua d’una 
manera transversal i per tant al cap i a la fi no deixen de promocionar la ciutat. Vostès són 
sabedors que s’ha creat una partida per un Pla per dinamitzar la platja, la Confraria de 
Pescadors i vostès a mi no em diguin que nosaltres no creiem en el Patrimoni o els hi recordo 
l’episodi de la Confraria de Pescadors. 
Llavors clar hi ha coses que hem de ser conscients que encara que estiguem a una banda o a 
l’altra de la taula hem de ser plenament conscients del que diem i atenir-nos a les 
conseqüències. Vostès el que al cap i al fi  necessiten, o pel que es veu intenten a traves del seu 
discurs el que necessiten és confondre perquè són sabedors que les partides destinades a 
administracions generals dels diferents departaments són per temes de règim intern i no pas 
per serveis a la ciutadania per tant si aquestes disminueixen no significa que disminuïm els 
ajusts a la ciutadania. A més a més saben que un pressupost és real quan el que fem és valorar 
el pressupost executat mai el pressupost inicial. Nosaltres podem preveure uns diners per un 
tema en concret i al final executem o més diners o menys diners. Això és el que passa per 
exemple amb la partida destinada a Entitats que tant l’any anterior pel pressupost que van fer 
vostès com l’any passat, pressupost que vam fer nosaltres, el pressupost previst per subvencions 
i entitat no va ser l’ executat definitivament i per tant el que hem fet ha estat regularitzar la 
partida en concret. Clar, al final acaben criticant totes les partides destinades a tota la 
ciutadania en general, al final acaben dient que encara hi ha uns altres ciutadans de segona 
que són el que corresponen a les urbanitzacions perquè hem rebaixat també, segons vostès, la 
partida destinada a les urbanitzacions però clar aquí tampoc tenen en comte, per exemple, hi 
ha unes pistes de tenis a Calafell Parc que s’ha arreglar del tot perquè algú no va fer el 
manteniment quan pertocava i això no està pervisc dins la partida destinada a urbanitzacions, 
pròpiament dit, per tant si hem de comparar-ho tot comparem-ho tot de debò. 
Com de l’arxiu municipal diuen que l’hem deixat perdre i que al final doncs tornarem a tenir un 
arxiu descontrola i demès. Sembla mentida que just aquest divendres passat, per tant no fa ni 
una setmana, no haguessin estat presents en el que va ser la presentació, que sí i que hi van 
ser, per això dic que em sembla mentida que recorrin a aquest exemple. És a dir que van estar 
presents a la presentació dins la casa al costat del Castell que es va poder recuperar, que estem 
fent una bona feina amb el tema de l’arxiu. Vostès són sabedors que en aquella casa abans hi 
havia un arxiu i el que hem fet es a través del tractament de la documentació, i l’eliminació com 
correspon i com pertoca a un arxiu, el que hem fet és eliminar una part considerable d’arxiu 
que existia i que no tenia cap tipus d’utilitat perquè segons la norma s’havia d’eliminar per un 



 

15 
 

procés adequat i un tractament com correspon. Però evidentment s’havia d’eliminar i hem 
pogut treure tot el que ha estat ocupant aquell espai d’allà i col·locar-lo i centralitzar-lo a l’espai 
que tenim a data d’avui com arxiu. Saben, i també són conscients, que l’arxiu municipal té una 
partida; la partida de biblioteca i arxiu està reflectida i si volen doncs podem anar passant 
comptes i anar dient doncs en un any que és el que hem gastat i que hem deixat de gastar i així 
doncs podrem anar comentant-ho. 
I per acabar sí que sap greu que acabin amb la cirereta del pastís. Des del principi ens estan 
criticant que els informes apareixien per valorar el que són les seves propostes d’al·legacions 
d’augment  de pressupost, no de reducció de pressupost, no ha estat valorat a nivell polític 
però vostès tenen la poca decència segons el nostre punt de vista de posar en dubte els 
informes tècnics de la casa pel que fa quan valoren el que és la plantilla i la RLT. Llavors clar no 
ens diguin que nosaltres no fem valoracions polítiques quan el que fan vostès és posar en dubte 
els informes tècnics de la casa. Que demanem un informa extern subjectiu, m’ho diuen de 
debò? Quan parlen d’objectivitat i extern. Millor no posar segons quins exemples perquè som 
plenament conscients, i tots els que estem ena questa taula tenim molt exemples relacionats 
amb empreses objectives externes i els seus informes i les seves propostes.  
Així que crec que hem de ser sabedors i conscients, crec que el pressupost del 2013 té unes 
línees molt específiques i en funció d’això l’equip de govern ha decidit apostar per les persones, 
a decidit apostar per l’eficiència i per tant no per la mentalitat que fins ara, i al nostre entendre 
arcaica, que en molts diners es fa molt sinó que entenem que podem fer moltes coses sense 
tant diners i treballant amb eficiència. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: d’acord, gràcies. Iniciem un torn de rèplica. Començarem per l’Unió Alternativa 
Municipal. 
 
Sr. Parera: Miri, senyor Alcalde tot això d’aquests pressupostos i aquestes al·legacions s¡est+a 
espatllant. Ja  ho vaig dir el dia cinc a la ràdio, només es governa pel cinquanta per cent del 
municipi, de l’altre cinquanta per cent el que s’ha parlat d’urbanitzacions és veritat. No es pensa 
en les urbanitzacions i dintre d’aquestes urbanitzacions hem de pensar, saber on anem i ho 
veiem així que tenim una urbanització que és un monstre que és Segur de Calafell. Per tant dir, 
per rectificar i perquè prengueu nota del que pot passar a la votació d’aquest pressupost, s’ha 
de parlar clar, no hi han dos partits que parlin i aprovin aquest pressupost. Jo entenc que hi ha 
tres partits. Suposo que hi ha Convergència, hi ha Unió i el Partit Popular. Jo aquí compto tres 
partits. I quan hi ha una regidora, per cert la regidora de Turisme, que en parla d’estrènyer-se el 
cinturó, i tant que s’ha d’estrènyer el cinturó, que no ens ho estrenyem tots? Però miri senyora 
Tinent d ‘Alcalde no es tracta d’estrènyer-se el cinturó, es tracta de tenir idees clares, feina, 
feina i feina, molta feina i molts menys paraules, moltes menys paraules. Estrènyer-se el cinturó 
sí, idees, treball i treball i menys paraules. Senyor Alcalde res més. 
 
Sr. Alcalde: molt bé, gràcies. Té la paraula el Partit Popular. 
 
Sra. Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Alcalde: molt bé. Partit Socialista? 
 
Sr. Robert: gràcies, senyor Alcalde. En aquest torn de rèplica només quatre coses. Pel que fa als 
comentaris que ha dit el Partit Popular em sembla molt estrany que la portaveu del Partit 
Popular digui que estan fent un pressupost més petit quan realment el que fa aquest 
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pressupost és creixa un quatre per cent, no sé d’ on treu que el pressupost és més petit quan 
creix un quatre per cent. També parla nomes de les seves regidories, i això senyora Elvira, i li 
tinc una estima especial, ja ho sap vostè, em sembla molt malament, perquè si vostès l’únic que 
li ha importat d’aquest pressupost és tancar les partides que pengen de les seves regidories, 
amb l’ interès que mostra cap a les altes regidories quan està en un equip de govern, doncs no 
m’acaba de semblar bé. Vostès només ha parlat, pràcticament, en primera persona del Partit 
Popular. A mi el que m’agradaria és dir que també està d’acord amb totes les partides del 
pressupost. No que les seves són més petites i tant que són més petites, ja li he dit. Vostès no 
aposten ni pel Turisme ni pel Comerç que pengen directament de vostès. Són més petites, 
vostès m’ha donat la raó. Ara si fer esmena a tot el pressupost, crec que s’ha equivocat; si fa 
esmena a les seves partides, m’ha donat la raó. Perquè? Perquè ha rebaixat els seves partides 
que són de les més importants del pressupost. 
Pel que fa al tema de fisurar a l’equip de govern a través de les al·legacions, res més lluny 
d’això. Si vostès fossin u equip de govern que gestionés el pressupost d’aquest ajuntament tal 
com caldria nosaltres no tindríem oportunitat de dir res, però vostès donen per molt. Llavors les 
al·legacions venen perquè vostès han mostrat bastant capacitat de no saber gestionar aquest 
ajuntament. Fisurar aquest equip de govern? No tinc cap intenció, no és la meva intenció 
trencar res sinó aposto sempre per construir no per destruir. Per tant res més lluny de creure 
que això és una cosa per fisurar. 
Pel que fa a la intervenció de la portaveu de Convergència i Unió. Home, senyora Suárez! 
Gràcies home! Vostès be amb mi, vostè està al meu costat perquè jo sempre els hi havia dit que 
un pressupost era una eina dinàmica. Jo li vaig dir d’aquesta manera i vostè avui ha dit que un 
pressupost és una eina que accepta modificacions. Ara, aquest pressupost l’ impressió que dóna 
és que és una eina feta a corre-cuita i tan sols per dir que s’ha aprovat un pressupost. I vostè 
anuncia que les modificacions que obtindrà aquest pressupost seran “de aqui te espero” i sinó 
ja veurem a final d’any quantes modificacions i de quin import i pels conceptes que es 
modificarà. Diuen que les nostres propostes són d’augment. Home senyora Suárez, la veritat no 
se si m’ha escoltat quan li he dit que un dels objectius que vostès tenien d’haver fet seria 
rebaixar com a mínim un cinc per cent totes les partides que comporten els serveis que ens 
presten les empreses externes. Un cinc per cent d’aquestes partides l’únic que li diria és que 
sumi quan pot ser i si li sembla que aquesta quantitat és petita per fer una rebaixa al pressupost 
doncs ja em dirà vostè com fa aquestes sumes. Però un cinc per cent de disminució del cost que 
representen els serveis que ens presten externament els serveis municipals, em sembla que és 
una bona quantitat de diners. 
Li he parlat també d’una rebaixa de noranta mil euros avui dient que accepta al·legació i no es 
crea una plaça nova. Clar, tindríem un problema perquè hi ha una persona que l’ha ocupa i no 
sabrien que fer amb ella. Però encara es podria fer. Si vostès no fan aquesta plaça doncs 
noranta mil euros més a Serveis Socials que és el que els hi estem dient com a mínim. També 
podem fer a altes llocs però dir que les nostres propostes són només d’augment. 
Però sí que són d’augment i sap perquè? perquè nosaltres creiem en el Turisme, en el Comerç, 
en la Cultura, en les platges que és on diem que vostès haurien d’augmentar alguna cosa i el 
que li proposem a les al·legacions és rebaixar les despeses generals, la despesa corrent.  
Això és que no s’ha mirat bé els al·legacions. Dir que l’IBI manté la mateixa quantitat. Home i 
tant! Però vostè no ha dir que al pressupost 2012 van aplicar un augment del deu per cent. 
Vostès el que haurien de dir als ciutadans és que agafin el rebut de la contribució, el rebut que 
van pagar al 2011 i el que van pagar al 2012 i veuran al sorpresa que tindran, sinó l’ha tingut 
ja, de l’augment del deu per cent que vostès van aplicar i que podien haver-se estalviar. I aquest 
any també s’ho podien haver estalviat però que han fet? Ho han mantingut i perquè? Perquè el 
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resultat que els hi ha donat l’ increment d’ingressos ha sigut tant positiu que ha aconseguit 
maquillar l’ increment de despeses que vostès no han sabut contenir. I a l’hora de fer els 
informes del Pla d’Ajust pel Ministeri gràcies als ingressos vostès han pogut maquillat l’ 
increment de despesa que no ha acabat de dir vostès mentre estava parlant. Vostès han estat 
incapaços de contenir la despesa i gràcies als ingressos, que a més a més venen del cost i de les 
esquenes dels nostres ciutadans, vostès han pogut efectuar un informe pel Ministeri que sembla 
que equilibra i compleix el Pla d’Ajust. 
Propostes d’ajuts? Home només faltaria estem en unes èpoques dificultoses. Tothom, tots els 
ajuntaments han intentat incrementar els ajuts als nostres ciutadans. El que passa és que vostès 
ho han fet d’una manera com tenint una vena als ulls i diuen incrementem els ajuts als 
ciutadans però no és la realitat, la realitat és que els graven tributàriament tal com li he dit. 
Diuen que vostès innoven abocant a la transversalitat. Home les regidories només faltarien que 
no fossin transversals. Per això tenim un Alcalde perquè coordini totes les àrees. L’Alcalde  és el 
que ha de ser el transversal de totes les regidories però això no és aquí senyora Suárez, això és a 
tots els ajuntaments, a totes les administracions i a totes les empreses quan el Director General 
el que fa és transversalitat. Per tant si això ha estat la seva innovació els felicito perquè això vol 
dir que fins ara vostès cada un anava per ell i no hi havia una coordinació que ara volen fer a 
través d’aquesta transversalitat. 
Promoció de la ciutat és transversalitat. Venen FEDER’s, Pla de Barris, el Pla d’organització de l’ 
Confraria... Miri l’acció que vostès volien fer a la Confraria sap el que ens ha aportat:? No poder 
tenir el Passeig que Calafell es mereix. Tenim el Passeig que tenim gràcies a vostès. Això és així. 
I vostè és una de les principals responsables perquè vostè és la regidora de Cultura. Que farem? 
Farem algunes millores a la Confraria? Bé em sembla bé ara el Passeig Marítim del nostre 
municipi com està? Només cal anar-hi, no els hi he de dir jo com està. Anem allà i veuran vostès 
la responsabilitat que tenen amb aquest Passeig Marítim. No parlem, per exemple, del Mirador 
que no sé si és Patrimoni o no però vostès han tingut crítiques al respecte i algunes altres coses 
que han deixat perdre gràcies a la seva ineficàcia. 
Diu que el pressupost és una eina insensible i el que havia de ser precisament és una eina 
sensible en els problemes que tenen els nostres ciutadans. No sensible amb la seva promoció a 
base de fotografies, reportatges, filmacions, etc. Sensibilitat amb els ciutadans. 
Miri, el tema de l’arxiu. De l’arxiu podem anar ha donar una volta per l’ajuntament i veurem 
que s’incrementa el volum de papers arxivats pel passadissos, etc. Podem anar a veure el local 
que tenim davant de l’Estació de Calafell platja i també veurem el nivell a que arriben els 
papers.  
I escolti’m, per acabar, vostès han passat per la plantilla de puntetes com ja els hi he dit. Ara 
diran alguna cosa clar perquè és clar,si els hi recordo que hem fet quatre al·legacions a la 
plantilla suposo que ara diran alguna cosa. Però dir que nosaltres ens queixem que només 
donen justificació tècnica per desestimar això i no polítiques, doncs clar vostès haurien d’haver 
donat justificacions polítiques per recolzar, no per destruir les nostres propostes sinó tan sols 
per recolzar la seva proposta al pressupost.  Vostès diuen que deixem per terra els informes de 
la casa. No, vostè ho ha vist, a l’informe d’intervenció per exemple diu que a totes les 
al·legacions no consten en els apartats taxats de no sé quina llei. Això és un informe tècnic, diu 
una cosa que suposo que vostès ja no havien sentit altes vegades, però es limita a dir que les 
al·legacions són de caire polític i non tècnic, això és un informe tècnic. Jo no critico aquest 
informe si només diu això és impossible. Vostès diuen que critiquem els informes tècnics, és 
clar, subjectivament el nostre parer la llei de pressupostos, la llei de règim local dóna unes 
apreciacions respecte als temes de la plantilla. Nosaltres les interpretem d’una manera i vostès 
els interpreten d’altre. La interpretació que vostès fan es basa en unes peticions, ara sí, 
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polítiques i no tècniques, llavors aquí el que fan a la plantilla la proposta és política i es confirma 
tècnicament, és a dir intenten donar-li suport tècnic a una proposta política. Per tant ens hi 
sembla que aquestes interpretacions podrien ser diferents i criticar els informes de la casa? 
Doncs no. Nosaltres l’únic que hem dit és que en algunes de les accions que vostès fan seria 
convenient tenir informes externs que objectivessin les seves accions, només és això, no 
critiquem els informes sinó que demanem més recolzament extern, o especialitzat, perquè totes 
les coses que vostès estan fent amb la plantilla realment compleixin els preceptes administratius 
que requereixen aquests moviments, és tan senzill com això.  
I per tant a mi el discurs que vostès m’han fet doncs la veritat torna a ser una crítica a les 
nostres exposicions ni tan sols han valorat ara, en aquest moment que potser alguna proposta 
que nosaltres els hi hem estat repetint podria ser susceptible de ser aprovada i això per acabar 
aquesta intervenció i desprès fer l’exposició final ens hi sembla que va amb aquesta política que 
ja els hi he dit del rodillo, rodillo, rodillo, vostès diguin el que vulguin que nosaltres farem el que 
ens hi sembli. Gràcies. 
  
Sr. Alcalde: molt bé, gràcies. Té la paraula el portaveu de Convergència i Unió 
 
Sra. López: hola, bon dia. Desprès d’haver escoltat en aquest cas els torns de paraula i les 
aportacions que han fet els grups municipals m’agradaria afegir un parell de coses i debatre en 
aquest cas el tema, que sobre tot a dut a terme el que fa de portaveu del grup PSC, el Sr. Joan 
Carles Robert.  
 
Primer de tot m’agradaria comentar-li que ha de tenir molt clar els conceptes i la normativa a 
l’hora de parlar perquè és clar és molt fàcil caure en el paradigma de la crítica i de la demagògia 
sense tenir en compte el que estableix realment la llei i la normativa en aquest cas. Vostès 
normalment es basa en dades de l’any 2010, el 2011 no se perquè no l’interessa, al 2012 
novament es basa en el pressupost inicial, no té en compte els estat d’execució. És ben cert que 
possiblement no els té però tampoc el que hauria de fer és tota la revisió, en aquest sentit, de 
tots els anys que vostès també han estat governant. També m’agradaria recordar-li que la crisi 
va començar en el 2007 no va començar en el 2012 que això també és una data molt 
important per vostè perquè també va elaborar els pressupostos en aquell moment i no va tenir 
aquesta sensibilitat que ara predica, que vol que tothom tinguem i que realment nosaltres sí 
que la hem tingut perquè, entre altres coses, hem estat capaços de crear una línea d’ajuts que 
vostès no van ser capaços, no van pensar, no vull pensar que no van tenir aquesta sensibilitat, 
que vostè fa ús indiscriminat d’aquesta la paraula, no sé perquè. Si és per crear un mal ambient 
o mala intenció, jo no m’ho prenc així sinó simplement està fent ús d’una paraula sense tenir 
clar quin és el seu significat.  
Per tant a l’hora de parlar de falta de sensibilitat, que estem fent un mal ús del pressupost 
perquè és el que ha donat a entendre, que farem no sé quantes modificacions perquè vostè ja 
ho veu, doncs hauria de veure i analitzar que el que va ser el pressupost del 2012 és l’any que 
menys modificacions pressupostàries va tenir. També és l’any que vam assumir aquell milió 
d’euros que vostès van gastar en despesa corrent d’un exercici  que vam haver d’incloure i 
nosaltres vam fer un acte de responsabilitat per poder assumir una despesa que vostès van fer 
d’una forma innecessària. I això és el que ha de quedar clar.  
El que també hauria d’haver informat és que nosaltres en cap moment van negar a la 
ciutadania que havíem d’aplicar la normativa que ens deia l’Estat, que si vam incrementar l’ IPC 
però també el que vostè s’ha oblidat de dir és que nosaltres en els contractes hem tingut que 
assumir l’ increment de l’ IVA i en aquest cas nosaltres no hem tocat el que són els impostos, 
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per tant això vol dir que hi ha una rebaixa. Vostè a l’hora de dir les coses el que hauria de fer és 
informar i portar totes les dades, no parlar de forma banal per confondre al personal o per 
confondre a la ciutadania. És ben cert que també hem assumit les herències dels contractes, 
cosa que vostès s’ha oblidat, contractes que vostès va signar, val? Per tant a l’hora de fer la 
crítica hauria de tenir en compte quines van ser les accions de l’anterior equip de govern i del 
seu mandat perquè és molt fàcil dir que no som sensibles que no tenim cap tipus de sensibilitat 
amb la ciutadania i que donem ajuts. Quan aquest equip de govern és el que ha mostrat més 
sensibilitat, el que ha esta capaç de donar més ajuts i que està mirant tot això.  
També és ben cert que el nostre sistema a l’hora d’elaborar el pressupost ha esta diferent al de 
vostè i perquè? Perquè nosaltres tenim una altra forma de fer les coses. És ben cert que potser 
la partida de les urbanitzacions queda reduïda però és que va a través d’inversió. El que vostè 
ha de mirar és veure el pressupost de forma transversal que vostè diu que altres administracions 
ja ho fan i nosaltres també. Per això el pressupost queda dibuixat d’una manera diferent a com 
feien vostès i això no vol dir que no tinguem en compte segons què. 
Anem al tant a l’hora de dir segon què, quan diu que a nosaltres l’únic que ens importa es 
vendre una imatge perquè simplement hauríem d’agafar les factures o les dades del que vostès 
van gastat en imatge de l’equip de govern anterior perquè això és molt fàcil de dir però també 
és molt fàcil demostrar. Perquè és molt fàcil agafar la crítica d’un exercici quan el que s’hauria 
de mirar és tot un mandat perquè els anàlisi no es fan en sis mesos, els anàlisi es fan amb anys i 
això és el que ha de quedar clar. 
A veure, també m’agradaria dir que la crítica que vostès han fet a les al·legacions és sempre en 
contra. Vostès proposen però és anar en contra, quan la seva crítica sigui constructiva que és el 
compromís que vostès van agafar, és ben cert, el dia que es va fer la presa de possessió del 
càrrec de tots els regidors, nosaltres acceptarem. És molt fàcil dir que vostès volen incrementar 
una partida, és molt fàcil dir-lo, però vostès no diuen d’ on la volen disminuir. 
És ben cert que també vostès diuen que nosaltres hem rebaixat partides de Turisme, hem 
rebaixat partides de Benestar Social, el que vostès no diuen que les partides que realment s’han 
rebaixat d’aquests departaments són les d’Administració General, en cap moment el que s’ha 
tocat són les partides destinades a la ciutadania directament sinó en despesa correnta, 
funcionament de l’ajuntament i això és molt fàcil dir-ho quan fan un anàlisi global però haurien 
d’entrar dins de l’anàlisi global de cada programa i de cada partida en sí, no de la forma 
general com ho estant fent per confondre al personal.  
Així que m’agradaria acabar també en aquest sentit perquè crec seria donar-li voltes a un tema 
que vostès no han pogut justificar en cap moment, més que res perquè s’han basat en dades 
generals sense fer una anàlisi profund per confondre a la ciutadania, dient que sí és ben cert 
que el tema de la plantilla, del que vostès creuen que hem passat de puntetes, si nosaltres no 
haguéssim demanat un informe, con Déu mana, un informe basat en la normativa, això seria 
passar de puntetes. Donar-li la raó a vostè o no donar-li la raó perquè no ens interessa parlar 
del tema, tot això està ben fonamentat, s’ha estudiat, s’ha mirat, s’ha mirat l’ EBEP i tota la 
normativa, s’ha mirat el què però si vostès, insisteixo, confonen Organigrama amb Relació de 
Llocs de Treball, confonen Comissió de Serveis amb Llocs de treball, aquest és el problema que 
tenen vostès. A vegades els hi porta a la confusió el no saber de què parlen i barrejar temes 
porten a fer un discurs com el que vostè ha fet en el tema de la plantilla, per tant els que els hi 
agrairia que abans de venir a un Ple i dir segon què es miressin els informes, la normativa i, si 
cal també, que s’agafin vostès la normativa: l’ EBEP i tot això que hem anomenat i que s’ho miri 
i desprès faci les declaracions que fa perquè és molt fàcil, insisteixo, confondre a la ciutadania 
dient segons què quan és tan fàcil com demostrar-ho, agafar un informe, agafar la norma per 
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comprovar que el què vostè està dient no és veritat i que en cap moment posaré en dubte la 
professionalitat del tècnics d’aquesta casa.  
Sí que és ben cert que vostè diu que coneixem o sabem el tema dels informes d’intervenció que 
segon l’article no sé què és no taxatiu, clar perquè vostès sembla ser no tenen molt bona 
memòria perquè és el mateix informe que ens passava durant quatre anys van estar a l’oposició 
i ens va passar exactament el mateix informe.  
Per tant sí que el coneixem, i el coneixem molt bé, però més que res perquè vostès feien 
exactament el mateix amb una diferència: que nosaltres diem i estem defensant el perquè s’han 
desestimat les al·legacions, perquè no i ha un fonament, perquè vostès fan una crítica 
destructiva i quan comencin a fer crítica constructiva els escoltarem millor, o més, perquè jo a 
data d’avui crec que a vostè, i al seu grup municipal, els hi he escoltat i tots els membres de 
l’equip de govern sempre que vostès han picat a la porta han tingut una resposta per tant no 
diguin  que no els hi escoltem, els escoltem i a vegades massa. Per tant en aquest tema vull 
acabar perquè no entraré en el debat absurd ni banal del que vaig dir..., o perquè tu em vas 
dir...i aquestes baralles continues en les sessions plenàries que el que fan és treure la seriositat 
que té aquest òrgan col·legiat. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: moltes gràcies. Tancarà el punt el Partit Socialista com a ponent. 
 
Sr. Robert: bé gràcies, Sr. Alcalde. De moment canvi de portaveu, han tingut de trucar al 
“sèptim de caballeria” perquè sinó sembla que el coronel Custer potser no se’n surt. De totes 
formes també li haig de dir que tot i que ha vingut el “sèptim de caballeria” el coronal Custer 
tampoc se’n va sortir i van morir al “Little Big Horn “ i espero que a quest pressupost no sigui el 
Little Big Horn que vostès tinguin preparats per nosaltres per aquest exercici. Sra. López miri, 
vostè no ha parlat del que jo li he dit, ha parlat del que li ha semblat. Ha parlat del que 
interessa, això sí, un discurs aquí que jo no sé.  
Diuen que jo provoco mal ambient, escolti un polític ha de tenir talant i ha d’acceptar quan 
algú els critica, sobre tot ja els hi dic, constructivament. Potser no els hi agrada el meu to de veu 
però és que no el se fer millor. Jo reconec que no el sé fer millor, el to de veu segurament no 
els hi agradarà però les crítiques són constructives, s’ha fet per escrit i l’escrit no té veu, ho 
entenen? Un escrit no té to de veu. Vostès ara poden dir: és que el seu to de veu 
provoca...d’acord però els escrits no tenen to de veu; i vostès se’ls han saltat a la torera. Vostè 
ha agafat una costum del Sr. Olivella que és parlar pel retrovisor, vostès només parlen mirant 
cap al darrere, escolti vostè és molt més jove, fa menys anys que està a la política i el que havia 
de fer és parlar mirant endavant perquè un conductor que mira tota l’estona cap al retrovisor 
sinó veu el que hi ha davant el que pot passar és que s’estavelli. I jo Sra. López amb l’estima 
que li tinc doncs no m’agradaria que vostès s’estavellés, sincerament li dic.  
Qui ha de donar informació són vostès no jo ni el nostre grup. Vostès haurien d’informar, si 
vostès informessin correctament, i abans que nosaltres, doncs potser nosaltres no ens veuríem 
obligats a fer tantes recomanacions.  
També em renya, una altra característica de l’Alcalde. Des de que ha començat la legislatura 
cada Ple em renya, segurament ara prendre la paraula per tancar el punt, com sempre fa, i em 
renyarà però jo ja estic acostumat. No passa res, em pot renyar Sr. Alcalde.  
Parlen de l’ innovació d’un pressupost transversal, ja els hi dit abans tots els pressupostos de 
totes les administracions i de totes les empreses són transversals. Vostès diuen que la despesa 
no baixa, que els darrers informes del 2012 l’han demostrat. Vostè diu que jo no conec i 
confonc coses però vostè a l’hora d’explicar no ens ha explicat res. Jo aquí, a aquesta taula, hi 
ha dos persones que són de professió mestres i quan una canalla o un alumne s’equivoca el 
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mestre va i li torna a explicar, li intentat explicar a on s’ha equivocat, que és el que ha dit 
malament perquè a partir de llavors no hi hagi el mateix error però vostès l’únic que diuen és 
s’equivoca, s’equivoca, s’equivoca, no sap, no sap, no sap i quan l’alumne que sóc jo li diu: 
escolti’m, digui’m en què m’he equivocat, com ho haig de dir? Vostès diu que no, que hi ha 
uns informes i que allà ja ho diu però no em diu res, per tant Sra. López vostè no deix de ser 
una mala mestra i vostès porta una de les regidories més importants de l’ajuntament. No 
explica les nostres errades, diu que ens hem equivocat i ja està. Desestimen perquè sí les 
al·legacions, això està clar.  
Nosaltres no farem com vostès que parlen del passat, nosaltres parlem del present i del futur i 
això és el que a vostès els hi molesta perquè nosaltres mirem endavant i no endarrere.  
Diuen que volen que fem crítica constructiva, miri és un exemple, a tornat a passar de puntetes 
per la plantilla, una crítica constructiva és no crear una plaça que ens costi noranta mil euros i 
destinar aquests noranta ml euros al Serveis Socials i això és constructiu, no és destructiu. Si fos 
destructiu li diria que creessin quaranta mil places més però no, li dic no creïn aquesta plaça i 
destinin els diners a Serveis Socials. 
Per acabar Sr. Alcalde, m’agradaria fer un petit resum, ja els hi vaig dir a l’aprovació inicial del 
pressupost, molt bones paraules a la memòria d’Alcaldia, això sí. Però la veritat és que estem 
davant d’un pressupost que augmenta la pressió fiscal dels nostres ciutadans i no vetlla en cap 
moment per augmentar els programes de Serveis Socials. Això seria el primer resum d’aquest 
pressupost, no cal entrar en números i demés, augment de la pressió fiscal, rebaixa o no tenir 
sensibilitat als programes socials. Estem davant d’un pressupost que no aposta clarament per 
una sèrie de programes que serien vitals pel nostre ajuntament, pel nostres desenvolupament 
econòmic o cultural com són el Turisme, el Comerç i la Cultura. Vostès no aposten per això, 
aposten per altres coses i a nosaltres ens agradaria deixar-ho clar. També estem davant d’un 
pressupost que no aposta per alguns dels projectes que ja estaven iniciats. Estan iniciats, estan 
en marxa i s’haurien d’acabar com el Passeig Marítim del barri de la platja, el Pla de Barris del 
poble que cada vegada el estan endarrerint més i el Pas soterrat de la via de Segur de Calafell. 
Li he dit una breu mostra de cada nucli, per tant en definitiva i per acabar estem davant d’un 
pressupost que l’únic que reflecteix és la seva incapacitat per gestionar i governar el nostre 
municipi i aquesta és la darrera frase que em dol de dir però no tinc més remei que fer-ho 
perquè és el resum, la “coletilla” que podríem dir, d’aquest pressupost que vostès avui 
aprovaren i que, segurament, en sentirem parlar durant els mesos que ens quedin per acabar 
l’exercici. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: molt bé, moltes gràcies. Passaríem a la votació. Unió Alternativa Municipal? 
 
Sr. Parera: sí senyor Alcalde. Faci la manera de dominar els departaments, de dominar les 
regidories. No es miri tant les “xuletes” que li passen per justificar les seves incompetències. 
D’aquestes “xuletes” que li passen no faci massa cas, domini els departaments, li aconsellem si 
us plau. Unió Alternativa Municipal dintre de tot el que veu, ha sentit i el que escolta es veu en 
l’obligació de votar en contra. 
 
Sr. Alcalde: com ha dit? Que ha votat? 
 
Sr. Parera: Sr. Alcalde he votat en contra. 
 
Sr. Alcalde: ha votat en contra. 
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Sr. Parera: moltes gràcies per l’atenció a les meves paraules. 
 
Sr. Alcalde: Partir Popular? 
 
Sra. Elvira: sí, jo només dir que m’ha fet molta gràcia lo del talante perquè ho deia el Sr. 
Zapatero i com jo també me l’estimo molt a vostè si us plau no segueixi la seva carrera. Votem 
a favor. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista? 
 
Sr. Ferré: votem en contra de l’aprovació definitiva del pressupost. 
 
Sr. Alcalde: Convergència i Unió? 
 
Sra. Suárez: Votem a favor. 
 
Sr. Alcalde: moltes gràcies. Es desestima la proposta de resolució d’al·legacions i s’aprova 
definitivament el pressupost amb onze vots a favor i deu vots en contra. 
Bé doncs seguint les ordres del mestre que tenim frustrat a la Sala vaig a fer la meva petita 
intervenció per justificar doncs quatre coses que crec que com equip de govern hem de deixar 
molt clar. 
No se quina mania s’ha agafat ara amb el turisme però suposo que més bé el que es busca és 
desestabilitzar perquè a Calafell, el municipi de Calafell, en turisme fa molts anys que segueix la 
mateixa línea i jo diria que les activitat que s’estan fent actualment són exactament les mateixes 
llevat d’algunes, no sé jo diria el Fútbol Indoor que costava un dineral i l’anterior govern, com 
sempre hem de mirar el retrovisor, però com l’equip de govern anterior sembla ser que era una 
meravella, doncs ja veus seguint l’herència, no? Doncs llevat del futbol aquest que es gastava 
un dineral del municipi, el demés s’està fent i s’han promocionat un munt de coses noves amb 
un import molt més baix. Per tant jo crec que la línea de turisme s¡està treballant exactament el 
mateix.  
El tema del Patronat de Turisme que ara sembla ser que siguin una urgència els Estatuts, fa 
molts anys que no funciona el Patronat de Turisme per tant quina febre hi ha ara aquí? Què es 
busca? S’ha de pensar que el que es busca és crear mal ambient. De tota manera per la gent 
que en es pugui escoltar, nosaltres com a equip de govern el que sí que seguirem estant és a 
prop de les persones. D’una manera o d’una altra, això l’hem mantingut i aquesta és la línea 
clara d’actuació. Ni mirem endavant ni enrere, ni idees com algú ha dit. El que sí tenim clar és 
que no anirem a fer favors personals ni a tirar endavant com s’ha fet moltes vegades per part 
d’algunes persones que avui aquí demanaven idees, idees, idees.  
Nosaltres intentem ser seriosos, escoltar a tothom i tractar igual a tothom, no favors ni es més 
d’aquestes coses. Cosa que hi ha algunes persones que només han viscut durant anys de 
favoritismes per un vot. Això no ho farem mai. Intentarem ser seriosos, fer les coses al temps 
que pertoqui i intentar treballar al màxim i aquesta és la nostra obligació, en serietat i anar tots 
junts per tirar endavant. Si algú de vostès, que està assegut en aquesta taula, té alguna cosa a 
dir estem oberts al que calgui com qualsevol altra persona del municipi. Igual que si nosaltres 
volem mantenir un intercanvi en qualsevol tipus de coses el fem. 
El que no és cert, i no és de rebut, en aquesta època és que es vagin criticant qüestions que fa 
quatre dies que les persones que ho estant criticant ho podien haver deixat tot ben fet i no van 
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ser capaços de fer-ho. I ara el que fan en qüestió d’un any és exigir a un nou equip de govern, 
en els temps en què estem vivint, doncs que es solucioni en un plis-plas. 
Referent al Passeig Marítim els hi recordo que, sempre mirant el retrovisor evidentment, però 
vostès van passar quatre anys mirant el retrovisor. EL Passeig Marítim fa quatre anys, no la 
legislatura passada sinó l’anterior, hi havia un projecte per desenvolupar. Vostès van entrar i el 
van canviar i encara no està fet. Doncs faci el seu mea culpa. 
En quan al tema de la Confraria, nosaltres veiem que la Confraria no s’havia d’enderrocar i ho 
vam defensar. I vostès doncs van defensar altre cosa. Al final ha quedat com està però ha anat 
així. Estem a un país democràtic. 
En relació al Pla de Barris perdonin però s’estan fent grans esforços per tirar endavant. Per tant 
no sé perquè utilitzen com a peça clau perquè s’està avançant, més lentament, miri escolti ja 
m’agradaria a mi tenir-lo resolt això i vostès suposo que si haguessin pogut també ho haurien 
fet. 
 
En quan al Pas soterrat no un, vostès havien aprovat sis, o quatre, on són? Ja està bé que facin 
bandera, en els temps que corren i en la situació que estem vivint, facin bandera d’aquests 
temes. En comptes d’ajuntar-se i entre tots fer pressió perquè les coses es solucionin.  
No està fàcil la situació. I això ho sap tothom. Per això ja ha vist el que li he dit al principi. Estem 
al costat de les persones i ens passem moltes hores parlant amb persones. Estem reben un 
munt de ciutadans, escoltant a la gent amb un munt de problemàtiques al municipi i sortim 
com en podem de tota la situació que està complicada i més aquest hivern que en fi, és molt 
complicat i tot i això estem fent un seguit d’activitats com a municipi turístic, cultural i tot el 
que vostè vulgui perquè sempre hem cregut en aquest museu que vostès diu a l’aire lliure. No 
hi ha cregut vostè sol ni el seu grup. I això ho he dit sempre com Alcalde en tota la modèstia 
del món. Crec que per sobre de tot i més que venir a fer aquí riure al públic, jo crec que avui no 
venim a fer riure al públic. Venim a ser seriosos, a  mostrar una línea de treball dins les 
possibilitats que tenim i a amb molt de seny. En totes les dificultats i problemàtiques que en 
cauen a sobre de tota la gent que no entenc les nostres actuacions però com vol que ho 
entenguin si nosaltres mateixos ens desacreditem. Com vol que entengui la gent aquest Ple si 
estem aquí jugant . Siguem realistes, anem a fer el que ens pertoca i anem avançant dins de les 
possibilitats que tenim perquè sinó això és impossible de mantenir.  
 
Només era una reflexió. No era per donar-li cap tipus de lliçó, ni molt menys, però com Alcalde i 
com a responsabilitat que em pertoca li he dit el que penso igual que ho ha fet vostè doncs en 
el seu to crític. Jo no el renyo ni renyo a ningú, no tinc perquè renya-li, si vostè es sent com a 
renyat és el seu problema. La meva professió és mestre, clar, en hi ha un altre aquí a la taula 
però aquí venim a treballar pel municipi no a fer de mestres ni a ensenyar. Li puc assegurar que 
la responsabilitat que té aquest equip de govern és de molta serietat, que ens equivoquem? 
Evidentment ara que també tenim moltes travetes també i que es polititzen un munt de 
qüestions com la part de Turisme quan no és cert. El turisme, tota la gent que vulgui parlar amb 
nosaltres, l’altra dia van fer una reunió i vam tenir un intercanvi. Que surti en un diari persones 
que ens critiquen per darrere sense donar la cara, que és això? Des de quan? Si es fa una reunió 
pública en tots els empresaris del municipi i se’ls hi diu que és el que necessiten i volen. Han de 
sortir en un diari dient que no volen donar allò i que els hi fa vergonya? Nosaltres no ens 
mengem a ningú. Estem per mantenir un contacte amb les persones, per parlar i per millorar-lo 
tot i no es fa d’aquesta manera d’amagar-se.  
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Per tant critico aquesta actitud públicament ja que ha sortit aquí al Ple. Si hi ha alguna cosa que 
alguna persona no està d’acord penso que va ser el moment l’altra dia, a la reunió que hi havia 
i sinó la regidora, que està a disposició dels ciutadans sempre que vulguin, i sinó com Alcalde 
també. Per tant si hi ha alguna empresari, o qualsevol persona, que no es sent a gust amb 
alguna cosa que ens ho digui perquè nosaltres l’altra dia vam donar un Pla d’Actuació que no 
difereix molt en tot el què estava fent fins ara. Al contrari, hi havia moltes possibilitats de tirar 
endavant per la qual cosa no vam entendre aquest article de confusió que va sortir a la premsa 
perquè no s’avenia en absolut al que s’estava treballant ni el que es va treballar.  
 
No es tracta de donar lliçons és intentar dir la veritat sempre. Penso que la veritat s’ha de dir i e 
política també. Venim a fer política i cada un intenta sortir el més ben parat possible però per 
altra banda també s’ha de ser realistes i xafar de peus a terra. I això és el que intentem fer i més 
en els temps que estem vivint sinó la gent al final ens hi sortirà al carrer i ens dirà que no cal 
que estem aquí perquè no podem fer aquestes coses, hem de xafar de peus a terra. Bé moltes 
gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta legal dels membres, 11 vots a favor: 9 dels 
membres de CIU, 3 dels membres del PP; i 10 vots en contra: 7 dels membres del PSC i 3 
dels memres d’UAM, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Desestimar les al·legacions presentades per part del Grup municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, segons informes tècnics adjunts. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar definitivament el Pressupost General de l'any 2013, integrat pels 
Pressupostos del propi Ajuntament, dels organismes municipals OAM Fundació Castell de 
Calafell i Patronat de Turisme i de la societat municipal CEMSSA, i per les Bases 
d'Execució, segons el següent detall: 
    
    
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 24.974.666,52 
II Impostos indirectes 350.000,00 
III Taxes i altres ingressos (sense Art.35) 6.344.325,60 
IV Transferències corrents 5.870.462,27 
V Ingressos patrimonials 492.184,27 

Total ingressos corrents 38.031.638,66 
Art.35 Contribucions especials 0,00 

VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 201.215,44 

Total ingressos de capital 201.215,44 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 0,00 
TOTAL INGRESSOS  38.232.878,10 
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ESTAT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 

GRUPS     

0 Deute Públic 5.852.147,16 
1 Serveis públics bàsics  11.686.010,63 
2 Actuacions de Protecció i Promoció Social 711.607,00 
3 Producció de Béns Públics de caràcter preferent 2.231.833,28 
4 Actuacions de caràcter econòmic 1.581.408,86 
9 Actuacions de caràcter general 16.169.871,17 

TOTAL ESTAT DE DESPESES 38.232.878,10 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESES 

I Despeses de personal 12.523.359,11 
II Compra de béns corrents i serveis 16.305.572,10 
III Interessos 1.419.592,95 
IV Transferències corrents 1.517.644,56 

Total despeses corrents 31.766.168,72 
V Fons de contingència 392.401,66 
VI Inversions reals 1.233.971,43 
VII Transferències de capital 393.166,36 
Total despeses de capital 1.627.137,79 
VIII Variació actius financers 24,00 
IX Variació passius financers 4.447.145,93 

Total despeses financers 4.447.169,93 
TOTAL DESPESES  38.232.878,10 
   
PRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL  
 
ESTAT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 0,00 
II Impostos indirectes 0,00 
III Taxes i altres ingressos 82.000,00 
IV Transferències corrents 225.000,00 
V Ingressos patrimonials 0,00 

Total ingressos corrents 307.000,00 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total ingressos de capital 0,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 0,00 
TOTAL INGRESSOS  307.000,00 
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ESTAT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESES 

I Despeses de personal 249.737,79 
II Compra de béns corrents i serveis 51.664,21 
III Interessos 12,00 
IV Transferències corrents 2.000,00 

Total despeses corrents 303.414,00 
VI Inversions reals 3.586,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 3.586,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total despeses financers 0,00 
TOTAL DESPESES  307.000,00 
 
 
 
PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME 
 
ESTAT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 0,00 
II Impostos indirectes 0,00 
III Taxes i altres ingressos 9.007,00 
IV Transferències corrents 362.000,00 
V Ingressos patrimonials 10.000,00 

Total ingressos corrents 372.000,00 
VI Alienació d'inversions reals 6,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total ingressos de capital 6,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 0,00 
TOTAL INGRESSOS  381.013,00 
 
 
ESTAT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESES 

I Despeses de personal 0,00 
II Compra de béns corrents i serveis 338.530,00 
III Interessos 783,00 
IV Transferències corrents 39.700,00 

Total despeses corrents 379.013,00 
VI Inversions reals 2.000,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 2.000,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
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IX Variació passius financers 0,00 
Total despeses financers 0,00 
TOTAL DESPESES  381.013,00 
 
PRESSUPOST CEMSSA 
 
ESTAT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS 

I Impostos directes 0,00 
II Impostos indirectes 0,00 
III Taxes i altres ingressos 466.500,00 
IV Transferències corrents 0,00 
V Ingressos patrimonials 0,00 

Total ingressos corrents 466.500,00 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total ingressos de capital 0,00 
VIII Variació actius financers 13.593,56 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 13.593,56 
TOTAL INGRESSOS  480.093,56 
 
ESTAT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESES 

I Despeses de personal 300.409,85 
II Compra de béns corrents i serveis 139.640,23 
III Interessos 9.742,53 
IV Transferències corrents 0,00 

Total despeses corrents 449.792,61 
VI Inversions reals 15.500,00 
VII Transferències de capital 0,00 
Total despeses de capital 15.500,00 
VIII Variació actius financers 0,00 
IX Variació passius financers 14.800,95 

Total despeses financers 14.800,95 
TOTAL DESPESES  480.093,56 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER---- S'aprova l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2013 de l'Ajuntament 
amb els seus Organismes Autònoms i la Societat Municipal, per un import a ingressos i 
despeses de trenta-vuit milions dos-cents trenta-dos mil vuit-cents setanta-vuit amb deu 
cèntims (38.232.878,10 €) segons el següent detall per capítols : 
 
 
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ  
 
ESTAT D'INGRESSOS 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOS 
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I Impostos directes 24.974.666,52 
II Impostos indirectes 350.000,00 
III Taxes i altres ingressos 6.344.325,60 
IV Transferències corrents 5.870.462,27 
V Ingressos patrimonials 492.184,27 

Total ingressos corrents 38.031.638,66 
VI Alienació d'inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 201.215,44 
Total ingressos de capital 201.215,44 
VIII Variació actius financers 24,00 
IX Variació passius financers 0,00 

Total ingressos financers 24,00 
TOTAL INGRESSOS  38.232.878,10 
 
ESTAT DE DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESES 

I Despeses de personal 12.523.359,11 
II Compra de béns corrents i serveis 16.305.572,10 
III Interessos 1.419.592,95 
IV Transferències corrents 1.517.644,56 

Total despeses corrents 31.766.168,72 
V Fons de contingència 392.401,66 
VI Inversions reals 1.233.971,43 
VII Transferències de capital 393.166,36 
Total despeses de capital 1.627.137,79 
VIII Variació actius financers 24,00 
IX Variació passius financers 4.447.145,93 

Total despeses financers 
4.447.169,93 

 
TOTAL DESPESES  38.232.878,10 
 
QUARTQUARTQUARTQUART- Facultar la Interventora Municipal per adequar els registres pressupostaris de 
l'exercici. 
 
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ----    Aprovar definitivament la plantilla del personal al servei d'aquesta Corporació i 
de l'OAM Fundació Castell de Calafell, per a l'any 2013, que consta com annex a aquesta 
proposta. 
 
SISÈSISÈSISÈSISÈ---- Als efectes previstos a l'article núm. 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l'article núm. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s’acorda que el 
Pressupost General, definitivament aprovat, s'exposi al públic resumit per capítols de 
cadascun dels pressupostos que l’integren, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
SETÈSETÈSETÈSETÈ---- Facultar la Tinent Alcalde de l’Àrea de Serveis Interns, la Sra. Montserrat López 
Ureña, o qui legalment la substitueixi per a poder fer aquelles gestions i signar la 
documentació necessària per poder dur a terme els acords anteriors. 
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ANNEX ANNEX ANNEX ANNEX ----    PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D'AQUESTA CORPORACIÓ I DE PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D'AQUESTA CORPORACIÓ I DE PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D'AQUESTA CORPORACIÓ I DE PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D'AQUESTA CORPORACIÓ I DE 
L'OAML'OAML'OAML'OAM----FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2013FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2013FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2013FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PER A L’ANY 2013    

Antecedents Antecedents Antecedents Antecedents     

---- S’ha elaborat la plantilla del personal de la Corporació Municipal de Calafell, en 
compliment del que disposen l'article 291.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 25, 26 i 28.1 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals, que estableixen que cada Corporació aprovarà anualment, a 
través del pressupost, la plantilla de personal, a la mateixa sessió en que s’aprovi el 
pressupost, així com, que un exemplar de la plantilla, serà un dels documents que 
integrin el pressupost.  

 
---- La plantilla de personal de la Corporació, per a l’any 2013, comprèn la creació, 

amortització i modificació de les condicions de les places corresponents a personal 
funcionari, personal laboral i personal eventual, respecte a l’aprovada per a l’any 
2012, que consten a la Memòria de la Regidoria de Serveis Interns i les propostes 
dels regidors delegats de les diferents Àrees i/o departaments d’aquesta 
Organització Municipal, i que s’uneixen a l’expedient, per la qual cosa cal dur a 
terme una modificació de l’actual plantilla de personal. 

    
---- En el cas concret d’aquesta Corporació, el Pressupost General integra l’OAM-

Fundació Castell de Calafell, i per tant, també la seva plantilla de personal, per la 
qual cosa, vista la proposta d’aprovació de la plantilla al servei de l’OAM-Fundació 
Castell de Calafell, per al 2013, adoptada pel Consell Rector en data 11 de 
desembre de 2012, certificat que s’uneix a l’expedient.     

    
---- En l’actual plantilla de personal que es proposa la seva modificació, s’ha donat 

participació als representants del personal de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
disposa l’article 37 de l’EBEP, segons consta documentat a l’expedient amb les 
actes de les reunions de negociació que han tingut lloc durant el procés en dates 
30 de novembre, 10 de desembre i 12 de desembre de 2012. 
 

---- En sessió ordinària del Ple, de data 18 de desembre de 2012, va ésser aprovada 
inicialment la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual al servei d'aquesta Corporació i de l'OAM Fundació 
Castell de Calafell, per a l'any 2013. 

 
---- En data 20 de desembre de 2012, es va publicar en el Butlletí Oficial de la 

Província de Tarragona, núm. 292, amb número d’inserció 2012/13849, l'edicte 
d'exposició pública de l'esmentat acord. 

 
---- En data 10 de gener de 2013 finalitzava el termini d'exposició pública abans 

esmentat i vist que s’han presentat al·legacions per part del Grup municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya. 

 
---- La Directora de Recursos Humans, la Secretaria i la Interventora municipal han 

emès informes en relació a les al·legacions presentades. 
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Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret    

 
---- A l’expedient consten els informes de la Secretaria núm. 1398/2012-AS, de data 4 

de desembre, número 1436/2012, d’11 de desembre, i, número 1439/2012, de 13 
de desembre, i l’informe de la Intervenció municipal núm. 1366/2012, d’11 de 
desembre, que queden units a l’expedient. 

 
---- Vist igualment els informes de la Directora de Recursos humans núm. 1441/2012-

CG, i número 1442/2012-CG, de data 13 de desembre, que igualment s’uneixen a 
l’expedient. 

    
---- Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del 

Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en quant correspon al Ple l’aprovació i/o modificació de 
la relació del llocs de treball i plantilla de personal. 

 
---- Vist el 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.    

    
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC, 
l’abstenció del membre d’UAM i el vot en contra dels membres del PSC, proposa al Ple: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.----    Amortitzar a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 
2013, les següents places:    
    
Departament de Secretaria GeneralDepartament de Secretaria GeneralDepartament de Secretaria GeneralDepartament de Secretaria General    

Escala: Administració General: Subescala: Subalterns 

Denominació plaça Places Grup Escala Subescala 

Agent Notificador 1 E Adm. General Subalterna 

    
Departament de Departament de Departament de Departament de Comerç i Noves TecnologiesComerç i Noves TecnologiesComerç i Noves TecnologiesComerç i Noves Tecnologies    

Escala: Administració General: Subescala: Auxiliar 

Denominació plaça Places Grup Escala Subescala 

Auxiliar Administratiu 1 C2 Adm. General Auxiliar 

    
Departament de TurismeDepartament de TurismeDepartament de TurismeDepartament de Turisme    

Personal Laboral Fix      

Complement de destí assimilable 

Denomiació Plaça Plaça Grup Titulació exigida 

Conserge 1 AP Certificat  Estudis Primaris 
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Segon.Segon.Segon.Segon.----    Crear a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 2013, 
les següents places:    
    
PERSONAL FUNCIONARI 
 
Gabinet de Gabinet de Gabinet de Gabinet de Participació CiutadanaParticipació CiutadanaParticipació CiutadanaParticipació Ciutadana    

Escala: Administració Especial: Subescala Tècnica: Classe. Grau mitjà 

 Places Grup Escala Subescala Classe 

TAE 1 A2 Adm.  Especial Tècnica Grau mitjà 

    
Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Seguretat Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Seguretat Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Seguretat Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Seguretat CiutadanaCiutadanaCiutadanaCiutadana    

Escala: Administració Especial: Subsescala: Serveis Especials: Classe: Policia Local. 

 Places Grup Escala Subescala Classe 

Agent interí d’estiu 5 A2 Adm. Especial Serv. Especials. Policia Local 

 
Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Protecció CivilCivil: Unitat de Protecció CivilCivil: Unitat de Protecció CivilCivil: Unitat de Protecció Civil    

Escala: Administració Especial: Subsescala: Serveis Especials: Classe: Grau mitjà 

 Places Grup Escala Subescala Classe 

Responsable Mobilitat Ciutadana 1 A2 Adm. Especial Serv. Especials. Grau mitjà 

    
Secretaria General: Secretaria General: Secretaria General: Secretaria General: Unitat Estadística i PadróUnitat Estadística i PadróUnitat Estadística i PadróUnitat Estadística i Padró    

Escala: Administració General: Subsescala Administratiu 

 Places Grup Escala Subescala Classe 

Administratiu 1 C1 Adm. General Administratiu  

    
Departament d’InformàticaDepartament d’InformàticaDepartament d’InformàticaDepartament d’Informàtica    

Escala: Administració Especial: Subescala Tècnica: Classe. Grau mitjà 

 Places Grup Escala Subescala Classe 

Tècnic Informàtic 1 A2 Adm.  Especial Tècnica Grau mitjà 

    
Departament de Gestió Tributària: Unitat d’InspeccióDepartament de Gestió Tributària: Unitat d’InspeccióDepartament de Gestió Tributària: Unitat d’InspeccióDepartament de Gestió Tributària: Unitat d’Inspecció    

Escala: Administració Especial. Subescala: Serveis Especials. Classe: Auxiliar. 

 Places Grup Escala Subescala Classe 

Inspector Tributari 1 C2 Adm. Especial Tècnica Auxiliar 

    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Modificar les condicions de les places que tot seguit es relacionen en els extrems 
següents:    
    
    
Canvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CDCanvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CDCanvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CDCanvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CD    
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Escata/Subescala= AG Administració General / AE Administració Especial 
R= Règim 
G=Grup 
CD=Complement destí. En personal laboral, assimilat 
    
Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Encarregat de Mercat 

AE 

Serveis Esp. 

P.Oficis 

FU C2 14 Peó Mercat  LA AP 11 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Inspector  LA C2 14 Inspector Medi Ambient 

AE 

Tècnica - 
Auxiliar 

FU C2 14 

Inspector  LA C2 14 Inspector Medi Ambient 

AE 

Tècnica - 
Auxiliar 

FU C2 14 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Arxiver 

AE 

Superior - 
Tècnica 

FU A1 19 Arxiver 

AE 

Superior - 
Tècnica 

FU A1 20 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Administratiu 
AG 

Administrat. 
FU C1 16 Auxiliar Administratiu  

AG 

Auxiliar 
FU C2 13 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 
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Conserge Cultura  LA AP 11 Conserge 
AG  

Subalterna 
FU AP 11 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Operari Manteniment i control 
Biblioteca 

 LA AP 11 
Conserge Manteniment i 
control Biblioteca 

 LA AP 11 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 

Oficial Serveis Socioculturals  LA C2 13 
Coordinadora Monitora 
Menjadors 

 LA C2 13 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Monitora Promoció Esport ½ jor  LA C2 12 Monitora Posa-hi Oli  LA C2 12 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Auxiliar Administratiu  
AG 

Auxiliar 
FU C2 14 Auxiliar Administratiu  

AG 

Auxiliar 
FU C2 13 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Operador Informàtic 

AE  

Serveis Esp. 

auxiliar 

FU C2 16 Dinamitzador Esportiu 

AE  

Serveis Esp. 

auxiliar 

FU C2 16 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
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Oficial 1a Cementiri  LA C2 14 
Operari Manteniment 
Instal.lacions Esportives 

 LA AP  11 

 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Aprovar definitivament la plantilla del personal al servei de la Corporació, 
corresponent a l’any 2013, que comprèn tots els llocs de treball reservats al personal 
funcionari, al personal eventual i al personal laboral, que figura en el pressupost i que 
consta en l'annex I d’aquest acord. 
 
CinquèCinquèCinquèCinquè.- Aprovar definitivament la plantilla del personal de l’OAM-Fundació Castell de 
Calafell, per a l’any 2013, la qual queda detallada com l’Annex II, d’aquest acord. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’Administració de l'Estat i al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, en el termini de 
trenta dies des de la seva aprovació. 
 
Setè.Setè.Setè.Setè.---- Donar compte d'aquest acord als departaments d’ Intervenció i Tresoreria 
Municipals, al departament de RH, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, a les 
seccions sindicals d’aquest Ajuntament, així com, a la gestoria que porta els assumptes de 
personal, pel seu coneixement i als efectes escaients, així com, als representants sindicals 
del personal de l’Ajuntament i de l’OAM. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta legal dels membres, 11 vots a favor: 9 dels 
membres de CIU, 3 dels membres del PP; i 10 vots en contra: 7 dels membres del PSC i 3 
dels memres d’UAM, acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.----    Amortitzar a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 
2013, les següents places:    
    
Departament de Secretaria GeneralDepartament de Secretaria GeneralDepartament de Secretaria GeneralDepartament de Secretaria General    

Escala: Administració General: Subescala: Subalterns 

Denominació plaça Places Grup Escala Subescala 

Agent Notificador 1 E Adm. General Subalterna 

    
Departament de Comerç i Noves TecnologiesDepartament de Comerç i Noves TecnologiesDepartament de Comerç i Noves TecnologiesDepartament de Comerç i Noves Tecnologies    

Escala: Administració General: Subescala: Auxiliar 

Denominació plaça Places Grup Escala Subescala 

Auxiliar Administratiu 1 C2 Adm. General Auxiliar 

    
Departament de TurismeDepartament de TurismeDepartament de TurismeDepartament de Turisme    

Personal Laboral Fix      

Complement de destí assimilable 

Denomiació Plaça Plaça Grup Titulació exigida 

Conserge 1 AP Certificat  Estudis Primaris 
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Segon.Segon.Segon.Segon.----    Crear a la plantilla del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a l’any 2013, 
les següents places:    
    
PERSONAL FUNCIONARI 
 
Gabinet de Participació CiutadanaGabinet de Participació CiutadanaGabinet de Participació CiutadanaGabinet de Participació Ciutadana    

Escala: Administració Especial: Subescala Tècnica: Classe. Grau mitjà 

 Places Grup Escala Subescala Classe 

TAE 1 A2 Adm.  Especial Tècnica Grau mitjà 

    
Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Seguretat CiutadanaDepartament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Seguretat CiutadanaDepartament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Seguretat CiutadanaDepartament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Seguretat Ciutadana    

Escala: Administració Especial: Subsescala: Serveis Especials: Classe: Policia Local. 

 Places Grup Escala Subescala Classe 

Agent interí d’estiu 5 A2 Adm. Especial Serv. Especials. Policia Local 

 
Departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Protecció CivilDepartament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Protecció CivilDepartament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Protecció CivilDepartament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: Unitat de Protecció Civil    

Escala: Administració Especial: Subsescala: Serveis Especials: Classe: Grau mitjà 

 Places Grup Escala Subescala Classe 

Responsable Mobilitat Ciutadana 1 A2 Adm. Especial Serv. Especials. Grau mitjà 

    
Secretaria General: Unitat Estadística i PadróSecretaria General: Unitat Estadística i PadróSecretaria General: Unitat Estadística i PadróSecretaria General: Unitat Estadística i Padró    

Escala: Administració General: Subsescala Administratiu 

 Places Grup Escala Subescala Classe 

Administratiu 1 C1 Adm. General Administratiu  

    
Departament d’InformàticaDepartament d’InformàticaDepartament d’InformàticaDepartament d’Informàtica    

Escala: Administració Especial: Subescala Tècnica: Classe. Grau mitjà 

 Places Grup Escala Subescala Classe 

Tècnic Informàtic 1 A2 Adm.  Especial Tècnica Grau mitjà 

    
Departament Departament Departament Departament de Gestió Tributària: Unitat d’Inspeccióde Gestió Tributària: Unitat d’Inspeccióde Gestió Tributària: Unitat d’Inspeccióde Gestió Tributària: Unitat d’Inspecció    

Escala: Administració Especial. Subescala: Serveis Especials. Classe: Auxiliar. 

 Places Grup Escala Subescala Classe 

Inspector Tributari 1 C2 Adm. Especial Tècnica Auxiliar 

    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    Modificar les condicions de les places que tot seguit es relacionen en els extrems 
següents:    
    
    
Canvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CDCanvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CDCanvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CDCanvi denominació, canvi de règim, de Grup, o canvi CD    
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Escata/Subescala= AG Administració General / AE Administració Especial 
R= Règim 
G=Grup 
CD=Complement destí. En personal laboral, assimilat 
    
Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Encarregat de Mercat 

AE 

Serveis Esp. 

P.Oficis 

FU C2 14 Peó Mercat  LA AP 11 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Inspector  LA C2 14 Inspector Medi Ambient 

AE 

Tècnica - 
Auxiliar 

FU C2 14 

Inspector  LA C2 14 Inspector Medi Ambient 

AE 

Tècnica - 
Auxiliar 

FU C2 14 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Arxiver 

AE 

Superior - 
Tècnica 

FU A1 19 Arxiver 

AE 

Superior - 
Tècnica 

FU A1 20 

 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Administratiu 
AG 

Administrat. 
FU C1 16 Auxiliar Administratiu  

AG 

Auxiliar 
FU C2 13 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 
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Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Conserge Cultura  LA AP 11 Conserge 
AG  

Subalterna 
FU AP 11 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Operari Manteniment i control 
Biblioteca 

 LA AP 11 
Conserge Manteniment i 
control Biblioteca 

 LA AP 11 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 

Oficial Serveis Socioculturals  LA C2 13 
Coordinadora Monitora 
Menjadors 

 LA C2 13 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Monitora Promoció Esport ½ jor  LA C2 12 Monitora Posa-hi Oli  LA C2 12 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Auxiliar Administratiu  
AG 

Auxiliar 
FU C2 14 Auxiliar Administratiu  

AG 

Auxiliar 
FU C2 13 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 

Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

 

Operador Informàtic 

AE  

Serveis Esp. 

auxiliar 

FU C2 16 Dinamitzador Esportiu 

AE  

Serveis Esp. 

auxiliar 

FU C2 16 

 

Plantilla any 2012 Plantilla any 2013 
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Denominació Plaça 
Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 
Denominació Plaça 

Escala/ 

Subescala 
R G 

CD 

ASS 

Oficial 1a Cementiri  LA C2 14 
Operari Manteniment 
Instal.lacions Esportives 

 LA AP  11 

 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Aprovar definitivament la plantilla del personal al servei de la Corporació, 
corresponent a l’any 2013, que comprèn tots els llocs de treball reservats al personal 
funcionari, al personal eventual i al personal laboral, que figura en el pressupost i que 
consta en l'annex I d’aquest acord. 
 
CinquèCinquèCinquèCinquè.- Aprovar definitivament la plantilla del personal de l’OAM-Fundació Castell de 
Calafell, per a l’any 2013, la qual queda detallada com l’Annex II, d’aquest acord. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’Administració de l'Estat i al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, en el termini de 
trenta dies des de la seva aprovació. 
 
Setè.Setè.Setè.Setè.---- Donar compte d'aquest acord als departaments d’ Intervenció i Tresoreria 
Municipals, al departament de RH, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, a les 
seccions sindicals d’aquest Ajuntament, així com, a la gestoria que porta els assumptes de 
personal, pel seu coneixement i als efectes escaients, així com, als representants sindicals 
del personal de l’Ajuntament i de l’OAM. 
 
 
ANNEX I 
 
Plantilla del personal al servei de l’Ajuntament de Calafell 
 
- Any 2013 - 

 
Funcionaris de carrera 

Denominació plaça Subescala - Classe G Categoria N. 
Plac. 

Vacants 

Habilitació Nacional      

Secretari General Secretaria A1 Superior 1 1 

Interventor Interventor - Tresorer A1 Superior 1 1 

Tresorer Interventor - Tresorer A1 Superior 1 1 

Administració General      

Tècnic Administració Gral. Tècnica  A1  6 2 

Administratiu Administrativa C1  16 6 

Auxiliar Administratiu Auxiliar C2  56 29 

Auxiliar Biblioteca Auxiliar C2  1 0 

Dinamitzador Cultural Auxiliar C2  1 1 

Agutzil Subalterna AP  3 1 

Conserge Subalterna AP  7 7 

Administració Especial      

Lletrat Técnica - Superior A1  1 1 

Arquitecte Técnica - Superior A1  3 2 

Enginyer  Informàtic Técnica - Superior A1  1 1 
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Arxiver Tècnica - Superior A1  1 0 

Tècnic Mitjà Administració 
Especial 

Tècnica – Grau mitjà A2  1 0 

Bibliotecària Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 

Responsable de mobilitat 

ciutadana 

Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 

Tècnic cultura Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 

Arquitecte tècnic Tècnica – Grau mitjà A2  1 0 

Tècnic informàtic Tècnica – Grau mitjà A2  3 3 

Tècnic joventut Tècnica – Grau mitjà A2  1 0 

Enginyer tècnic Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 

Tècnic mitjà Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 

Tècnic turisme Tècnica – Grau mitjà A2  1 1 

Tècnic Auxiliar Comerç Tècnica – Grau mitjà C1  1 1 

Tècnic Protecció Civil Tècnica – Grau mitjà C1  1 1 

Delineant Tècnica – Grau mitjà C1  1 1 

Inspector  Tècnica - Auxiliar C2  3 3 

Inspector Tributari Tècnica auxiliar C2  1 1 

Auxiliar delineació Tècnica auxiliar C2  2 2 

Dinamitzador Esportiu Tècnica auxiliar C2  1 0 

Inspector Serveis especials 
Policia local 

A2  1 0 

Sotsinspector Serveis especials 
Policia local 

C1  1 0 

Sergent Serveis especials 
Policia local 

C1  4 0 

Caporal Serveis especials 
Policia local 

C2  11 1 

Agent Serveis especials 
Policia local 

C2  65 10 

Agent interí d’estiu Serveis especials 
Policia local 

C2  5 5 

Auxiliar Inspector Serveis especials 
Personal d’oficis 

AP  2 2 

Operari manteniment Serveis especials 
Personal d’oficis 

AP  1 1 

Total    211  

 
Personal laboral  

Denominació  Núm. 
Llocs 

Vacants Titulació exigida Observacions 
Grup  assimilat 

Responsable patrimoni 
històric i cultural 

1 1 Llicenciat 
història/arqueologia 

A1 

Tècnic medi ambient 1 1 Llicenciat A1 

Tècnic sanitat 1 1 Llicenciat A1 

Coordinador benestar 
social 

1 0 Diplomat Treball 
Social/Treballador Social 

A2 

Educador social 
3 2 Diplomat Treball 

Social/Treballador Social 
A2 

Tècnic de treball 
2 2 Treballador o Educador 

Social 
A2 
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Tècnic d'immigració 
1 1 Diplomat Treball 

social/Treball. Social 
A2 

Tècnic educació 
3 3 Diplomatura/Bàsiques 

grup Mestratge 
A2 

Tècnic esports 1 1 Diplomatura/Mestratge A2 

Tècnic turisme 1 1 Diplomatura Turisme A2 

Treballador social 
5 3 Diplomat Treball Social/ 

Treballador Social 
A2 

Tècnic Auxiliat de Treball 1 1 Bàsiques Grup C1 

Agutzil 1 1 Bàsiques Grup AP 

Auxiliar administratiu 17 9 Bàsiques Grup C2 

Auxiliar Biblioteca 2 2 Bàsiques Grup C2 

Auxiliar Turisme 3 3 Bàsiques Grup C2 

Auxiliar Planimetria 1 0 Bàsiques Grup C2 

Auxiliar de ràdio 4 4 Bàsiques Grup C2 

     

Cap Colla 4 4 Bàsiques Grup C2 

Cap Manteniment 

Instal�lacions esportives 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Conserge 3 3 Bàsiques Grup AP  

Coordinador 
Dinamització esportiva 

social 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Coordinador Monitor 
Menjadors 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Dinamitzador Joventut 1 1 Bàsiques Grup C2 

Encarregat Brigada 
Municipal 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Encarregat equipaments 1 1 Bàsiques Grup C2 

Gestor Comercial 
Publicitari 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Informador Turístic 1 1 Bàsiques Grup C2 

Inspector 1 1 Bàsiques Grup  

Monitor 2 2 Bàsiques Grup C2 

Oficial 1a 12 12 Bàsiques Grup C2 

Oficial 2a 2 2 Bàsiques Grup C2 

Operari manteniment 
instal�lacions esportives 

7 7 Bàsiques grup AP 

Peó 17 17 Bàsiques Grup AP  

Professor 1 1 Bàsiques Grup  

Vigilant Policia Local 1 1 Bàsiques Grup C2 

Total 107    

 
 
Personal eventual 

Denominació plaça Titulació exigida Observacions 

CD  

Coordinador Llicenciat A1 

Secretari/ària Promoció econòmica Bàsiques Grup C2 

Total  2 
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ANNEX IIANNEX IIANNEX IIANNEX II    

    
Plantilla del personal al servei de l’OAMPlantilla del personal al servei de l’OAMPlantilla del personal al servei de l’OAMPlantilla del personal al servei de l’OAM----Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    

----    Any 2013 Any 2013 Any 2013 Any 2013 ----    
 
 
Personal laboral  
Denominació Denominació Denominació Denominació     Núm. Núm. Núm. Núm. 

LlocsLlocsLlocsLlocs    
VacantsVacantsVacantsVacants    Titulació Titulació Titulació Titulació exigidaexigidaexigidaexigida    ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions    

Grup  assimilatGrup  assimilatGrup  assimilatGrup  assimilat    
Gerent  OAM 1 1 Diplomatura, mestratge A2 

Cap serveis educatius 1 1 BUP, FPII o equivalent C1 

Tècnic conservació d’espais 

patrimonials 1 1 
BUP, FPII o equivalent C1 

Auxiliar administratiu 
1 1 

Graduat escolar, FPI,o 

equivalent 
C2 

Informadors patrimoni 
4 4 

Graduat escolar, FPI,o 

equivalent 
C2 

Total 8    

    
    
    
3. 3. 3. 3. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 4T. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 4T. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 4T. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 4T. 
TRIMESTRE DE 2012, DE 25 DE GENER DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2012, DE 25 DE GENER DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2012, DE 25 DE GENER DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2012, DE 25 DE GENER DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DEJULIOL, DE MODIFICACIÓ DEJULIOL, DE MODIFICACIÓ DEJULIOL, DE MODIFICACIÓ DE    LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS. 
    
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 25 de gener de 2013, que es 
transcriu a continuació: 
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 35/2013   “INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 35/2013   “INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 35/2013   “INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 35/2013       
Identificació del documentIdentificació del documentIdentificació del documentIdentificació del document    
Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i d’acord amb el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
 
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 
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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 20 apartat 4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2012 
s’estableix la metodologia i variables a utilitzar per la realització del informe trimestral que 
cal donar compte al Ple. 
 
Consideracions 
 
L’estudi s’ha realitzat entre el període 01/10/2012 a 31/12/2012 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 40 dies si l’inici del període legal 
de pagament es troba inclòs entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012.  
 
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. 
 
Conclusions 
 
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 01/10/2012 A 31/12/2012 

 
FACTURES 

REGISTRADES EN EL 
PERÍODE 

IMPORT 
Nº DE FACTURES 

TRAMITADES DESPRÉS 
DE 3 MESOS 

IMPORT 
% PER 

Nº 
% PER 

IMPORT  

AJUNTAMENT  2.559 4.410.650,26 0 0,00 0,00% 0,00% 
PAT. 
TURISME 97 56.159,35 0 0,00 0,00% 0,00% 

OAM F. 112 14.116,40 0 0,00 0,00% 0,00% 
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CASTELL 

TOTAL 2.768 4.480.926,01 0 0,00 0,00% 0,00% 

““““    

 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
Un és donar compte de l’informe d’intervenció corresponent al quart trimestre de 2012, de 25 
de gener de 2013, sobre 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.  
 
El punt tres és donar compte d’aquest; el quatre és el mateix de Tresoreria i el número cinc és la 
proposta de donar copte de l’informe de seguiment anual del Pla d’Ajust del 2012. 
 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió informativa i per 
unanimitat acorda: quedar-ne assabentats.” 
 
 
4. 4. 4. 4. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 4R. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 4R. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 4R. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 4R. 
TRIMESTRE DE 2012, DE 23 DE GENER DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2012, DE 23 DE GENER DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2012, DE 23 DE GENER DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2012, DE 23 DE GENER DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JJJJULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ULIOL, 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 S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS. 
    
    
El secretari presenta l’informe trimestral de tresoreria, de 23 de gener de 2013, que es 
transcriu a continuació: 
 
INFORME DE TRESORERIA NÚM. 1/2013INFORME DE TRESORERIA NÚM. 1/2013INFORME DE TRESORERIA NÚM. 1/2013INFORME DE TRESORERIA NÚM. 1/2013    
Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte: Informe trimestral de Tresoreria sobre les obligacions amb incompliment del 
termini de pagament. 
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
 
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, de 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 Entitat local, que inclourà 
necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està 
incomplint el termini. 
 
Així mateix, segons Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, de la Generalitat de 
Catalunya, els ens locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera hauran de 
trametre aquest informe al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent al del 
tancament del trimestre natural, d’acord amb el model d’informe de tresoreria annexat a 
l’ordre. 
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ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis previstos en la 
Llei per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme 
i l’OAM Fundació Castell de Calafell corresponent al quart trimestre de l’exercici 2012. 
 
D’acord amb la disposició transitòria vuitena 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, el termini legal previst entre l’1 de 
gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012 per a que les Administracions tenen 
l’obligació d’abonar el preu de les obligacions serà dins dels quaranta dies següents a la 
data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que 
acreditin la realització total o parcial del contracte.  
 
Tal com s’estableix en l’apartat 4 de l’article 20 de les Bases d’Execució del Pressupost per 
a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Calafell, s’ha considerat aquesta data com la data de 
conformitat. 
 
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
 
Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions 
de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell 
corresponent al quart trimestre de l’exercici 2012 és la següent: 
 
 

AJUNTAMENT DE CALAFELL
4r TRIMESTRE 20124r TRIMESTRE 20124r TRIMESTRE 20124r TRIMESTRE 2012

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 1.638 1.835.555,67 63,41% 32,55%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 945 3.803.769,44 36,59% 67,45%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 2.583 5.639.325,11 100,00% 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) 841 1.633.131,15 54,15% 51,46%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
 
 
PATRONAT DE TURISME
4r TRIMESTRE 20124r TRIMESTRE 20124r TRIMESTRE 20124r TRIMESTRE 2012

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 0 0,00 0,00% 0,00%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 116 134.252,96 100,00% 100,00%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 116 134.252,96 100,00% 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) 14 10.528,57 46,67% 37,71%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
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OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
4r TRIMESTRE 20124r TRIMESTRE 20124r TRIMESTRE 20124r TRIMESTRE 2012

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 17 255,35 30,36% 1,58%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 39 15.927,91 69,64% 98,42%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 56 16.183,26 100,00% 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) 36 13.822,15 81,82% 69,76%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  

 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple:  quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats.” 
 
5. 5. 5. 5. PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLAPROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLAPROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLAPROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA    
D’AJUST 2012.D’AJUST 2012.D’AJUST 2012.D’AJUST 2012.        
    
El secretari presenta l’informe corresponent al seguiment anual del pla d’ajust 2012 de 
data 31 de gener de 2013 , que es transcriu a continuació:    

    

“INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL “INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL “INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL “INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN DE AJUSTE 2012 NÚM. 43/2012PLAN DE AJUSTE 2012 NÚM. 43/2012PLAN DE AJUSTE 2012 NÚM. 43/2012PLAN DE AJUSTE 2012 NÚM. 43/2012    
    
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Orden HAP/2015/2012 de uno de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
 

INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    
 
a)a)a)a) Resumen trimestral del estado de ejecución del Resumen trimestral del estado de ejecución del Resumen trimestral del estado de ejecución del Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuestopresupuestopresupuestopresupuesto    
    
Se adjunta como anexo los estados de ejecución del presupuesto de 2012 de 31 de 
diciembre tanto de ingresos como de gastos, resumidos por capítulos. 
    
b) Ejecución de b) Ejecución de b) Ejecución de b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso , las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso , las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso , las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso , 
de las medidas adicionales adoptadas.de las medidas adicionales adoptadas.de las medidas adicionales adoptadas.de las medidas adicionales adoptadas.    
 
1.1.1.1.----    Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.    
 
La aprobación  del RDL 20/2011 aprobado el 30 de diciembre de 2011 y su aplicación en 
el ayuntamiento para el ejercicio 2013, ha supuesto un incremento en el padrón municipal 
del IBI de naturaleza urbana de 1.200.000,00 € 
 
Debido a la continuación de los planes de inspección iniciados por la Corporación sobre 
ingresos susceptible de no haber sido declarados se han obtenido altas en impuestos 
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como la plusvalía que de una previsión inicial de 750.000 € se han reconocido derechos 
por valor de 1.609.728,42 € 
 
En la aprobación de las ordenanzas para el ejercicio 2012 de 22 de diciembre de 2011 se 
aprobó un incremento del 3% de las tasas en general y particularmente la recogida de 
basuras se incremento en un 13,8%, el alcantarillado un 11,6% o el agua un 7,65% para 
ajustar la correcta financiación de las tasas con el coste del servicio. 
 
    
2.2.2.2.----    Medidas en materia de gastos del AyuntamientoMedidas en materia de gastos del AyuntamientoMedidas en materia de gastos del AyuntamientoMedidas en materia de gastos del Ayuntamiento    
 
En el plan se mencionaba como objetivo contener el gasto de personal del capítulo 1. Así, 
en eL presupuesto del ejercicio 2012 aprobado ya se tenían en cuenta las siguientes 
medidas: 
 

• Reducción de los sueldos del Alcalde y concejales. Impacto económico: 
52.451,65.- € 

• Reducción de las gratificaciones por importe de 69.214,65.- € 
• Supresión fondo de modernización. Impacto económico: 248.518,35€ 
• Amortización de puestos vacantes por jubilación; excepto situaciones muy 

justificadas. Impacto económico: 6.124,52.- € 
• Reducción progresiva de contrataciones de personal de refuerzo (fuera de 

plantilla). Impacto económico: 85.593,83.- € 
• Rediseño de la organización de los servicios municipales para la optimización 

de recursos. 
• Personal eventual. Impacto económico: 28.905,77.- € 
• Eliminación de plazas no cubiertas. 6 plazas de auxiliar administrativo, 5 plazas 

de profesores y una plaza de técnico de prevención de riesgos laborales. 
Impacto económico: 33.450,99.- € 

 
Este impacto se cuantificaba en 524.259,76 €.. A 31 de diciembre la ejecución del 
capítulo 1 respecto a las previsiones iniciales y aprobadas (12.242.745,16€)  se sitúa 
en 12.060.535,32 € y en consecuencia se cumple el objetivo de contención del 
capítulo 1 respecto el presupuesto del ejercicio 2011.  
 
En el plan se adjuntaba detalle de la reducción del gasto corriente aprobada en el 
presupuesto del ejercicio 2012. (518.405,48 €) Se añade ahora las obligaciones 
reconocidas de estos conceptos. 

 
Detalle de las reducciones aplicadas en los capítulos 2  y 4: 
 

        
OBLIG. LIQ.OBLIG. LIQ.OBLIG. LIQ.OBLIG. LIQ.    
2011 (S.r.d)2011 (S.r.d)2011 (S.r.d)2011 (S.r.d)    

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
2012201220122012    

REDUCCREDUCCREDUCCREDUCCIÓNIÓNIÓNIÓN    ORNORNORNORN    

210 a 219 
Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación 

668.502,69 465.677,52 -202.825,17 522.053,09 

227 
Trabajos 
realizados otras 
empresas 

11.414.020,28 11.283.142,02 -130.878,26 11.406.908,05 
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240 Publicaciones 58.377,21 10.300,00 -48.077,21 31.500,59 

 Total Capítulo 2 
12.140.900,18 

 
 11.759.119,54 

 
-381.780,64  

 
 

        
OBLIG. LIQ.OBLIG. LIQ.OBLIG. LIQ.OBLIG. LIQ.    
2011 (S.r.d)2011 (S.r.d)2011 (S.r.d)2011 (S.r.d)    

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
2012201220122012    

REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN    ORNORNORNORN    

410 Aport. Org. Autón. 701.000,00 601.810,00 - 99.190,00 570.409,13 
449 Aport. Emp. Pública 40.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 

480 a 
489 

Transferencias a 
familias e instituciones 
sin ánimo de lucro 

550.635,48 506.200,64 -44.434,84 488.949,99 

      
 Total Capítulo 4 1.291.635,48 1.128.010,64 -136.624,84  

 
 
En el capítulo 2, y en los conceptos concretos que se compararon en el plan de ajuste no 
se ha reducido lo que se había propuesto y aprobado en el presupuesto del ejercicio pero 
en el capítulo 4 si se ha cumplido con el objetivo, y en global se ha conseguido una 
reducción de 412.714.,81 €.. 
 
c) Comparación dec) Comparación dec) Comparación dec) Comparación de    los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas 
en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 
 
1.1.1.1.----    Presupuesto de gastosPresupuesto de gastosPresupuesto de gastosPresupuesto de gastos    
    
- Gastos corrientes. El Plan de ajuste contemplaba una ejecución de 30.219.267,27 € , 
habiéndose reconocido 31.789.486,67, lo que supone un incremento de los gastos 
corrientes del 5,20% fruto de las obligaciones reconocidas de los saldos provinentes de la 
incorporación de remanentes del ejercicio anterior. 
- Gastos de capital. Los gastos en inversiones reales han incrementado un 60% como 
consecuencia de la incorporación de remanentes no gastados de financiación afectada del 
ejercicio anterior. 
- Gastos de operaciones financieras. Han ascendido a 4.750.643,98 frente a los 
4.181.668,32 previstos en el plan como consecuencia de la realización de una 
amortización anticipada provinente de la incorporación de remanentes. 
    
2.2.2.2.----    Presupuesto de ingresosPresupuesto de ingresosPresupuesto de ingresosPresupuesto de ingresos    
 
Los ingresos corrientes han ascendido a 40.119.702,75 € frente a 37.867.148,66 
previstos en el plan de ajuste, lo que supone un incremento del 5,95% fruto de las 
medidas de ingresos adoptadas y previstas en el plan. 
 
Los ingresos de capital han ascendido  a 752.495,38 € frente a 443.947,92 previstos en el 
plan lo que supone un incremento del 69,50% debido a la obtención de dos 
subvenciones de capital. Una provinente de la Unión Europea (fondo FEDER) y la otra de la 
Diputación de Tarragona (PAM). 
 
Los ingresos financieros se han ejecutado conforme a lo previsto en el plan debido a los 
prestamos del pago a proveedores. “ 
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La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
6. 6. 6. 6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I CREACIÓ DE DIVERSOS FITXERS DE DADES DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I CREACIÓ DE DIVERSOS FITXERS DE DADES DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I CREACIÓ DE DIVERSOS FITXERS DE DADES DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I CREACIÓ DE DIVERSOS FITXERS DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONALCARÀCTER PERSONALCARÀCTER PERSONALCARÀCTER PERSONAL 
 
El 31 d’agost de 2005, l’Alcalde va dictar el decret núm. 3619 de creació de diversos 
fitxers automatitzats. 
 
El 26 de febrer de 2009 el Ple de la Corporació va acordar crear diversos fitxers 
automatitzats amb dades de caràcter personal. 
 
Fruit d’una visita dels auditors de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, s’ha 
recomanat a l’Ajuntament la revisió dels fitxers creats, atès que alguns d’ells tenen un 
nivell de seguretat Alt i, pel caràcter de les dades, n’hi hauria suficient amb un nivell de 
seguretat mig o baix. 
 
El 20 de setembre de 2011, la Junta de Govern Local va acordar adherir-se al programari 
SIPCAT de la Conselleria d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat 
de Catalunya. Una dels requisits d’aquesta adhesió és el compliment de la Llei orgànica de 
protecció de dades. Per tant es fa necessari regular les dades personals que s’obtindran de 
la ciutadania i el destí que se’ls hi donarà. 
 
A més, des del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament s’ha manifestat la 
necessitat de crear un fitxer de dades personals en relació a la gestió del padró del 
cementiri municipal. 
 
El 31 de gener de 2013, la Secretària accidental ha emès l’informe núm. 0120/2013-AS. 
 
Els articles 20 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de caràcter Personal regulen el procediment de creació, modificació o supressió de 
fitxers de dades de caràcter personal. Els articles 52 a 64 del Reial decret 1720/2007, de 
21 de desembre, de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 desenvolupen, amb 
més detall, el procediment de creació, modificació o supressió de fitxers de dades de 
caràcter personal. 
 
Els articles 79 i següents del Reial decret 1720/2007 regulen les mesures de seguretat en 
el tractament de dades de caràcter personal i detallen els diferents nivells de seguretat que 
poden tenir les dades personals. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PPC i 
UAM, I L’abstenció del PSC es proposa al Ple: 
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PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Modificar el nivell de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de 
caràcter personal següents: 
 

• NOM DEL FITXER: BORSA DE TREBALLNOM DEL FITXER: BORSA DE TREBALLNOM DEL FITXER: BORSA DE TREBALLNOM DEL FITXER: BORSA DE TREBALL    
    
- Nivell de seguretat actual: Alt 
- Nou nivell de seguretat: Mig 

    
• NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSCULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSCULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSCULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS    

    
- Nivell de seguretat actual: Alt 
- Nou nivell de seguretat: Mig 

    
• NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: ENLLAÇOS MATRIMONIALS I PARELLESENLLAÇOS MATRIMONIALS I PARELLESENLLAÇOS MATRIMONIALS I PARELLESENLLAÇOS MATRIMONIALS I PARELLES    DE FETDE FETDE FETDE FET    

    
- Nivell de seguretat actual: Alt 
- Nou nivell de seguretat: Bàsic    

    
• NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    

    
- Nivell de seguretat actual: Alt 
- Nou nivell de seguretat: Bàsic    

    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Crear els següents fitxers de dades de caràcter personal: 
 

• SISTEMA D’INFORMACIÓ SISTEMA D’INFORMACIÓ SISTEMA D’INFORMACIÓ SISTEMA D’INFORMACIÓ POLICIAL DE CATALUNYA (SIPCAT).POLICIAL DE CATALUNYA (SIPCAT).POLICIAL DE CATALUNYA (SIPCAT).POLICIAL DE CATALUNYA (SIPCAT).    
 
a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer: Sistema d’informació policial de Catalunya (SIPCAT). 
 

• Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament: Homogeneïtzació i coordinació dels mitjans tècnics 
Policia Local i control de recursos del servei diari. 

 
• Descripció del Descripció del Descripció del Descripció del sistema de tractament:sistema de tractament:sistema de tractament:sistema de tractament: base de dades. 

 
• Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament: Automàtic, manual. 

 
• Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat: servidor centrals. 

 
• Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes: Si. Xarxa corporativa. 

 
b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:  
 

• Finalitat: Homogeneïtzació i coordinació dels mitjans tècnics de les Policies Locals, 
per tal d’optimitzar la gestió i el control dels recursos materials i humans 
disponibles i control del servei diari de la Policia Local. 

 
• Usos: 
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- Procediments judicials. 
- Registre de fe pública. 
- Protecció civil. 
- Seguretat vial. 
- Actuacions policials. 
- Actuacions administratives. 
- Protecció de menors. 
- Inspecció i protecció social. 
- Toxicomanies. 
- Procediments administratius. 
- Autoritzacions i permisos. 
- Gestió de sancions. 
- Atenció al ciutadà. 

 
c) Persones o col·lecc) Persones o col·lecc) Persones o col·lecc) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que tius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que tius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que tius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que 
resultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrar----les:les:les:les: Les persones que s’adrecen a la Policia Local i les 
persones que són part d’un procediment o investigació policial.  
 
d) Procedència i procediment de d) Procedència i procediment de d) Procedència i procediment de d) Procedència i procediment de recollida de dades:recollida de dades:recollida de dades:recollida de dades:    
 

• Procedència:    Dels propis interessats o dels seus representants legals, d’altres 
persones físiques o jurídiques diferents dels seus representants legals, de registres 
públics o d’administracions públiques. 

 
• Procediment: Mitjançant formularis i documents oficials acreditatius. 

 
• Suport utilitzat per obtenir les dades:::: suport paper, suport magnètic o digital. 

 
e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:   
 

- NIF 
- Nom i cognoms 
- Adreça postal i/o electrònica 
- Telèfon 
- Data de naixement 
- Lloc de naixement 
- Edat 
- Sexe 
- Nacionalitat 
- Dades referents a comissions d’infraccions penals i administratives 
- Dades familiars 
- Característiques físiques 
- Origen racial o ètnic 
- Salut 
- Propietat o possessions 
- Estil de vida 
- Cos, escala personal Policia Local 
- Categoria, grau personal Policia Local 
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- Armes destinades al personal de la Policia Local 
- Activitats i negocis 
- Dades relatives a vehicles 
- Llicències, permisos 
- Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil 

 
f) f) f) f) Cessió de les dades de caràcter personal:Cessió de les dades de caràcter personal:Cessió de les dades de caràcter personal:Cessió de les dades de caràcter personal:    
    

• Jutjats i Tribunals (quan ho sol·licitin per via judicial). 
 

• Altres Administracions i Organismes Públics (sempre que el justifiquin legalment 
indicant en quina Llei es basen per sol·licitar-lo). 

 
• Cossos de seguretat de l'Estat. 

 
• Ministeri Fiscal. 

 
• Interessats. 

 
g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers: Ajuntament de Calafell. 
 
h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, 
oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació: Ajuntament de Calafell (Policia Local), Plaça de Catalunya, núm. 1 
1, 43820 Calafell. 
    
i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat: Alt. 
 
j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: no hi ha cessions. 
 

• PADRÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPALPADRÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPALPADRÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPALPADRÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL    
    
a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer: Padró del cementiri municipal 
 

• Descripció del Descripció del Descripció del Descripció del tractament:tractament:tractament:tractament: Actuacions i gestió del padró del cementiri municipal. 
 

• Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament: base de dades. 
 

• Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament: Automàtic, manual. 
 

• Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat: servidor centrals. 
 

• Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes: Si. Xarxa corporativa. 
 
b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:  
 

• Finalitat: Gestió i control dels enterraments, dels nínxols i sepultures del cementiri 
municipal, amb les dades identificatives dels propietaris o arrendataris, dels drets 
funeraris i dels beneficiaris. 
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• Usos: Gestió del padró del cementiri municipal. 

 
c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que 
resultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrar----les:les:les:les: Les persones físiques que sol·liciten concessió o 
arrendament del títol dels nínxols; les persones beneficiàries.  
 
d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:    
 

• Procedència:    Dels propis interessats o dels seus representants legals. 
 

• Procediment: Mitjançant formularis. 
 

• Suport utilitzat per obtenir les dades:::: suport paper, suport magnètic o digital. 
 
e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:   
 

- NIF 
- Nom i cognoms 
- Adreça postal i/o electrònica 
- Telèfon 
- Dades bancàries 

 
f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:    
    

• Jutjats i Tribunals (quan ho sol·licitin per via judicial). 
 

• Altres Administracions i Organismes Públics (sempre que el justifiquin legalment 
indicant en quina Llei es basen per sol·licitar-lo). 

 
• Cossos de seguretat de l'Estat. 

 
• Interessats. 

 
g) Òrgan de lg) Òrgan de lg) Òrgan de lg) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:’Administració responsable d’aquests fitxers:’Administració responsable d’aquests fitxers:’Administració responsable d’aquests fitxers: Ajuntament de Calafell. 
 
h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, 
oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació: Ajuntament de Calafell (Departament de Medi Ambient), Plaça de 
Catalunya, núm. 1, 43820 Calafell. 
    
i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat: Bàsic. 
 
j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: no hi ha cessions. 
 
TERCER. TERCER. TERCER. TERCER. ---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per a 
general coneixement. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART---- Notificar aquest acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
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Sra. López: bon dia, en aquest cas el que estem passant és una modificació i creació de diversos 
fitxers de dades de caràcter personal com ja ha dit en aquest cas la Secretària. Aquest canvi està 
motivat degut a una auditoria preventiva que ens han fet des de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades que ens van recomanar que teníem fitxers en un nivell elevat i que no era 
necessari pel tipus de dades que contenien aquests fitxers. Per tant nosaltres seguint les 
indicacions de l’òrgan competent, que en aquest cas és l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades hem decidit començar a revisar aquests fitxers i fer unes modificacions.  
També s’ha considerat oportú crear algun fitxer nou com és el cas de la base de dades del 
cementiri i també el tema del Sipcat que es va signar ja fa un temps enrere i que a data d’avui 
encara no s’havia formalitzat i no s’havia creat aquest fitxer. Durant aquests mesos anirem 
actualitzant i revisant tots els fitxers automàtic que s’ha creta durant el temps anterior, més que 
res perquè estiguin dins d’un sistema que ens faciliti la tasca diària a l’ajuntament perquè no cal 
tenir segons quin tipus de nivells de seguretat quan les dades que es contenen només el que 
fan és publicar la gestió i no porten res més. Simplement dir això. Gràcies. 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 14 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM; i 7 abstencions 
dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Modificar el nivell de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de 
caràcter personal següents: 
 

• NOM DEL FITXER: BORSA DE TREBALLNOM DEL FITXER: BORSA DE TREBALLNOM DEL FITXER: BORSA DE TREBALLNOM DEL FITXER: BORSA DE TREBALL    
    
- Nivell de seguretat actual: Alt 
- Nou nivell de seguretat: Mig 

    
• NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSCULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSCULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSCULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS    

    
- Nivell de seguretat actual: Alt 
- Nou nivell de seguretat: Mig 

    
• NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: ENLLAÇOS MATRIMONIALS I PARELLES DE FETENLLAÇOS MATRIMONIALS I PARELLES DE FETENLLAÇOS MATRIMONIALS I PARELLES DE FETENLLAÇOS MATRIMONIALS I PARELLES DE FET    

    
- Nivell de seguretat actual: Alt 
- Nou nivell de seguretat: Bàsic    

    
• NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: NOM DEL FITXER: URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    

    
- Nivell de seguretat actual: Alt 
- Nou nivell de seguretat: Bàsic    

    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Crear els següents fitxers de dades de caràcter personal: 
 

• SISTEMA D’INFORMACIÓ POLICIAL DE CATALUNYA (SIPCAT).SISTEMA D’INFORMACIÓ POLICIAL DE CATALUNYA (SIPCAT).SISTEMA D’INFORMACIÓ POLICIAL DE CATALUNYA (SIPCAT).SISTEMA D’INFORMACIÓ POLICIAL DE CATALUNYA (SIPCAT).    
 
a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer: Sistema d’informació policial de Catalunya (SIPCAT). 
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• Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament: Homogeneïtzació i coordinació dels mitjans tècnics 

Policia Local i control de recursos del servei diari. 
 

• Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament: base de dades. 
 

• Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament: Automàtic, manual. 
 

• Tipus de tractament Tipus de tractament Tipus de tractament Tipus de tractament automatitzat:automatitzat:automatitzat:automatitzat: servidor centrals. 
 

• Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes: Si. Xarxa corporativa. 
 
b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:  
 

• Finalitat: Homogeneïtzació i coordinació dels mitjans tècnics de les Policies Locals, 
per tal d’optimitzar la gestió i el control dels recursos materials i humans 
disponibles i control del servei diari de la Policia Local. 

 
• Usos: 

 
- Procediments judicials. 
- Registre de fe pública. 
- Protecció civil. 
- Seguretat vial. 
- Actuacions policials. 
- Actuacions administratives. 
- Protecció de menors. 
- Inspecció i protecció social. 
- Toxicomanies. 
- Procediments administratius. 
- Autoritzacions i permisos. 
- Gestió de sancions. 
- Atenció al ciutadà. 

 
c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que 
resultin obligats a subministrresultin obligats a subministrresultin obligats a subministrresultin obligats a subministrarararar----les:les:les:les: Les persones que s’adrecen a la Policia Local i les 
persones que són part d’un procediment o investigació policial.  
 
d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:    
 

• Procedència:    Dels propis interessats o dels seus representants legals, d’altres 
persones físiques o jurídiques diferents dels seus representants legals, de registres 
públics o d’administracions públiques. 

 
• Procediment: Mitjançant formularis i documents oficials acreditatius. 

 
• Suport utilitzat per obtenir les dades:::: suport paper, suport magnètic o digital. 
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e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:   
 

- NIF 
- Nom i cognoms 
- Adreça postal i/o electrònica 
- Telèfon 
- Data de naixement 
- Lloc de naixement 
- Edat 
- Sexe 
- Nacionalitat 
- Dades referents a comissions d’infraccions penals i administratives 
- Dades familiars 
- Característiques físiques 
- Origen racial o ètnic 
- Salut 
- Propietat o possessions 
- Estil de vida 
- Cos, escala personal Policia Local 
- Categoria, grau personal Policia Local 
- Armes destinades al personal de la Policia Local 
- Activitats i negocis 
- Dades relatives a vehicles 
- Llicències, permisos 
- Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil 

 
f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:    
    

• Jutjats i Tribunals (quan ho sol·licitin per via judicial). 
 

• Altres Administracions i Organismes Públics (sempre que el justifiquin legalment 
indicant en quina Llei es basen per sol·licitar-lo). 

 
• Cossos de seguretat de l'Estat. 

 
• Ministeri Fiscal. 

 
• Interessats. 

 
g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers: Ajuntament de Calafell. 
 
h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, 
oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació: Ajuntament de Calafell (Policia Local), Plaça de Catalunya, núm. 1 
1, 43820 Calafell. 
    
i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat: Alt. 
 
j) Cessionj) Cessionj) Cessionj) Cessions de dades internacionals: s de dades internacionals: s de dades internacionals: s de dades internacionals: no hi ha cessions. 
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• PADRÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPALPADRÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPALPADRÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPALPADRÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL    

    
a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer: Padró del cementiri municipal 
 

• Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament: Actuacions i gestió del padró del cementiri municipal. 
 

• Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament: base de dades. 
 

• Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament: Automàtic, manual. 
 

• Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat: servidor centrals. 
 

• Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes: Si. Xarxa corporativa. 
 
b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:  
 

• Finalitat: Gestió i control dels enterraments, dels nínxols i sepultures del cementiri 
municipal, amb les dades identificatives dels propietaris o arrendataris, dels drets 
funeraris i dels beneficiaris. 

 
• Usos: Gestió del padró del cementiri municipal. 

 
c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràctc) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràctc) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràctc) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que er personal o que er personal o que er personal o que 
resultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrar----les:les:les:les: Les persones físiques que sol·liciten concessió o 
arrendament del títol dels nínxols; les persones beneficiàries.  
 
d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:    
 

• Procedència:    Dels propis interessats o dels seus representants legals. 
 

• Procediment: Mitjançant formularis. 
 

• Suport utilitzat per obtenir les dades:::: suport paper, suport magnètic o digital. 
 
e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:   
 

- NIF 
- Nom i cognoms 
- Adreça postal i/o electrònica 
- Telèfon 
- Dades bancàries 

 
f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:    
    

• Jutjats i Tribunals (quan ho sol·licitin per via judicial). 
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• Altres Administracions i Organismes Públics (sempre que el justifiquin legalment 
indicant en quina Llei es basen per sol·licitar-lo). 

 
• Cossos de seguretat de l'Estat. 

 
• Interessats. 

 
g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers: Ajuntament de Calafell. 
 
h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, modificació, modificació, modificació, 
oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació: Ajuntament de Calafell (Departament de Medi Ambient), Plaça de 
Catalunya, núm. 1, 43820 Calafell. 
    
i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat: Bàsic. 
 
j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: no hi ha cessions. 
 
TERCER. TERCER. TERCER. TERCER. ---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per a 
general coneixement. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART---- Notificar aquest acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
 
 
7. 7. 7. 7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’INSCRIPCIÓ A LES PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’INSCRIPCIÓ A LES PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’INSCRIPCIÓ A LES PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’INSCRIPCIÓ A LES 
ACTIVITATS DE ACTIVITATS DE ACTIVITATS DE ACTIVITATS DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLLA REGIDORIA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLLA REGIDORIA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLLA REGIDORIA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL    
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Joventut, Sr. Iban Alcaraz Corbella, de data 5 de 
desembre de 2012, en el que d’altres manifesta que considerant que els processos 
d’inscripció en les activitats de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calafell no 
comptaven, fins a dia d’avui, d’una reglamentació específica que donés resposta a l’interès 
de donar servei i atendre especialment la gent jove de Calafell, i per l’altra, tenir una eina 
eficaç per resoldre diferents incidències que s’havien produït, el qual queda unit a 
l’expedient. 
 
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) i 8.1.a) 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 (TRLMC), atribueixen als ajuntaments la 
potestat reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de les ordenances i 
reglaments, que són normes de naturalesa reglamentària. 
 
L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
Ha emès informe la Secretària Accidental, el qual consta a l’expedient. 
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La Comissió informativa de Serveis a les Persones, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció 
del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’inscripció a les activitats de la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies des del 
següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més 
el text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de 
la província en què es publica el text íntegre. 
 
Quart.- En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
Sr. Vidal: moltes gràcies, Sr. Alcalde. Des de la Regidoria de Joventut es donaren diferents 
serveis a la ciutadania i entre ells són les activitats formatives de lleure que va adreçada als joves 
de Calafell. En el  servei que donem veiem que hi ha la necessitat de fer un Reglament perquè 
no hi era i concretament la regulació del procediment d’inscripcions per poder realitzar els 
tallers i cursos organitzats per la nostra regidoria de l’ajuntament de Calafell.  
A aquest Reglament hi ha diferents seccions o parts. La primera és el procediment que s’ha de 
seguir per poder donar al ciutadans accés al servei municipal on posem el límit d’edat, posem 
on s’ha de realitzar els inscripcions, que volem fer-ho a través del SAC perquè creiem que és 
una eina molt útil. També el documents que s’ha de donar per començar a inscriure. Una part 
bastant important és a l’hora d’abonar el que és el cost del servei que a vegades hi havia doncs 
alguns inconvenients i ara queda regulat. Desprès un altre punt important també són el tema 
de les places perquè els cursos tenen places limitades i sí que va per rigorós ordre d’inscripció 
però intentarem donar prioritat als joves entre quinze i trenta-cinc anys. També el dret d’anular 
l’activitat o també queda regulat una vegada que els cursos són iniciats que es puguin acceptar 
noves inscripcions. 
Altra part inclosa al Reglament és l’obligació de les persones usuàries que han de respectar com 
és lògic les normes de civisme, han d’abonar les tarifes establertes i tenir crua del material però 
no només, dintre del Reglament, volem donar unes obligacions als usuaris sinó també que 
tinguin un dret i aquí s’inclou la voluntat de la nostra Regidoria de donar el servei adequat.  
En els punts consta: donar l’ informació necessària, que les instal·lacions siguin segures i tinguin 
tots els permisos o que el servei estigui donat per gent que realment tingui els títols. 
Desprès una part final que si s’incompleixen totes aquestes obligacions i drets doncs poder 
actuar-hi en diferents motius des de que si hi ha una falta de civisme o que la persona fa un 
mal ús de les eines que es pugui fer que pagui els desperfectes ocasionats, que això quedi 
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regulat. I també doncs que si hi ha algú que ens dóna de baixa sense avisar a la Regidoria, que 
a vegades ens ha passat, que es fa una reserva de plaça i desprès no ve al curs i fa que gent 
interessada en fer el curs es quedi fora, doncs dir-li a l’usuari que durant sis mesos quedarà fora 
dels cursos que donarem des de la Regidoria de Joventut. 
O sigui un resum seria donar una eina necessària que ara no hi era amb un suport legal i que 
no només obliga als usuaris del servei sinó que també obliga ala Regidoria a donar una serveis 
que aquí surten especificats. Per la meva part res més. 
 
Sr. Alcalde: gràcies, iniciem el torn de paraules. Té la paraula el portaveu d’ UAM. 
 
Sr. Parera: només una cosa per recordar, no s’ho prengueu com  acrítica però ja ho vaig dir 
l’altra dia a la ràdio i avui ho repeteixo aquí que només sembla que tenim un cinquanta per 
cent del municipi abandonat i lògicament urbanitzacions i Segur de Calafell, aquest colós que 
és Segur de Calafell, havent-hi locals de sobres, havent-hi que en una partida hi ha quinze o 
setze locals i no tenim res per la joventut. I en aquí el Sr. Regidor, molt lògic i correcte, a dit que 
la joventut tenen uns drets necessaris i legals, doncs jo em quedo en aquestes paraules: drets, 
necessaris i legals. Al cinquanta per cent del municipi també necessita adequar els locals 
corresponents per la joventut, urbanitzacions i Segur de Calafell. Gràcies. Res més. 
 
Sr. Alcalde: té la paraula el portaveu del Partit Popular. 
 
Sra. Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista? 
 
Sr. Ferré: molt breument intervindrà la Teresa Cumplido. 
 
Sr. Cumplido: només era per preguntar a que es refereix el regidor quan diu que hi havia uns 
inconvenients en costos de servei que s’ha regularitzat. A què es refereix? ... Has dit que hi 
havia uns inconvenients en costos de serveis que s’han regularitzat. A què fas al·lusió?  
 
Sr Alcalde: Hi ha alguna cosa més? Espera que acabem el torn. Ja està, ara toca al portaveu de 
Convergència i Unió. I desprès el Sr. Vidal tanca el punt. 
 
Sra. Suárez: no només en referència al que és l’esperit del Reglament és precisament poder 
tenir unes normes específiques relacionades en els serveis que es donen des de Joventut perquè 
no existeixin aquests costos i si que m’agradaria que intentéssim ser una mica més inventius a 
l’hora de buscar excuses o crítiques fàcils i que no caiguéssim sempre en la mateixa temptació 
de dir que hi ha un cinquanta per cent del municipi que està totalment abandonat. Perquè 
precisament Joventut és una de les àrees que sempre ha intentat, un mandat o un altre és 
igual, sempre s’ha intentat desenvolupar les activitats en tot el municipi i els diferents cursos 
que es fan, les diferents ofertes que es realitzen es fan tant al nucli del poble, com al nucli de la 
platja, com al nucli de Segur.  
Llavors la formació que també és una de les formacions específiques de caire laboral o més 
formatiu s’ha reglamentat si més no i no tant de caire de lleure. També es desenvolupa en 
diferents llocs en funció de la disponibilitat. L’únic lloc que hi ha un Casal Jove és a la platja i 
així és com s’utilitza aquell espai, desprès a la resta del municipi es desenvolupen les activitats 
en funció de la disposició de locals que hi ha a data d’avui. Evidentment els locals del Port que 
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no estan enrajolats, ni il·luminats, ni tenen disponibilitat per desenvolupar activitat a data d’avui 
doncs no s’utilitzen ni per la Regidoria de Joventut ni per cap altra Regidoria fins que no li 
podem trobar una solució viable a tot allò. Res més. 
 
Sr. Alcalde: hi ha algun torn de paraula més per fer la rèplica? 
 
Sr. Parera: no, només que es faci cas dels drets necessaris i legals que la joventut té a tot el 
municipi. 
 
Sr. Alcalde: molt bé. Voleu dir alguna cosa més. Ramon? 
 
Sr. Ferré: no, només la pregunta que ha fet la Sra. Cumplido. 
 
Sr. Alcalde: sí, ara tanca el tema el sr. Vidal. 
 
Sr. Vidal: res, només dir que si algú organitzar alguna cosa, i a més des de fa temps, doncs 
sempre veus els inconvenients que hi pot haver-hi. Des de si una persona no té una conducta 
cívica  fins una persona que potser que diu que anirà a un curs i que desprès no va i perquè? 
Doncs per exemple un dels inconvenients és el tema d’abonar el què és el cost del curs. El que 
veiem és que hi ha la preinscripció i com que no hi ha un deure marcat de l’abonament, de 
quan ha de ser, doncs ens trobem amb això: que a vegades tens un crus per vint o quinze nois i 
desprès, de sobte, tens dos. Tens la preinscripció però a l’hora de realitzar el curs només són 
dos usuaris i això és un cost clar, fer un servei per dos persones. Llavors si tu pots lligar-ho millor 
dins del Reglament, és com he entès la pregunta en relació als costos però vaja el Reglament té 
dues pàgines i mitja i vostè el disposa i és molt fàcil. No hi ha més i tampoc he volgut dir més 
que el que hi ha en aquestes dues pàgines i mitja. És un document que ens ajuda a la personal 
que vulgui accedir a aquest servei doncs a l’hora de fer la preinscripció accepta les condicions 
que hi ha en aquestes dues pàgines i mitja que fins ara ni hi eren i que són unes condicions que 
no només, repeteixo, obliguen a l’usuari sinó també a la Regidoria de Joventut a complir amb 
una eficiència en el servei. 
 
Sra. Cumplido: Havíem jo crec que no has contestat perquè quan hi havia persones abans que 
hi hagués el Reglament, que estem d’acord que hi hagi el Reglament perquè tots anirem d’una 
manera més segura, però sempre s’havia fet que si una persona no pagava i estava inscrita no 
feia el curs, el feia un altre. Vull dir que això que era queda contemplat per escrit, això ja es feia 
però tu has comentat, hi ha un paràgraf que diu: els inconvenients en costes de serveis que 
s’han regularitzat. Quins són aquests inconvenients en costes de servei que s’ha regularitzat? 
Perquè el que tu m’estàs explicant són les pautes que recull aquest Reglament en relació al 
seguiment que en certa manera ja es feia, l’únic que s’ha fet es recollir-lo per escrit. Però aquest 
paràgraf exactament a que et refereixes? 
 
Sr. Vidal: Ja li he dit que potser no m’he explicat bé. Val? Que el que dic està en aquestes dos 
pàgines i mitja. El dels costos he volgut entendre el que li he dit Que si tu fas un servei per deu 
places, potser no m’escolta, si jo dic que dónes un servei per quinze persones i que amb 
aquestes quinze o deu persones s’amortitza el cost i al final s’apunten dues persones i tu com 
ajuntament no pots actuar, això és un cost per l’Ajuntament respecte del servei. O sigui estàs 
donant un servei que potser val, deixi’m imaginar mil euros per dues persones llavors això és 
insostenible i això és el que jo li he explicat. No hi ha més que el què hi ha. Sí que és cert que es 
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feien accions si una persona no complia amb les normes però és clar això no estava en un 
document llavors el que et trobaves és que una persona et podia dir-te: escolti’m vostè on diu 
això, jo no he signat cap document que digui que jo he de ser cívic. El que vull dir és que les 
paraules se les emporta el vent i de vegades s’ha de regular... 
 
Sr. Alcalde: Ja està. Si no s’ha entès doncs... el que has dit, ho has dit i ho has dit en el moment 
que ho has dit. Si no s’ha entès prou bé desprès ho parleu. Anem a  
 
(comentaris) 
 
No, no és que tingui presa és que crec que ja està dit i si un no ho ha entès en un moment 
determinat no estarem una hora donant-li voltes fins que s’ho entengui. Ell ha donat 
explicacions, l’altre donarà les seves i ja està contrastat. 
Passem a la votació: Unió Alternativa Municipal? 
 
Sr. Parera: sí senyor Alcalde, sí. Bé nosaltres lògicament votem a favor però havíem, si us plau, 
aquests drets necessaris i legals però de totes maneres votem a favor perquè nosaltres sabem 
que l’assumpte va però es pot millorar Sr. Regidor. L’assumpte Sr. Regidor, Joaquim Vidal, la 
joventut va, això indiscutiblement però posem atenció que es pot millorar molt. Votem a favor. 
 
Sr. Alcalde: afegir, senyor Parera li faria una petita observació, crec que en general en el temps 
que estem vivint, i cada vegada més, s’estila que els programes que es fan intentin arribar a tot 
el municipi i aquesta és la nostra filosofia. En els temps que estem ara penso que no podem 
anar encara amb aquestes històries de fa anys que si aquest sector, que si feu-lo més proper. 
Les coses s’intenten fer per tot el municipi i per tothom i arribar a tothom, independentment de 
la zona del municipi on es faci perquè som un sol municipi. A les hores el que no es pot fer és 
anar dividint i fer trossets i fer cada dia a veure si fem una cosa al costat de casa, es fan als 
espais que tenim on la gent pugui gaudir al màxim. En Joventut s’intenta arribar a tota la 
joventut del municipi, a tota i el que diu el contrari diu mentides. Per tant, independentment d’ 
on es facin es fan per tota la gent del municipi que tingui interès i tenim recursos suficients, no 
d’ara sinó des de fa temps, dins de les possibilitat que tenim com a municipi evidentment, 
perquè tothom pugui participar si té interès i ganes.  
No només amb Joventut, amb qualsevol altra cosa el que no podem pretendre, i això crec que 
és una idea que l’ha hem de treure i desterrar de la nostra ment, és poder fer les activitats al 
costa de casa. Som un municipi molt ampli, molt dispers i per tant és complicat arribar a 
tothom però sí que tot el que es fa és per a tota la gent del municipi sense cap tipus de 
diferència, per tothom. Li dic perquè si vostès encara viu al passat que es posi al dia perquè com 
ha dit que ens de posar al dia, idees, idees, idees doncs posis al dia d’una vegada per totes, els 
favoritismes ja han passat fa anys. Anem a tractar a tothom igual i diu la Constitució: tota la 
gent som igual davant de la llei. Per tant deixem-nos de dir perquè aquest és amic meu a veure 
si li puc arreglar abans, no, no,no seguim l’ordre que toca i siguem seriosos en totes les línees 
d’actuació i en tots tipus de polítiques.  
En aquest cas de Joventut potser sí que estem a anys llum d’una perfecció però crec que en els 
temps que estem crec que s’està fent un gran esforç no en aquest ajuntament, sinó l’anterior, 
l’altra i l’altra. S’està millorant. Li dic perquè ho valori i reflexioni una mica perquè no estem 
boiants, no és una època de: vingui, escolta! Perquè sembla que quan més problemes hi ha 
amb la situació que estem vivint encara volem les coses millor que mai. Doncs ara no les podem 
tenir millor que mai, hem d’anar mantenint el que podem. Vostè ja ho sap. 
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Sr. Parera: les instal·lacions estan aquí però la gent està allà. Jo li accepto perquè vostè m’ha 
tapat la boca dient que els instal·lacions estan on estan. 
 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis  a les Persones, i per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’inscripció a les activitats de la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies des del 
següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més 
el text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de 
la província en què es publica el text íntegre. 
 
Quart.- En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
 
8. 8. 8. 8. PROPOSTA PER L’APROVACIÓ TARIFES APLICABLES ALS SERVEIS URBANS DEL PROPOSTA PER L’APROVACIÓ TARIFES APLICABLES ALS SERVEIS URBANS DEL PROPOSTA PER L’APROVACIÓ TARIFES APLICABLES ALS SERVEIS URBANS DEL PROPOSTA PER L’APROVACIÓ TARIFES APLICABLES ALS SERVEIS URBANS DEL 
TAXI ANY 2013TAXI ANY 2013TAXI ANY 2013TAXI ANY 2013    
    
Vista la instància presentada pel Sr. Javier Torres Royo, en qualitat de mandatari dels 
taxistes de Calafell, integrats a la Federació Empresarial d’Auto Transports de la Provincià 
de Tarragona (Feat), en data 9 de gener de 2013  en la qual demana l’aprovació de les 
tarifes del servei d’auto taxi al municipi de Calafell, d’acord amb la proposta següent: 
 
“ Baixada de bandera 
 
T-2 4,36 € 
T-1 5,81 € 
 
Tarifa quilomètrica 
 
T-2 1,13 € 
T-1 1,33 € 
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Tarifa horària 
 
T-2 20,55 € 
T-1 22,09 € 
 
Suplements comuns a T-1 i T-2 
 
Recollida a domicili 2,65 € 
Maletes i animals 2,07 € 
Sortida Estació FF.CC. 1,28 € 
 
Els preus relacionats inclouen l’IVA. 
 
T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 
T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. “ 
 
Atès que l’article 32.1) i 2) estableix que els vehicles que presten els serveis de taxi, urbà o 
interurbà, han d'anar equipats amb un aparell taxímetre, comprovat, precintat i 
homologat degudament, que funcioni correctament, d'acord amb les normes establertes 
per l'òrgan competent en matèria de metrologia, amb la finalitat de determinar el preu de 
cada servei. Els vehicles, a més d'anar equipats amb un aparell taxímetre, han d'incorporar 
també un mòdul exterior que indiqui clarament, de la manera que determina la normativa 
tècnica aplicable a aquest cas, tant la disponibilitat del vehicle per a prestar el servei com 
la tarifa que aplica. Aquest mòdul s'ha d'ajustar a les normes establertes per l'òrgan 
competent en matèria de metrologia. 

Atès que l’ article 31.1 estableix que la determinació de les tarifes aplicables als serveis 
urbans de taxi s'ha d'ajustar a la normativa vigent en matèria de preus. Les tarifes han de 
garantir sempre la cobertura del cost del servei i han d'assegurar un benefici empresarial 
raonable. Els nous     aparells taxímetre, tindran implantades les seves corresponents tarifes 
urbanes les quals seran autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, a la vista del que preveu la disposició addicional 1ª 
del decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats, ha dictat el decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableixen un 
sistema simplificat per l’actualització dels preus i les tarifes corresponents, entre d’altres, al 
servei d’auto taxi. 
 
Ates que de conformitat amb l’article 2.2 del decret 339/2001 de 18 de desembre, 
estableix que poden acollir-se al procediment simplificat totes les empreses per les quals 
en l’exercici corresponent  sigui suficient un augment de tarifes igual o inferior al 
percentatje.  
 
Ates que en el Ple de l’Ajuntament de data de 30 de gener de 2012 varen ser aprovades 
les  tarifes per l’exercici 2012. 
 
Ates que en  sessió de la Comissió de Preus de Catalunya de data 20 de desembre de 
2012, es va aprovar l’ increment mitjà de tarifes dels serveis d’auto-taxi per a l’any 2013 
amb l ’increment del 3,6%, publicat al DOG número 6288 de data 8 de gener de 2013. 
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Vist l’informe de la proposta tarifaria del col·lectiu de taxistes del Calafell, del Cap de 
Negociat de Via Pública que s’adjunta a l’expedient. 
 
La Comissió Informativa d’OBRES PUBL. I MEDI AMBIENT - VIA PÚBLICA amb l’abstenció 
del grup municipal del PSC, proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer: Aprovar les tarifes del servei d’auto taxi aprovades per la  Comissió de Preus de 
Catalunya de data 20 de desembre de 2012 per l’exercici 2013 , segons el quadre que es 
relaciona a continuació: 

Baixada de BanderaBaixada de BanderaBaixada de BanderaBaixada de Bandera    ANY 2013ANY 2013ANY 2013ANY 2013    
TTTT----2222    4,36 
TTTT----1111    5,81 
     
Tarifa quilomètricaTarifa quilomètricaTarifa quilomètricaTarifa quilomètrica     
TTTT----2222    1,13 
TTTT----1111    1,33 
     
Tarifa horàriaTarifa horàriaTarifa horàriaTarifa horària     
TTTT----2222    20,55 
TTTT----1111    22,09 
     
SUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (T----1 i T1 i T1 i T1 i T----2)2)2)2)     
     
Recollida a domiciliRecollida a domiciliRecollida a domiciliRecollida a domicili    2,65 
Maletes i animalsMaletes i animalsMaletes i animalsMaletes i animals    2,07 
Sortida Estació FF.CC.Sortida Estació FF.CC.Sortida Estació FF.CC.Sortida Estació FF.CC.    1,28 
 
Els preus relacionats inclouen l’IVA. 
T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 

T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....---- Donar compte d’aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i al col·lectiu 
de taxistes de Calafell , pel seu coneixement i efectes oportuns. 
    
Sr. García: Bueno esto es lo que se aprueba cada año. Simplemente es un tramite para aprobar 
el incremento de las tarifas del taxi para el 2013 presentado por el colectivo de taxistas de 
Calafell. Tengo el informe favorable del tècnico de Via Pública, el edicto de la Generalitat y 
publicado en el DOGC el incremento del tres coma seis por ciento y sólo queda aprobarlo por el 
Pleno. 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 14 vots a favor, 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM, i  7 abstencions 
dels membres del PSC, acorda: 
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PrimerPrimerPrimerPrimer: Aprovar les tarifes del servei d’auto taxi aprovades per la  Comissió de Preus de 
Catalunya de data 20 de desembre de 2012 per l’exercici 2013 , segons el quadre que es 
relaciona a continuació: 

Baixada de BanderaBaixada de BanderaBaixada de BanderaBaixada de Bandera    ANY 2013ANY 2013ANY 2013ANY 2013    
TTTT----2222    4,36 
TTTT----1111    5,81 
     
Tarifa quilomètricaTarifa quilomètricaTarifa quilomètricaTarifa quilomètrica     
TTTT----2222    1,13 
TTTT----1111    1,33 
     
Tarifa horàriaTarifa horàriaTarifa horàriaTarifa horària     
TTTT----2222    20,55 
TTTT----1111    22,09 
     
SUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (TSUPLEMENTS (T----1 i T1 i T1 i T1 i T----2)2)2)2)     
     
Recollida a domiciliRecollida a domiciliRecollida a domiciliRecollida a domicili    2,65 
Maletes i animalsMaletes i animalsMaletes i animalsMaletes i animals    2,07 
Sortida Estació FF.CC.Sortida Estació FF.CC.Sortida Estació FF.CC.Sortida Estació FF.CC.    1,28 
 
Els preus relacionats inclouen l’IVA. 
T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius. 

T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....---- Donar compte d’aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i al col·lectiu 
de taxistes de Calafell , pel seu coneixement i efectes oportuns. 
    
 
9. 9. 9. 9. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DIRECTOR D'URBANITZACIÓ DELS PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DIRECTOR D'URBANITZACIÓ DELS PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DIRECTOR D'URBANITZACIÓ DELS PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DIRECTOR D'URBANITZACIÓ DELS 
CARRERS DEL NUCLI HISTÒRIC DEL POBLECARRERS DEL NUCLI HISTÒRIC DEL POBLECARRERS DEL NUCLI HISTÒRIC DEL POBLECARRERS DEL NUCLI HISTÒRIC DEL POBLE    
    
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 31 d’Octubre de 2012, va 
aprovar inicialment el Pla director d’Urbanització dels carrers del nucli Històric del Poble, 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
L’esmentat acord ha estat objecte d’informació pública mitjançant edicte publicat al BOPT 
núm. 280 de data 4 de desembre de 2012, pel termini d’un mes, sense que s’hagin 
presentat al·legacions. 
 
La Comissió Informativa d’OBRES PUBL. I MEDI AMBIENT – URBANISME, amb l’abstenció 
dels grups municipals del PSC i UAM,  proposa al ple de la Corporació,  l’adopció del 
següent acord: 
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PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla director d’Urbanització dels carrers del nucli 
Històric del Poble, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
SEGON.- Publicar el present acord al Butlleti Oficial de la Provincia de Tarragona. 
 
Sr. Solé: gràcies si molt bon dia a tothom. El passat 22 d’octubre van presentar el Pla Director 
del carrer del nucli de Calafell poble a tots els ciutadans, més tard es va presentar aquí al Ple on 
es va aprovar inicialment amb la seva publicació corresponent i avui anem a fer, perquè tothom 
ho entengui, l’aprovació definitiva en la qual podem dir que no hi ha hagut al·legacions. Crec 
que això és important destacar-ho en el sentit que es va explicar a la ciutadania i al ciutadania 
ha fet aportacions que s’intentaren incloure en la mesura que es vagin redactant els projectes, 
també han participat tots els grups polítics i per tant hi ha hagut una gran participació al 
respecte.  
Només dir que el Pla Director el que es referia, i fent una mica de memòria, era proposar els 
criteris d’intervenció quan es facin la re urbanització dels carrers del nucli històric per tal 
d’ordenar els projectes quan s’hagin de redactar. Estaven parlant de com s’havien de renovar 
aquestes xarxes de serveis, com havien de ser aquests serveis, la supressió de barreres 
urbanístiques, el tema de la deficiència pel que fa l’enllumenat públic i també important la 
recuperació i manteniment de voreres i altres elements de valor històric que tenim al nucli. Era 
només ficar aquestes bases i aquestes gran línees mestres a l’hora de futures obres i futurs 
projectes que es vagin desenvolupant i avui doncs venim a fer l’aprovació definitiva. En principi 
res més. 
 
Sr. Alcalde: iniciem el torn de paraula. Té la paraula el portaveu d’ UAM. 
 
Sr. Parera: sí Sr. Alcalde. No sabem si passarà gaire vegades més. És veritat que a l’Informativa 
tant el Regidor com els seus tècnics van exposar el Pla de Barris amb uns mapes a la paret que 
serà aquí, que serà allà, que serà així, que serà aixa. Se’ns van donar una bona informació en 
general, en general, però dic això que poques vegades passarà més quan a nosaltres no se’ns 
entregui les característiques del detall de cada carrer i informes tècnics, altres vegades no 
sabem si votarem a favor o votarem en contra però això de votar sense els informes tècnics, 
sense les característiques al detall estic dient, és a dir com seran i con es faran i com seran els 
desaires i com estarà tot. Si us plau aquesta vegada segurament desprès de sentir al ponent 
votarem a favor. Esperarem a sentir al ponent. Res més Sr. Alcalde.  
 
Sr. Alcalde: Ho té això,no? 
 
Sr. Ferré: és que aquí ho explica tot. 
 
Sr. Parera: sí senyor sí. 
 
Sr. Alcalde: des del mes d’octubre que ho tenen. 
 
Sr. Parera: sí, i tant però vostè Sr. Alcalde sabia que començava pel carrer Torredembarra i el 
carrer Barceloneta?  
 
Sr. Alcalde: ho vam explicar. 
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Sr. Parera: per on començaríem no es va dir Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: ho vam explicar el mes d’octubre i en fi.. 
Sr. Parera: no vull contradir al Sr. Alcalde que mereix tot el meu respecte. 
 
Sr. Alcalde: no és que em contradigui. Miri aquí està. 
 
Sr. Parera: jo li dic que no es va dir per on es començaria ni es va dir quina classe de paviment hi 
hauria, si seria de color verd o seria de color vermell. 
 
Sr. Alcalde: miri, Sr. Parera està bé que vinguem aquí a fer política i un altra cosa és venir aquí i 
no assabentar-se de les coses. Jo li agrairia que abans de dir qualsevol cosa s’informi perquè el 
que queda en ridícul és vostè. Seguim. 
Partit Popular? 
 
Sr. Parera: depèn de qui faci cas el poble. 
 
Sr. Alcalde: Home si hem donat tota l’ informació, s’ha fet un acte públic i s’ha dit tot i ara 
vostè diu això? Una cosa es que critiqui i pugui dir que una cosa es fa més que una altra, això 
són qüestions personals i cadascú té el seu punt de vista. Altra cosa és que vostè no s’assabenti 
del què s’explica o no es vol assabentar i digui que no s’ha dit quan això no és veritat i tota la 
gent que estem aquí en podem donar fe. 
 
Sr. Parera: depèn del poble qui es cregui que és més creïble: jo o el Sr. Solé. 
 
Sr. Alcalde: no és ser més creïble, és simplement saber el que es diu i saber en què participes i 
sinó és millor callar. Partit Popular té la paraula. 
 
Sra. Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista? 
 
Sr. Ferré: nosaltres el que ens hagués agradat és que aquest procés de participació que es va 
encetar amb aquesta exposició pública que es va fer doncs realment hagués reflectit els 
resultats d’aquesta participació ciutadana i l’opinió dels ciutadans que viuen en el nucli del 
poble en aquest document. No hi ha hagut cap al·legació, no hi hagut cap aportació d’aquests 
ciutadans ni s’ha recollit cap d’aquestes propostes. Per tant ens hagués agradat que aquest 
document hagués tingut aquesta participació ciutadana que vostès mateixos van proposar 
entregant una enquesta en aquesta reunió que es va fer però en canvi no s’ha reflectit en cap 
modificació del document inicial per tant no hi ha hagut participació ciutadana, no hi ha hagut 
aportacions de ningú. Tal i com ha dit el ponent que en cada un dels projectes es miraria 
aquesta participació, doncs home hagués estat bé que en aquesta participació ja hi hagués 
estat dintre d’aquest procés d’exposició pública que hi ha hagut, dintre d’aquesta enquesta que 
es va repartir en aquella reunió, i que ja s’hagués recollit, ara ja, l’opinió dels veïns en el 
document del Pla Director perquè aquest document ha de servir per assentar unes bases no 
només de com van les instal·lacions i com van en el clavegueram i el pluvial sinó també com es 
pavimenten els carrers, quin tipus de paviment ha de tenir i d’això també en parlar el Pla 
Director.  
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Per tant jo no deixaria que cada un dels projectes recullis l’opinió dels ciutadans que viuen en 
aquest carrer sinó que el Pla Director, que pretén marcar unes directrius de com urbanitzar 
aquests carrers ja recollís aquesta participació ciutadana que jo crec que amb bon criteri s’havia 
iniciat però en canvi doncs no s’ha reflectit. Una mica la nostra sorpresa ha estat aquesta: que 
no hi ha hagut cap variació ni cap alteració del document original que es va presentar en el seu 
dia. No sabem si és perquè no hi ha hagut aportacions o si és perquè no s’han recollit aquestes 
aportacions que s’hagin fet fins ara. 
 
Sr. Alcalde: d’acord, gràcies. Convergència i Unió? 
 
Sr. Solé: moltes gràcies. No contestaré al Sr. Parera perquè ja ho ha fet el Sr. Alcalde i ha 
contestat el mateix que se li va contestar a la Comissió Informativa perquè va fer la mateixa 
reflexió, per tant no hi tornaré a entrar però s’ha explicat, ha esta exposat, s’ha donat l’ 
informació i crec que més no es pot fer al respecte.  
Pel que fa al Partit Socialista, a veure Ramon jo entenc que puguis fer aquesta reflexió però 
també has de mirar, potser,  el resultat de l’enquesta. El resultat de l’enquesta feia més aviat 
incidència en com havien de ser a l’hora de redactar els projectes perquè el que es el Pla 
Director a tothom li semblava bé. Per tant doncs fins a cert punt no et dono la raó en el sentit 
que el Pla Director a tothom li va semblar bé com estava. Sí que les diferents peticions al 
respecte són particularitzacions sobre tot de carrers en concret, o zones de carrer que afecten 
més als veïns que van manifestar aquesta enquesta. Quan han vingut  a veure han vingut a 
exposar els seus suggeriments i opinions a l’hora de quan es faci exactament el seu carrer. Per 
tant doncs no s’ha cregut convenient marcar en aquestes línees generals aspectes concrets que 
sí que es faran quan es redactin els projectes. Res més. 
 
Sr. Parera: sí, Sr. Alcalde. Tant el portaveu socialista com el ponent suposo que m’han donat la 
raó. Nosaltres votem a favor. 
 
Sr. Alcalde: ara no votàvem però ja està bé, gràcies. 
 
Sr. Parera: ja li avanço. 
 
Sr. Alcalde: gràcies, així ja no cal que li demani altra vegada. 
 
Sr. Parera. M’agradaria que ho fes. 
 
Sr. Alcalde. Ja ho faré home! Partit Popular? 
 
Sra. Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista? 
 
Sr. Ferré: home jo potser no se m’ha entès l’ intervenció que hi he fet. M’agradaria posar un 
exemple per ser més clar. Al projecte que sembla que s’està tirant endavant en primer lloc en 
aquest Pla Director és el carrer Torredembarra i el carrer Barceloneta. Jo he parlat amb veïns que 
viuen en aquests carrers i els hi agradaria que el paviment fos d’un tipus que no es reflecteix en el 
Pla Director. El que diu al Pla Director es reflecteix que aquests carrers han de ser asfalts, amb 
asfalt, perquè es considera que és un carrer que té una certa incidència de trànsit rodat de 
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vehicles i per tant s’ha considerat que ha de  ser un carrer asfaltat. En canvi els veïns en el quals jo 
hi parlat, que són els veïns del carrer Torredembarra, consideren que aquest carrer hauria de tenir 
un caràcter més de carrer per als vianants tal i com es va preveure també en el POUM i alhora 
també que tingués aquest caràcter de pavimentació com s’ha fet per exemple en el carrer de 
l’Església i que fos considerat més que un casc antic un camí històric, un traçat històric, que és 
l’actual camí de Torredembarra i per tant que tingués un tractament diferent al que considera el 
Pla Director. Per això preguntava si aquests veïns havien traslladat en aquesta enquesta aquesta 
opinió que a mi m’han manifestat de paraula al carrer o era simplement doncs que en el projecte 
es canviaria el criteri si aquests veïns feien les aportacions. Clar si és un criteri general que els 
carrers transitats amb vehicles tinguin pavimentació d’asfalt, si es deixa que es faci la participació 
ciutadana només en el projecte concret quan es faci el carrer Torredembarra i resulta que el veïns 
demanen que es pavimenti empedrat, aquest criteri general ja no té validesa i per tant el Pla 
Director no haurà servit de massa. En canvi si es fa la participació paral·lelament a l’exposició 
pública del Pla Director doncs igual aquest criteri s’hauria pogut canviar, o incorporar, aquesta 
intenció que tenen els veïns. Era simplement això no sé si s’ha acabat d’entendre però suposo 
que s’ha aclarit una mica més. 
 
Sr. Alcalde: d’acord, gracies. Convergència i Unió? 
 
Sr. Solé: gràcies. Queda clar, havia quedat clar abans i ara doncs també. El Pla Director dona 
molta llibertat al respecte. No és una cosa inamovible. Sí que hi ha uns criteris a nivell de trànsit 
però cada carrer es podria canviar encara que hi hagués un excés de trànsit amb un procés 
constructiu que s’adaptés al que deien els veïns. Pel que fa el que diu de carrers concrets, el carrer 
Torredembarra i el carrer Barceloneta, doncs això ja ho marca, és més a la reunió del 22 d’octubre 
els veïns ja ens ho van manifestar i els hi vam dir que en  principi, si aquesta és la majoria, i també 
ens ho han tramés veïns que ens ha vingut a la Regidoria, que seria doncs el paviment que vostè 
ha esmentat. Per tant sí que s’ha fet cas a la ciutadania i no entenc molt bé el que hem vol dir. 
Entenc el fons però no la forma. 
Només dir-li que en principi serà d’aquesta manera que ha dit vostè tal i com han expressat el 
veïns i que el Pla Director és una Pla que marca unes línees generals però que a la vegada és molt 
flexible. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: molt bé. Ramon, t’afegeixo que el que t’ha dit la gent del carrer o el que t’ha pogut 
dir els veïns a nosaltres també ens han vingut a dir. Ens ho van dir desprès de la reunió i que com 
diu el Rafel el Pla Director és molt obert a tot, doncs ja vam quedar amb els veïns que es faria 
seguint les mateixes directrius que s’havien marcat pel carrer de l’Església i tal com bé has dit tu 
també amb l’observació que has fet, o sigui que la gent està tranqui-la en el sentit que es farà tot 
seguint aquesta pavimentació, intentant també conservar aquests carrers de vianants encara que 
hi hagi trànsit rodat.  
 
El Ple de la corporació  per majoria absoluta del nombre legal de membres, 14 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM; i 7 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla director d’Urbanització dels carrers del nucli 
Històric del Poble, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
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SEGON.- Publicar el present acord al Butlleti Oficial de la Provincia de Tarragona. 
 
Sr. Alcalde: si us hi sembla ho tractem junt el punt 11. Us sembla bé a tots ho tractem junt 
perquè també el punt 11 és: Proposta de Bonificació de l’ ICO d’Obres i Edifici del carrer 
Barcelona, 9 de Segur de Calafell afectat per explosió de gas. 
 
10. 10. 10. 10. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES PROTECCIÓ FAÇANES IMMOBLE C/ PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES PROTECCIÓ FAÇANES IMMOBLE C/ PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES PROTECCIÓ FAÇANES IMMOBLE C/ PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES PROTECCIÓ FAÇANES IMMOBLE C/ 
ANTONI ALMAZOR 6ANTONI ALMAZOR 6ANTONI ALMAZOR 6ANTONI ALMAZOR 6----8, EDIFICI B DE SEGUR DE CALAFELL8, EDIFICI B DE SEGUR DE CALAFELL8, EDIFICI B DE SEGUR DE CALAFELL8, EDIFICI B DE SEGUR DE CALAFELL    
 
Mitjançant Resolució núm. 2012/3904, de data 26 de setembre de 2012,  del Regidor de 
l'Àrea d’Urbanisme, Rafel Solé i Miró, es va atorgar la llicència d'obres menors núm. 
2012/209 a la COMUNITAT DE PROPIETARIS CR. ALMAZOR 6-8, edificio B, per a la 
Instal·lació de protecció de façanes Edifici aïllat c/ Antoni Almazor 6-8, edificio B de Segur 
de Calafell. 
 
Vista  la  petició de data 18 de setembre de 2012, de la COMUNITAT DE PROPIETARIS CR. 
ALMAZOR 6-8, edifici B de Segur de Calafell, de bonificació i exempció de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres,  previst a l’Ordenança fiscal municipal núm. 1.3, 
article 6, apartat d) per l’any 2012 
 
Vist el Decret 2011/5099 de data 13 de desembre de 2011, ordenant la Rehabilitació  i 
restauració de la façana de l’edifici  per tal de garantir la seguretat i ornat públic. 
 
La Secretària Accidental, ha emès informe, que queda adjuntat a l’expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
del grup Municipal Socialista, proposa al Ple, l'adopció del següent acord:   
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota d’Impost de Construccions, 
Instal·lacions  i Obres a la llicència d'obres 2012/209, atorgada a la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS CR. ALMAZOR 6-8, edificio B, per a la Instal·lació de protecció de façanes 
Edifici aïllat c/ Antoni Almazor 6-8, edificio B de Segur de Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a la interessada,  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Obres públiques, manteniment i medi ambient, i per unanimitat acorda:  
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota d’Impost de Construccions, 
Instal·lacions  i Obres a la llicència d'obres 2012/209, atorgada a la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS CR. ALMAZOR 6-8, edificio B, per a la Instal·lació de protecció de façanes 
Edifici aïllat c/ Antoni Almazor 6-8, edificio B de Segur de Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a la interessada,  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
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11. 11. 11. 11. PROPOSTA BONIFICACIO ICIO OBRES EDIFICI C/ BARCELONA 9 DE SEGUR DE PROPOSTA BONIFICACIO ICIO OBRES EDIFICI C/ BARCELONA 9 DE SEGUR DE PROPOSTA BONIFICACIO ICIO OBRES EDIFICI C/ BARCELONA 9 DE SEGUR DE PROPOSTA BONIFICACIO ICIO OBRES EDIFICI C/ BARCELONA 9 DE SEGUR DE 
CALAFELL AFECTAT PER L'EXPLOSIÓ DE GASCALAFELL AFECTAT PER L'EXPLOSIÓ DE GASCALAFELL AFECTAT PER L'EXPLOSIÓ DE GASCALAFELL AFECTAT PER L'EXPLOSIÓ DE GAS    
    
Es dóna compte de l’escrit de la Sra. Nuria Beltran Prats, com a presidenta de la 
Comunitat de Propietaris de l’edifici del c/ Barcelona 9 de Segur de Calafell, en el que 
sol·liciten l’exempció de pagament de la taxa i ICIO, de la llicència d’obres exp. 
27/2012, degut a que la reforma i reparació de l’edifici  es conseqüència de l’explosió 
de gas ocasionada el dia 5 de maig de 2012, a l’àtic 2ª de  d’aquest edifici 
(COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ BARCELONA 9) 
 
Atès que a l’Ordenança fiscal núm. 1.3, reguladora de l’Impost sobre Construccions i 
Instal·lacions d’Obres, en el seu article 6, apartat 1.d, preveu una Bonificació del 
95%, quan les obres siguin efectuades per una revisió tècnica municipal. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per l’Arquitecte Tècnic Municipal, del que es desprèn 
que les obres sol·licitades son conseqüència de les reparacions que s’han hagut 
d’executar amb motiu de l’explosió de gas a l’àtic 2ª de l’edifici del c/ Barcelona 9 de 
Segur de Calafell, ocorreguda el passat dia 5 de maig de 2012 
 
La secretària accidental ha emès informe, que queda adjuntat a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, per 
unanimitat, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Atorgar una bonificació del 95% de la quota de l'impost de construccions, 
instal·lacions a la llicència d'obres núm. 27/2012, a la Comunitat de Propietaris c/ 
Barcelona 9 de Segur de Calafell. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Donar trasllat d'aquest acord a la part interessada, al Departament 
d'Intervenció i BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
Sr. Solé: gràcies. Tan t el número 10 com el 11 que són bonificacions de l’ICO són tràmits que es 
passen pel Ple. En el primer cas és una façana, i altres elements que tenien deterioraments. Des 
de la Regidoria d’Urbanisme es va incoar un procediment per ordre d’execució, per exigir a la 
comunitat que ho fes i tal com marcaven les ordenances fem aquesta bonificació d’una exempció 
del noranta cinc per cent i pel que fa al número  11 degut, malauradament, a l’explosió de gas 
que va haver al carrer Barcelona número 9 doncs entenem que l’ajuntament ha de col·laborar el 
màxim pels veïns ena quest sentit que prou afectats van estar en el seu moment. 
 
Sr. Alcalde: molt bé gràcies. Iniciem el torn de paraula. Té la paraula el portaveu d’ UAM. 
 
Sr. Ferré: els punts en principi em semblen bé l’únic aportar una reflexió que és que potser fa 
temps que tenim a les ordenances que quan una propietat no ha fet el manteniment adequat, no 
ha fet les obres de reforma d’una façana i arriba un moment doncs que està en un estat 
lamentable, l’ajuntament força a la comunitat a que faci aquestes intervencions li bonifiquem l’ 
import de la llicència i en canvi al que vol fer el manteniment quan toca, el que vola arreglar la 
façana quan toca aquest si que li fem pagar l’ import del que val la llicència. 
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Per tant potser hauríem de fer una reflexió i veure que és el correcte en aquest cas perquè estem 
perjudicant als que realment compleixen en el manteniment dels edificis. Ja se que fa temps que 
està a les ordenances i ho aprovem perquè ho regulen així les ordenances però potser estaria bé 
que féssim una reflexió en aquest sentit. 
 
Sr. Alcalde: d’acord, gràcies per la reflexió. Convergència i Unió? 
 
Sr. Solé: agraeixo l’esment que fa el Partit Socialista i cal dir que això és un procediment que es va 
iniciar al 2012 i havíem acabar de complir-lo perquè en el seu moment ho marcaven les 
ordenances però de cara a les actuals sí que hi han hagut modificacions al respecte. A la propera 
Comissió Informativa doncs ho explicarem en més detall per si no s’ho han mirat o potser no han 
entès però ho explicarem en més detall perquè hi ha modificacions al respecte. Entenem que qui 
conserva la seva façana doncs se’l fa pagar tot i que no la conserva sembla se li doni una mena 
de premi i hi han hagut canvis al respecte. A la propera Comissió Informativa que serà en el 
pròximes setmanes ho explicarem amb més detall.  
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Obres Públiques, manteniment i medi ambient i per unanimitat acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Atorgar una bonificació del 95% de la quota de l'impost de construccions, 
instal·lacions a la llicència d'obres núm. 27/2012, a la Comunitat de Propietaris c/ 
Barcelona 9 de Segur de Calafell. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Donar trasllat d'aquest acord a la part interessada, al Departament 
d'Intervenció i BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
    
12. P12. P12. P12. PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL (I) DEL PLA D'ORDENACIÓ ROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL (I) DEL PLA D'ORDENACIÓ ROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL (I) DEL PLA D'ORDENACIÓ ROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL (I) DEL PLA D'ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALAFELLURBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALAFELLURBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALAFELLURBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALAFELL    
 

En data 27 de setembre de 2012, per acord de Ple l’Ajuntament de Calafell es va aprovar 
inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (I) de 
Calafell, i es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6236 de data 19 d’octubre 
de 2012, en el Diari El Punt de data de 10 d’octubre de 2012 i en el tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament des del dia 9 d’octubre de 2012 fins el dia 19 de novembre de 2012. 

En data 28 de novembre de 2012, va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona núm. 275 edicte del plànol de delimitació d’àmbits subjectes a suspensió de 
llicències i de tramitació de procediments envers aquesta modificació puntual del POUM 
de Calafell. 

L’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a un període d’informació pública per termini 
d’un mes mitjançant la publicació al DOGC Núm. 6236, de 19-102012; al Diari de premsa 
“El Punt”, de 10 d’octubre de 2012; i, mitjançant edicte al tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament. 
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Atès que, durant el període d'informació pública, s'han presentat les següents 
al·legacions: 

- Al·legació presentada per part del Sr. Ramon Ferré Solé, en representació del 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell, 
en data 20 de novembre de 2012 i número de registre general d’entrada 
2012/35193. 

- Al·legació presentada per part del Sr. Antonio Almazor Nogueras, en data 30 de 
novembre de 2012 i número de registre general d’entrada 2012/36401. 

- Al·legació presentada per part de la Sra. Maria Mercedes Almazor Nogueras, en 
data 30 de novembre de 2012 i número de registre general d’entrada 
2012/36403. 

Vistos els informes emesos, en data 10 i 17 de gener de 2013, per part de l’Arquitecte 
Director del Servei d’Urbanisme d’aquest Ajuntament Joan López Vilà, amb Ref. 1/2013 i 
2/2013, respectivament, resolent les al·legacions presentades, els quals queden 
incorporats en aquest expedient. 

Atès que, simultàniament al tràmit d’informació pública, es van sol·licitar els informes 
preceptius als Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, segons 
consta en la documentació que integra l’expedient, i han estat emesos en el sentit 
següent: 
 

o L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el 9 de novembre de 2012, 
va emetre l’informe favorable que consta a l’expedient. 

 
o La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de 

Catalunya, el 12 de novembre de 2012, va comunicar que no formularia l'informe 
sol·licitat per no ser preceptiu. 

 
o L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el 22 d’octubre de 2012, va comunicar que 

no formularia l’informe sol·licitat per no ser preceptiu. 
 
o L’Agència Catalana de l’Aigua, el  12 de novembre de 2012, va emetre l’informe 

favorable que consta a l’expedient. 
 
o La Direcció General de Sostenibilitat de la Costa y del Mar del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el 19 de novembre de 2012, va 
emetre l’informe favorable amb prescripcions que consta a l’expedient.  

Atès que s’ha donat audiència als Ajuntaments de El Vendrell, Bellvei, Castellet i La Gornal 
i Cunit de l'àmbit territorial dels quals confini amb el del d'aquest Municipi que es objecte 
d’aquesta modificació del POUM. 
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Vist l’informe jurídic, de 25 de gener de 2013, incorporat a l’expedient, pel que es 
proposa  sotmetre la present modificació del POUM de Calafell al Ple de l'Ajuntament per 
que, si s’escau, l’aprovi provisionalment. 

Atès que  l’òrgan per a dur a terme tant l’aprovació inicial com la provisional és el Ple de la 
Corporació, d’acord amb allò que preveu l’article 22.2 lletra “C” de la Llei 11/1999, de 21 
d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del règim 
Local i el seu homòleg, l’article 52.2 lletra “C” 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. Aquests 
preceptes atorguen el Ple de la Corporació l’atribució d’aprovar inicialment el planejament 
general del municipi i l’aprovació que posi fi la tramitació municipal dels plans i altres 
instruments d’ordenació urbanística.  
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
del grup municipal d’UAM, el vot en contra del grup municipal del PSC, pel que fa a la 
modificació de  la zonificació de les parcel·les situades a Segur platja, qualificades de 
subzona OD5s, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- DESESTIMARDESESTIMARDESESTIMARDESESTIMAR les al·legacions presentades en relació a la Modificació Puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (I) de Calafell, pels  motius exposats als 
informes tècnics que consten incorporats a l’expedient.  

    
SEGONSEGONSEGONSEGON....----    APROVAR PROVISIONALMENTAPROVAR PROVISIONALMENTAPROVAR PROVISIONALMENTAPROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbanística Municipal (I) de Calafell, amb les incorporacions proposades en 
l’informe emès per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa y del Mar del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el 19 de novembre de 2012, 
d’acord amb el que disposa l’article 69.2 del Decret 305/2006, del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, que no suposen modificacions substancials. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.- NOTIFICARNOTIFICARNOTIFICARNOTIFICAR el present acord als interessats, adjuntant els informes elaborats en 
contesta a les seves al·legacions incorporats a l’expedient.  

QUART.QUART.QUART.QUART.----    TRAMETRETRAMETRETRAMETRETRAMETRE l'expedient de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbanística Municipal (I) de Calafell, degudament diligenciat, a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de que resolgui 
sobre la seva aprovació definitiva. 

CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.---- MANIFESTARMANIFESTARMANIFESTARMANIFESTAR que contra el present acord, per tractar-se d’un acte 
administratiu de tràmit no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
Sr. Ferré: perdó, com són al·legacions demanaríem si puguem ser ponents també perquè hem fet 
les al·legacions. 
 
Sr. Alcalde: saps que passa? Que en aquest cas hi ha tres persones que han fet al·legacions però 
alhora és proposta d’aprovació provisional per tant jo seguiria el mateix ritme, si us sembla. Tots 
podem dir el que vulguem. 
 



 

75 
 

Sr. Solé: continuem amb el tràmit que vam iniciar l’any passat en el què és l’aprovació provisional 
d’aquesta modificació puntual pel que feia a dos aspectes que si farem un resum breument.  
En el primer cas és el tema dels hotels, que és un aclariment del que deia el Planejament. 
Recorden que el Planejament deia que els hotels que estan en un sòl urbà tenen la possibilitat 
d’un canvi d’ús, doncs deia que s’havia d’eliminar aquella part de la qual el sostre no complia 
quan hi hagués aquest canvi d’ús. En principi els hotels sí que tenen permès, com a hotels, un 
augment d’un deu per cent i aquí sí que el POUM diu en aquesta modificació que només han de 
modificar aquest deu per cent de més que si els hi deixa fer per ser d’ús hoteler però sí que si 
passen els d’habitatge s’han d’adaptar a la normativa per tant, perquè s’entengui millor, l’han 
d’enderrocar o substituir l’edifici per un edifici de nova planta. Per tant en aquest punt els hotels 
que estiguin en un sòl urbà que permeti el canvi d’ús ho podran fer sense cap problema i sens 
eliminar les parts que marca el Planejament i sense haver de construir un edifici de nova planta. És 
un tema d’interpretació del Planejament. 
Pel que fa a la segona modificació que està dins d’aquest mateix punt era la clau OD5S en la qual 
doncs entenem que ha de passar a OD5. Els motius s’han explicat però recordem que estem 
parlant d’una zona consolidada que no té raó de ser pensar en planejaments dels anys quaranta 
quan hi han hagut grans planejaments i que l’objectiu del Planejament era bo, i així ho ha 
manifestat tothom, l’obtenció d’equipaments no tenia es a veure en el tema de col·locar una S. 
No tenia res a veure amb el tema de col·locar una S que hi havia un augment de l’edificabilitat, 
del tema que hi havia una massificació constructiva. Estem parlant d’una zona totalment 
consolidada. Per tant doncs entenem que hem de  tractar-la de la mateixa manera des de l’Estany 
fins a Cunit amb la mateixa OD5 i amb una E, un interès d’edificabilitat de l’un coma vuit. 
 
Sr. Alcalde: molt bé, gràcies. Iniciem el torn de paraula. Té la paraula el portaveu d’ UAM. 
 
Sr. Parera: sí, nosaltres lògicament les al·legacions ho expliquen ben clar i no se si s’ha d’afegir res 
més. Suposo que un que ha presentat al·legacions, en aquest cas el Partit Socialista, però com 
nosaltres ja estàvem en contra de tot això, estàvem en contra del Pla General i del POUM que el 
que està parlant va pagar les conseqüències. Fem molt bon cas de moment del les al·legacions i 
desprès, a part d’això, ens hem de queixar a l’equip de govern que no tenim clar el detall ni 
informes tècnics del que està intentant defensar l’equip de govern.  Per tant de moment res més 
Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde:  Partit Popular? 
 
Sra. Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista? 
 
Sr. Ferré: sí nosaltres abans de donar pas al ponent que serà el Sr. Bonilla en el cas de les 
al·legacions que hem fet, matisar que en el punt que hi ha dos parts, dos coses que es 
modifiquen. Nosaltres de la clau hotelera ja vam dir en el dia que es va aprovar inicialment que 
era un error d’interpretació que s’havia redactat doncs malament, recollit malament en l’escrit del 
redactat final del POUM i sí que estem d’acord perquè precisament quan hi va haver el procés de 
participació ciutadana es va demanar que es fes en questa línea que s’està modificant. En canvi 
l’altra punt, el de la clau OD5S, doncs per això no estem d’acord i hem fet al·legacions. Ara el 
ponent del nostre grup, Sr. Jose Bonilla, explicarà els motius. 
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Sr. Bonilla: gracias, buenos días Sr. Alcalde. Hoy nos encontramos ya con la modificación puntual 
del POUM en su aprobación provisional. Ya hace meses que estaos detrás de estos temas. Yo 
entiendo que como uestedes adquierieron un compromiso político en su campaña en contra del 
POUM y ante las elecciones municipales del 2011, pues hoy vienen aquí pues practicamente a 
seguir con ese tramite cumpliendo con aquello que se habían comprometido con una serie de 
vecinos.  
A mi gustaria que todos aquellos compromissos que uestedes hicieron pues realmente los 
pudieran cumplir pero bueno eso a lo largo del mandato iremos viendo que no se dará. Pero si 
con este punto que tocamos ahora esta mañana. 
Yo concretamente, y mi grupo, estamos en contra de esta modificación puntual como ya llo 
hemos explicado a lo largo de las diferentes oportunidades que hemos teido en los debates, en 
los plenos y también en las comisiones. Estamos en contra porque el Sr. Solé ha explicado que 
desde l’Estany hasta Cunit pues que todos es igual, pero no es todo lo msimo. No hay más que 
darse una vuelta y cualquier ciutadadano verá qeu hay unas diferencias inmensas entre un sector 
y otro. Tenemos toda la zona de la fachada marítima desde el Estany, concretamente y toda la 
zona del Mas Mel, que en toda esta zona las calles tienen una anchura que no tiene nada que ver 
con la zona de Segur que hay una masificación y una densificación inmensa. Por lo tanto nada 
que ver una zona con la otra, pero absolutamente nada. No tienen nada que ver con las anchuras 
de la calle, con las zonas que hay para equipamientos y por los servicios que hay y se dan. Por el 
sistema de parcelación que hay en una zona o en la otra. No tienen nada que ver. Yo entiendo 
que ustedes defiendan esto pero esto es una cosa que no terminaremos pagando los ciudadanos 
y mayoritariamente lo pagaran los ciudadanos que viven en el sector de Segur delante de la zona 
marítima. Y lo terminaran pagando porque sí que es cierto lo que el Sr. Solé ha dicho en cuanto 
que esta desarrollado a día de hoy, buena parte de la edificabilidad que hay en todo el sector, sí 
que és verdad pero también es cierto que hay allí en ese sector también una buena parte de 
viviendas que estan fuera de una ordenación urbanística. Por lo tanto ya estan fuera no con el 
POUM que aprobamos en el mandato anterior si no con el POUM que viene del año 89. 
¿Entonces que es lo que se está aprobando aquí? Ni más ni menos que el poco espacio que se 
podria reservar para equipamientos o para darle salida a todo este barrio que está muy 
densificado y no se aprovecha la oportunidad que teníamos con el nuevo POUM. Ustedes se lo 
estan cargando paso a paso cumpliendo como es normal con lo que dice la noramativa.  
Pero al mismo tiempo estan entrando en agravio comparativo puesto que no estan manteniendo 
los mismos parámetros que se han tenido con otros barrios ya que a los ciudadanos de nuestro 
pueblo tanto de la playa de Calafell como de toda la zona de Mas Mel sí  que se les ha exigido en 
el POUM.  
Por tanto yo ya sé que ustedes no corregiran el tema, ni su punto de mira, la fijación que tienen 
con ésta la modificación puntal, pero sí que les pediría que lo tengan muy en cuenta en relación a 
los equipamientos, a los servicios que habrá que poner en esta zona y referente a los 
aparcamientos porque el pueblo lo terminara pagando ya que allí no hay espacio suficiente para 
la masificación que se está dando en toda la zona de delante del puerto y de la zona de Segur. Lo 
terminaremos pagando economicamente porque ni las cloacas están dimensionadas porque 
estaban pensadas para viviendas unifamiliares dónde hay bloques de pisos y eso ha hecho 
multiplicar las necesidades de servicios tanto para claocas como para red de aguas como 
electrificació.  
Toda esa carencia de servicios con el POUM, aprobado en el mandato anterior, se pdoría estar 
aprovechando para la mejora de todo este abrrio. Con esta modificación todo eso nos lo estamos 
cargando. O mejor dicho se lo estan cargando ustedes, el equipo de gobierno.  
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Por lo tanto que quede bien claro que eso lo tendran que pagar los ciudadanos y lo pagaran de 
dos maneras, economica y socialmente, porque no habrá sitio donde se pueda terminar 
aparcando. Ustedes seran los responsables del fututro de esta zona de Segur, no será el Partido 
Socialista que ya le dió una via de solución a este tema y al mismo tiempo también led ió las 
facilidades para que esto se pudiera haber llevado  a cabo. A día de hoy ustedes se lo estan 
cargando, tenganlo muy presente. 
 
Sr. Alcade: molt bé, moltes gràcies. Té la paraula en Rafel Solé de Convergència i Unió. 
 
Sr. Solé: gràcies. En primer lloc respondre al Sr. Parera. Miri ja no se com dir-li, a vostè se li dóna 
tota l’ informació. Ahir mateix va haver na Comissió extraordinària per parlar un tema de Medi 
Ambient i se li van donar els informes que vostè ha reclamat que no se li havien donat; se li van 
donar a mà en un sobre que vostè va dir que ho necessitava a la Comissió Informativa. I a vostè 
se li ha donat l’ informació de la mateixa manera que se li va donar l’ informació amb el Pla 
Director, de la mateixa manera que se li va donar l’ informació quan va preguntar el tema de la 
recollida d’escombreries de la Comissió. A vostè l ’informació se li dona tota, per tant si vostè no 
té manera de defensar o no sap que dir a l’hora de defensar els punts doncs llavors no alegi que 
no té informació perquè la informació vostè la té i si no l’entén op li falten coses, vingui i se li 
donaren totes les explicacions que li facin falta. Però no vingui aquí a dir que no se li donar 
informació perquè la informació es dóna i s’ha donat.  
Entrant en el punt del tema del Partit Socialista, vostès diuen que estan a favor del hotels i en 
contra de la OD5S, al final el Planejament quan el van fer vostès tampoc el van disseminar en tots 
els punts del municipi i es votava a favor o en contra. Segurament hi havia punts que estaven més 
d’acord i altres que no estaven tant però el que el vot al final reflecteix és si estàs d’acord o no 
amb el que és el Planejament. Per tant si voten doncs és el que vostè creu.  
Miri Sr. Bonilla, vostès fa la defensa del punt i no entenc perquè no la pot fer el seu company, Sr. 
Ramon Ferré, que és el que va fer el Planejament i possiblement és el principal responsable polític 
del Planejament i a més és que ha escrit les al·legacions com a representant del grup Municipal 
Partit Socialista però és el que realment va fer això. Ho dic perquè vostè diu coses que, si hem 
permès l’expressió, és contradiu una mica i segurament el seu company ho podria fer millor i no 
entenc doncs que entrin en uns debats en el qual vostès no han donat exemple i ara entrarem. 
En primer lloc vostè parla de compromís polític cap al veïns, al final el que fa aquest equip de 
govern és ser justos independentment de les coses. És a dir si nosaltres entenem que allò és el 
més just perquè així ho reflecteixen els informes tant a nivell municipal com des de la Comissió 
d’Urbanisme de Tarragona i creiem que és el millor pel benefici del municipi per tant, ho tirem 
endavant. Això és independent del compromís polític que nosaltres tenim. Nosaltres tenim les 
nostres idees polítiques i òbviament les defensem, només faltaria, però una cosa no té res a veure 
amb l’altra.  
El veïns del municipi acaben tenint tots els mateixos drets. Vostès han al·legat una sèrie de coses 
que ara no hi entraré. Si li diuen unes coses que vostè desprès no exposa la Ple això és una altra 
cosa. Però els drets són per tothom, per tant entenem que la gent doncs en aquest cas, que viu 
en aquella zona i que en principi el fet de passar de OD5S a OD5 és el més just. Per tant entenem 
que els drets han de ser igual per tothom. 
De l’ índex d’ edificabilitat existeixen altres paràmetres que regulen aquesta massificació que no 
es pot donar més perquè ja està tot consolidat. Per tant crec que aquí vostè s’equivoca. Poc espai 
reservat a equipaments. La modificació  no té res a veure amb els nous espais d’equipaments que 
s’ha reservat al Planejament, per tant no barregi les coses  i no intenti confondre a la gent perquè 
no és així.  
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Serveis de dimensionament, escolti està tot consolidat, fet i el servei va fent les seves pertinents 
reformes de problemes que puguin sorgir però actualment funcionen. I per tant no té res a veure 
com estan dimensionat els serveis amb l’ índex d’edificabilitat i menys amb l’aparcament.  
I no vull reiteratiu, però al final s’ha de tornar a recordar perquè sinó ho dic és com si li donés la 
raó. Vostè diu que faltaren aparcaments, miri nosaltres no vam ser qui els que es van carregar no 
sé quantes places amb el carril bici des de l’Estany a Cunit. Per tant no entri en aquest lloc perquè 
no té cap argument al respecte.  
Només dir entrant en el que al final és el més important per la població i en el que ens hem de 
quedar i ser positius i que aquest govern mira cap endavant, mira cap el futur i té molt en compte 
també el present és que a aquella zona acabem fent el que és més just que és, entenent el seu 
grau de consolidació, i entenent que ha de tenir el mateix tractament des de l’Estany fins a Cunit 
amb la clau OD5 i amb un índex d’edificabilitat de l’un coma un. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: molt bé gràcies. Iniciem el torn de rèplica. Té la paraula Unió Alternativa Municipal. 
 
Sr. Parera: de moment res. 
 
Sr. Alcalde: Partit Popular? 
 
Sra. Elvira: Parlarà el Sr. Juanjo Iglesias. 
 
Sr. Iglesias: buenos días. Simplemente hacer un rocordatorio, el Sr. Bonilla contaba que era un 
compromiso político y yo creo que esto ha sido una cuestión de que el equipo de gobierno  
estaba totalmente de acuerdo desde el principio en que era una zona que desde un principio, 
desde que se planteó el POUM, no se había escuchado a los vecinos, creo que estan en su 
derecho de que se les escuche. Rectificar es de sabios, el planteamiento ya lo hizo Ramon Ferré 
en su momento y estaban los principales implicados pero bueno cuando hablamos de 
discriminicación en la primera aprobación del POUM era un planteamiento con el coeficiente de 
edificabilidad exactamente el mismo para Calafell playa y Segur playa. Fue después cuando se 
varió, ahí es cuando se hizo la discriminación real porque se dejó Calafell playa con un uno coma 
ocho y el de Segur se puso a uno coma veinticinco.  
Ahí es cuando realmente empezaron todas las protestas vecinales con una presentación de 
alegaciones impresionante. Creo que aquí más que hablar de un compromiso político es hablar 
de un compromiso de escuchar a la población. Habían más de ochocientas alegaciones, si no me 
equivoco, de Marinada y creo que cerrarse en banda en este aspecto era una cuestión de sentido 
común que por otro motivo.  
Sí que es cierto  que habia una zona al lado de l’Estany que se iba a tratar por separado, que es 
una zona no consolidada, que se iba a poner con un coeficiente de edificabilidad de un dos coma 
uno. Cuando es una zona que ni siquiera estaba consolidada y aquí lo único que se ha hecho ha 
sido escuchar a unos vecinos,s egir en un coeficiente de edificabilidad medio,que salíaen toda la 
zona de un dos coma uno, con lo cual no se va a masificar nada porque como ha dicho Rafael 
Solé ya está consolidado entonces lo único que se ha hecho no ha sido un compromiso político, 
es una cuestión de sentido común y creo que los políticos, tanto de un partido como de otro, 
tendríamos que haber apostado por haber escuchado más de ochocientas alegaciones y haber 
dejado una zona como se ha considerado ahora. Nada más. 
 
Sr. Alcalde: gràcies. Partit Socialista? 
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Sr. Ferré: abans de donar pas al Bonilla que és el que intervindrà perquè és el que intervé en 
aquest punt agrair-li amb el portaveu de Convergència l’aprecio que em té i la consideració que 
em té però també recordar-li que tot i què jo era el regidor d’Urbanisme en aquell moment en 
què es va redactar el POUM si ho hagués fet jo sol segurament algunes coses haguessin estat 
diferents i per això precisament d’aquell treball en equip que va haver i d’aquesta participació 
ciutadana que va haver al final va sortir un document que va ser consensuat majoritàriament per 
tots.  
Segur que cadascú del que va participar hagués fet un POUM diferent, segur, i amb coses 
diferents però al final ha de ser el resultat d’una feina comuna. I és per això que no l’haig de 
defensar jo, que el pot defensar perfectament un company del meu grup, qualsevol company del 
meu grup o pot defensar perquè al final el que vam aprovar va ser com a Grup Municipal i com a 
proposta del Partit Socialista i és per això que avui no només no s’ha contradit sinó que tinc 
plenament tota la confiança en el regidor, Sr. Jose Bonilla, perquè a més que va viure el procés 
des del primer dia n’és tan coneixedor com jo del procediment que va seguir el POUM i n’és tan 
coneixedor com jo de les coses que incorpora el POUM i que proposa el POUM. Per tant li dono el 
pas a que pugui replicar ell en nom del Grup Municipal del Partit Socialista.  
 
Sr. Bonilla: gracias. Sr.Solé, no faltaria más que usted viniera a dar lecciones  a nuestro Grupo y 
decirnos quien tiene que defender cualquier punto, no faltaria más. Yo por descontado no iré a 
su Grupo a darle consejos de quien tiene que defender los puntos. Es una cosa muy particular de 
cada Grupo Sr.Solé. Lo digo porque en política no todo se vale. Gracias por la confianza que me 
tiene pienso que le hubiera ido mejor que le hubiera defendido el punto el Sr. Ramon Ferré pero 
le haré hincapie en lo siguientes temas. 
Soy conecedor del POUM desde que se nombra el CAP cuando usted posiblemente estaba 
pensando en otras cosas. Desde la defensa del punto que estamos, i concretamente desde la 
defensa del POUM, es verdad que incialmente el POUM se aprueba con la mínima clave OD5 para 
toda la zona del frontal marítim pero también es verdad que se tiene que corregir porque igual 
que se corrigen muchas cosas en la vida, se tiene que corregir porque notamos la falta que había 
de servicios en la zona de Segur y la falta de equipamientos. Como notamos esa falta de servicios 
y de equipamiento en Segur a pesar de que está bastante avanzado todo lo que es la ocupación 
del suelo no está ocupadao al cien por cien. Por lo tanto a pesar de llegar tarde, que 
posiblemente la revisión del POUM se tenía que haber hecho bastantes años antes como así lo 
establece la propia ley del suelo, no se había hecho por unos ayuntamientos o por otros. Ningun 
gobierno se habia atrevido a meterle mano al POUM y hacia más de diez años que se tenia que 
haber hecho la revisión del POUM antiguo del 69 por lo tanto nosotros, el equipo del Grupo 
Socialista le metió mano al tema porque algún partido o algún gobierno tenía que tomar la 
decisión de hacer un POUM nuevo y lo terminamos haciendo a pesar del desgaste político que       
Ya sé muy bien que hubo gente que aprovechó y partidos que aprovecharon para ese desgaste 
fuera el máximo para el Grupo Socialista. Bueno eso no quita que el poco espacio que queda en 
la zona de Segur estuviera defendido para que revirtiera en los propios vecinos y en las mejoras 
de la calidad de vida que pueden tener los vecinos de la zona del frente marítimo de Segur.  
Y no se puede comparar, y usted como tècnico que es lo debe saber perfectamente, la zona del 
frente marítimo de Segur con la zona  que hay entre el Estany y toda la zona de Mas Mel en la 
fachada marítima. Eso es incomparable y en cualquier debate urbanístico esto lo contemplaria de 
la manera que lo está contemplando el POUM que nosotros aprobamos Vidal estuvo participando 
en todo el CAU y también es verdad que la participación de ustedes practicamente fue de muy 
pocas propuestas. Sí a todo casi hasta el final, nada, en votar en contra. Eso sí, cuidarse de sacar 
movilizaciones a la calle, de no dejarnos explicar el POUM.  
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A los vecinos por descontado que se les escuchaba, en el CAU hubo representación de todas las 
entidades practicamente que fueron elegidas, por lo tanto escucharse se escuchó a todo el 
mundo y la representavidad la tenían en la Mesa del CAU con todos sus componentes, tanto de 
la sociedad comercial, como cultural, como de patrimonio, como de las urbanizaciones estaban 
representadas en la Mesa del CAU. Por lo tanto representavidad la hubo. Que todas cosas son 
mejorables, por descontado. Pero lo que ustedes estan intentando pasar aquí, ustedes no 
mejoran la zona ni el POUM, ustedes con ésto no van a adelantar más que favorecer a unos 
cuantos para el perjuicio practicamente de toda la zona del punto que estamos pasando hoy. 
Las alegaciones que se presentaron, señores del Partido Popular, concretamente del Marinada 
fueron unas alegaciones orquestadas para desgastar a un equipo de gobierno y hoy lo han vuelto 
a sacar, no con el fin de cargarse al equipo de gobierno sino de procurar cargarse al Partido 
Socialista pero bueno, el Partido Socialista está fuerte, está con ganas y los ciudadanos sabran 
valorar. Les queda poco más de dos años y medio de mandato y procuren enfocar los temas lo 
mejor que puedan porque con los temas como los habéis presentado hoy dificilmente os vais a 
terminar aguantando el tiempo que os queda en éste mandato. Procurar tener buena cohesión 
en el Grupo. Gracias.  
  
Sr. Alcalde: molt bé, doncs moltes gracies pels seus consells. Té la paraula Rafel Solé de 
Convergència i Unió. 
 
Sr. Solé: gràcies. Abans de contestar al senyor Bonilla faré na referència al senyor Ramon Ferré. És 
una feina comuna i ja se que havia un CAU però entenc que el principal responsable i sempre hi 
ha algú que ho ha d’ explicar, no ho explicaren cinquanta persones a la vegada, doncs en principi 
no entenc que el que fa la feina desprès no la defensi si, col·loquialment parlant, se lo toca la 
feina. Però això deu ser tema intern de Partit i de valoracions personals internes vostres i aquí no 
em ficaré. 
En primer lloc, senyor Bonilla jo li agrairia i li faig una recriminació, perdoni però no entri en 
temes personals, d’acord? De quan estava jo quan es va fer el Planejament, vostès no té ni idea d’ 
on estava en el seu moment ni que feia jo en aquell moment, per tant agrairia que no entrés en 
aquests temes perquè jo estic defensant un punt a nivell tècnic, a nivell polític, estem aquí els 
vint-i-un a la taula i no entro jo en valoracions personals. Gràcies. 
En segon punt vostè diu que no va haver debat. Jo en cap moment he dit que no hi va haver 
debat en la meva explicació d’abans, per tant no ho se.  
Desprès diu que hi ha un clar afavoriment a les parcel·les que queden sense construir. Miri són 
aproximadament un sis per cent, per tant és una petita part i no s’està fent un tracte de favor ni 
en aquestes parcel·les ni en cap altra. Ja hi he dit que es tracta d’un tracte just en tot l’entorn des 
de l’Estany fins a Cunit. 
Vostè diu que el POUM s’havia de fer, i ho diu com si nosaltres no ho haguéssim dit. Jo crec que 
això s’ha dit públicament, el Planejament era necessari, un Planejament té una vigència d’uns 
anys. Per tant s’han de modificar perquè les percepcions de la societat canvien segons l’època. 
Actualment tenim una percepció de sostenibilitat, de medi ambient, de més zones  verdes, de no 
tanta construcció i jo crec que això aquest equip de govern mai ha dit res en contra, que no 
s’havia de fer. No van agradar les formes i el contingut de moltes parts que diu el Planejament i 
així es va manifestar en el seu moment amb el qual no digui quan Convergència i Unió, i en 
aquest cas el Partit Popular va expressar el seu Planejament van fer els seus suggeriments que 
creien pertinents i nosaltres en concret des de l’aprovació inicial ja vam votar en contra, per tant 
no vam dir que sí a tot fins al final que vam dir que no.  
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Per tant no vulgui barrejar les coses i torno a entrar en el tema que és més important, que és el 
que venim a fer aquí, que és l’aprovació provisional de dos punts. Un és el tema dels hotels que 
era una falta d’interpretació i que els jutges ens ho van manifestar i ràpidament ens vam posar a 
treballar i respecte una cosa que està avalada pels tècnics, està avalada per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona que així ho diuen els informes que vostès també tenen en el qual ha 
de tenir el mateix tractament amb un índex d’edificabilitat igual deu coma vuit i això no vol dir 
que hui hagi un augment de la massificació.  
Crec que hem d’estar contents perquè fem la feina i mirem endavant. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde:  Passaríem a la votació. Unió Alternativa Municipal? 
 
Sr. Parera: Unió Alternativa Municipal vota a favor. 
 
Sr. Alcalde: Partit Popular? 
 
Sra. Elvira: Partit Popular vota a favor. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista? 
 
Sr. Ferré: Nosaltres votarem en contra però també dir-li al portaveu de Convergència que de la 
mateixa manera que vostè no entén perquè jo no parlo i parla el meu company, jo tampoc 
entenc perquè no parlen els companys de vostè que sí estaven al CAU i que van viure el procés 
de participació i en canvi, ho fa vostè que no ho va viure i que no sap com va anar. Per tant, jo no 
penso  entrar en aquest lloc perquè ja ho ha dit el meu company que no entrarem en això 
nosaltres simplement els limitarem a votar en contra i per això precisament hem presentat 
al·legacions, perquè no estem a favor de la proposta que es planteja.  
 
Sr. Alcalde: d’acord. Convergència i Unió? 
 
Sr. Suárez: sí. Aquestes recriminacions crec que no es porten enlloc. El que nosaltres estàvem 
dient era que l’antic Regidor d’Urbanisme doncs hauria d’haver defensat, i aquest era el nostre 
punt de vista, havia defensat allò que en el seu dia va defensar com a Regidor d’Urbanisme. A 
data d’avui el Regidor d’Urbanisme que és el que està aquí assegut és el qui defensa a data d’avui 
perquè és el qui té el càrrec el que ens porta, en aquesta taula, a debatre el relacionat amb 
Urbanisme. Ha estat senzillament una observació i en cap cas ha esta una falta a nivell personal i 
no s’ha volgut atacar a la persona en concret sinó al càrrec que ostentava la persona que abans 
era el Regidor d’Urbanisme i enteníem que havia de ser ell.  
Ens podem defensar tots plegats com a Grup i no importa qui defensi el punt doncs només deixar 
la nostra opinió aquí palesa i votar a favor de l’aprovació provisional. 
 
Sr. Alcalde: molt bé, gràcies per tant s‘aprova el punt amb catorze vots a favor i set en contra. 
Dues observacions, una que considero que es va fer una bona tasca i es va fer un procés. Avui no 
hem vingut a valorar si es va fer bé o no. La qüestió és que es va fer. Mirem endavant.  
Nosaltres junt amb altres ciutadans del municipi vam seguir defensant unes coses i dins de la 
votació van haver grups que van manifestar que no estaven d’acord, van haver al·legacions, va 
venir una campanya electoral i va haver gent que ho va portar al seu programa com a compromís 
polític i si això és coherència doncs és coherència. Com es van comprometre es van posar a 
treballar a l’endemà. Si tenen raó vostès o nosaltres són punts de vista. Respectant però cada un 
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intenta defensar i ser coherent amb el que creu i no hem fet res més que això. Doncs per tant 
aquestes futurologies li agrairia que s’ho reservés al seu Grup paro vaja estem en un país lliure i 
pot dir la seva. Moltes gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, 14 vots a favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i  3 dels 
membres d’UAM; i 7 vots en contra dels membres del PSC, acorda: 
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- DESESTIMARDESESTIMARDESESTIMARDESESTIMAR les al·legacions presentades en relació a la Modificació Puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (I) de Calafell, pels  motius exposats als 
informes tècnics que consten incorporats a l’expedient.  

    
SEGONSEGONSEGONSEGON....----    APROVAR PROVISIONALMENTAPROVAR PROVISIONALMENTAPROVAR PROVISIONALMENTAPROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbanística Municipal (I) de Calafell, amb les incorporacions proposades en 
l’informe emès per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa y del Mar del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el 19 de novembre de 2012, 
d’acord amb el que disposa l’article 69.2 del Decret 305/2006, del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, que no suposen modificacions substancials. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.- NOTIFICARNOTIFICARNOTIFICARNOTIFICAR el present acord als interessats, adjuntant els informes elaborats en 
contesta a les seves al·legacions incorporats a l’expedient.  

QUART.QUART.QUART.QUART.----    TRAMETRETRAMETRETRAMETRETRAMETRE l'expedient de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbanística Municipal (I) de Calafell, degudament diligenciat, a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de que resolgui 
sobre la seva aprovació definitiva. 

CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.---- MANIFESTARMANIFESTARMANIFESTARMANIFESTAR que contra el present acord, per tractar-se d’un acte 
administratiu de tràmit no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
 
 
13. 13. 13. 13. MOCIÓ  QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS DE CIU, PSC I UAM DE MOCIÓ  QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS DE CIU, PSC I UAM DE MOCIÓ  QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS DE CIU, PSC I UAM DE MOCIÓ  QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS DE CIU, PSC I UAM DE 
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL EN DEFENSA DEL CATALÀ I EL MODEL ACTUAL L'AJUNTAMENT DE CALAFELL EN DEFENSA DEL CATALÀ I EL MODEL ACTUAL L'AJUNTAMENT DE CALAFELL EN DEFENSA DEL CATALÀ I EL MODEL ACTUAL L'AJUNTAMENT DE CALAFELL EN DEFENSA DEL CATALÀ I EL MODEL ACTUAL 
D'IMMERSSIÓ LINGÜÍSTICA A L'ESCOLAD'IMMERSSIÓ LINGÜÍSTICA A L'ESCOLAD'IMMERSSIÓ LINGÜÍSTICA A L'ESCOLAD'IMMERSSIÓ LINGÜÍSTICA A L'ESCOLA 
  
El mes de maig de 1981, pocs mesos després que s’iniciés l’assumpció de competències 
educatives per part de la Generalitat de Catalunya, la gran pedagoga catalana Marta 
Mata, llavors Diputada al Parlament de Catalunya, defensà a la Comissió de política 
cultural del Parlament una proposició no de llei sobre “El tractament de la Llengua en 
l’ensenyament no universitari. La proposta contenia les bases del que després ha estat el 
nostre model d’immersió lingüística. En aquesta proposició es deia textualment “No se 
separaran  els nen en aules diferents per raons lingüístiques”. Marta Mata , en la seva 
defensa, afirmava que aquest model recull la tradició del treball pedagògic a Catalunya 
dels anys vint i trenta, “guanyada a pols i en circumstàncies contràries”, i evocava el 
mestratge i l’herència de grans figures de la renovació pedagògica catalana com 
Alexandre Galí.  
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Han passat 20 anys i avui podem dir que l’escola catalana té un model educatiu 
consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa possible 
el coneixement de les dues llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament 
obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Cap nen o nena a 
Catalunya acaba la seva escolarització obligatòria sense dominar les dues llengües oficials 
del país i per tant amb capacitats suficients per expressar-se correctament en qualsevol 
d’elles. L’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat, especialment 
de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn del model lingüístic, i amb 
la implicació de pares, mares i del professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola 
catalana, democràtica i de qualitat. La immersió lingüística i la consideració del català com 
a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i és un referent com a 
model pedagògic eficient en el Mar Europeu de les Llengües.  
 
El nou esborrany de reforma educativa relega al català com a assignatura residual, per 
darrere de la llengua castellana o l’aprenentatge d’una primera llengua estrangera.  
 
Segons el nou text, les assignatures es classifiquen en troncals, específiques i 
d’especialitat, sent aquesta última categoria on quedaria inclosa la llengua catalana. Això 
és un atac frontal contra el model d’immersió lingüística, que s’ha contrastat com un 
model d’èxit, un menyspreu a les competències del govern de la Generalitat en matèria 
educativa i un menys teniment al conjunt de la comunitat educativa i a la societat 
catalana.  
 
Un projecte de llei que també segrega socialment a l’alumnat responent a una voluntat 
exclusivament ideològica, de paràmetres elitistes i unificadors, menystenint la diversitat i la 
riquesa personal i cultural de les comunitats autònomes. 
 
El disseny de l’entramat normatiu permet segregar a l’alumnat pel que fa a l’accés a 
l’escola –obviant el principi de l’ equitat-, accepta la segregació en relació a la tipologia de 
l’alumnat al possibilitar el sosteniment amb fons públics d’escoles diferenciades per raó de 
sexe i segrega lingüísticament pel que fa al tracte depreciatiu de la llengua catalana i la 
possibilitat de crear centres en base a models lingüístics diferenciadors en un mateix 
context social. I a més a més segrega l’ itinerari formatiu bàsic de l’alumne al diferenciar al 
darrer any de la secundària obligatòria entre uns continguts adreçat als batxillerat o uns 
aprenentatges de formació professional. 
 
Des del nostre ajuntament treballem perquè el front contra aquesta llei s’estengui a tot 
l’Estat espanyol.  
 
Per tot plegat es formula la següent 
  
PROPOSTA:PROPOSTA:PROPOSTA:PROPOSTA:    
 
1.-Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la 
Qualitat Educativa ( LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
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2.-Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la 
defensa de les competències educatives de Catalunya i per a seguir impulsant el model 
d’immersió lingüística a Catalunya: Pedagògicament sostenible, jurídicament viable i 
socialment acceptat.  
 
3.-Donar suport  a la Declaració del Consell Escolar de Catalunya en defensa del model 
català d’immersió lingüística aprovada unànimement en sessió plenària el passat dia 12 de 
desembre al Palau de la Generalitat , així com a totes les iniciatives que determinin les 
institucions catalanes i la ciutadania en aquest sentit, per tal de no fer cap pas enrere i 
complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i 
d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 
4.-Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultat netament positius 
per l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el 
coneixement del castellà i, que per tant, reafirmar el nostre convenciment que la llengua 
catalana és i ha de continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com 
l’eina indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país.  
 
5.-Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la 
Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya: als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació 
Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya, així com al Consell 
Escolar de Catalunya, centres educatius i AMPAS de Calafell. 
 

Sr. Alcalde:  Si us sembla donaríem la paraula a cada portaveu perquè expressi el seu punt de 
vista i desprès passaríem a la rèplica si convé i a la votació final. Unió Alternativa Municipal? 
 
Sr. Triadó: bon dia , com vosaltres sabem des de UAM sempre s’ha fet el necessari perquè 
l’ensenyament i la llengua de Catalunya es defenses. En el seu moment ja vam presentar una 
moció contra la resolució del Tribunal Superior de Justícia pel tema de l’ immersió  lingüística que 
aper cert la vam pactar junts i es va posar de manifest. Avui ens troben altra vegada sobre el 
mateix tema ara promulgat per altra banda, des del Ministeri i entenem que aquest pacte té 
poques coses a dir. És defensar al nostra llengua als nostres col·legis amb mestres i defensar els 
nostres arrels perquè si ens prenen la cultura i la llengua podem fotre el camp. Jo el que vull és 
felicitar als que han tingut l’iniciativa de presentat aquesta moció i tots als altes grups que ens 
hem afegit per defensar aquesta iniciativa. Fem un pas endavant en la defensa de la nostra 
cultura i el nostre poble. Res més. 
 
Sr. Alcalde: moltes gràcies. Partit Popular? 
 
Sra. Elvira: Seré molt breu. En primer lloc comentar el Grup del Partit Popular no s’ha afegit a 
aquesta moció perquè nosaltres tenim representants al Parlament català i a Madrid que 
defensaren això. Jo crec que a Calafell ens toca defensar altres coses. En segon lloc no deixem de 
banda que això és un avantprojecte i que tot això està en procés de negociació entre el quals es 
troba el Partit Popular de Catalunya. Entenc que el Partit Socialista de Catalunya no es sent 
representat a Madrid però nosaltres ens sentim molt representats i estem moltes gestions perquè 
aquest avantprojecte varií segons quina percepció.  
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Sr. Alcalde: D’acord. Partit Socialista? 
 
Sr. Ferré: sí, abans de donar-li pas a la Sra. Cumplido només corregir que el segon paràgraf on 
posa “han passat vint anys” ha de posar “han passat trenta”. Ens agradaria que constés els 
Grups Politics que presenten la moció. 
 
Sr. Alcalde: d’acord. 
 
Sr Cumplido: aquesta llei,  ja neix amb unes mancances bàsiques i fonamentals per tirar-la 
endavant, el català amb la LOMCE no serà una llengua vehicular, aprenentatge i de convivència 
entre els nens, queda relegada a un tercer lloc, ni tant sols forma part de les assignatures troncals 
o les instrumentals, és a dir, aquelles assignatures bàsiques com son les matemàtiques. La llengua 
vehicular, seria el castellà. Hi  hauria altres que serien les optatives i en últim lloc hi hauria el 
Català , que suposo que seria com una llengua , com ara podria ser la ciutadania, amb la qual 
cosa amb això , advoquem la nostra llengua a desaparèixer, perquè les llegues només sobreviuen 
si es parlen. Sinó es parlen, moren, i em sembla que només cal mirar la història. Sabem que la 
inversió lingüística està avalada, no solament per Europa, sinó també pels Estats Units. També  
dirà que no són els mateixos exemples, sí són, el Català a Catalunya funciona, no està en perill el 
Castellà, com es diu, la canalla a les escoles parlen en la seva majoria el castellà, i a l’hora del pati, 
per molt que el reglament de les escoles digui que s’ha de parlar Català en el pati, això és 
impossible. Quan tres-cents alumnes parlen castellà en el pati, és impossible anar a dir: parla 
català. I la prova és que els nens de cinc anys, parlen català i parlen castellà. I molts d’ells no són 
castellà parlants, sinó que son Català parlants, però entenen les dues llengües i s’expressen amb 
els companys en castellà i s’expressen en català , per lo tant, no hi ha cap problema. Tampoc hi 
ha cap problema i ho hem vist avui aquí , que tres persones d’aquesta taula, s’han expressat en 
castellà, ningú els hi ha obligat a expressar-se en Català. Per tant,  la convivència entre el Castellà 
i el Català és molt sana a Catalunya. La LOMCE, és una llei de caràcter antidemocràtic, tot i què, 
estem en una democràcia, quan un partit , s’aprofita de la majoria absoluta, doncs no contacta ni 
amb els mestres ni amb el consell escolar d’Espanya, ni amb el de Catalunya, ni amb els 
professors. Podem dir, que de democràcia, poca. 
  
Sí que s’ha fet valdre, la majoria absoluta que té el PP, per imposar la seva ideologia, una 
ideologia  que torna a treure’ns  una altra vegada la religió com avaluable, si tenim una 
Constitució que realment és aconfessional, representa que l’Estat espanyol,  és un estat 
aconfessional,  no entenem , perquè aquesta insistència en que la religió es doni a les escoles, la 
religió com l’educació,  les normes d’educació s’han de donar en la família, i no en la escola. 
Perquè a l’escola tenim nens musulmans, catòlics, testimonis de Jehovà, ortodoxos i  d’altres. Una 
diversitat tant gran en les nostres escoles, tant de llengües com de religions, que resulta 
discriminatori totalment , donar una sola religió, per tant, s’està discriminant a la canalla.  
 
Com he dit, ni s’ha comptat amb les famílies , ni s’ha comptat amb els claustres, ni s’ha comptat  
absolutament amb ningú per tirar endavant aquesta llei, la LOMCE, és una llei del PP. En quan al 
govern del PP, el seu objectiu , és espanyolitzar als infants de Catalunya amb aquest 
avantprojecte de  llei que presenta el senyor Wert. És una voluntat retrograda del PP, també en el 
àmbit de l’educació, tornen totalment enrere, a mi m’està començant a recordar a l’escola que jo 
vaig viure, l’escola en la que jo vaig estar, en la que els nens estaven en una banda i les nenes en 
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un altre i jo em pregunto, de quina manera podem transmetre igualtat en una escola que els 
nens estan en un lloc i les nenes estan en un altre? M’ho pregunto com a mestre. 
Però hi ha un altre cosa, si segreguem als nens a part de per sexe, per llengua, i amb l’agreujant, 
de que els alumnes ..(comentaris) 
 
Sra.Elvira: estem parlant del català, de la llei, no dels nens i nenes... 
 
Sra. Cumplido: perdoni, la defensa del català, suposa precisament això. La escola catalana , és 
una escola que s’està eliminant i va costar molt  arribar, i això el senyor Alcalde ho sap perquè és 
mestre. Estem parlant que aquesta escola catalana, que no és una escola sexista, ni  és una escola 
que discrimina als nens per llengua, i per altres coses, la estem defensant. I la estem defensant a 
través de la llengua, estem parlant de la immersió lingüística, Sí, sí, i de la escola. La immersió 
lingüística no és dóna al carrer,  es dóna a l’escola, i el model d’escola Catalana que tenim, també 
l’hem de defensar, perquè amb aquesta llei s’ha la carreguen, perquè el que volen, és que totes 
les comunitats d’Espanya estiguin tractades pel mateix patró. A Catalunya, hi ha un programa 
que és la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Ensenyament qui té prioritat en seleccionar 
els continguts. Per exemple, a Calafell, com a la resta de Catalunya, els nens comencen per 
aprendre el parc que tenen al costat,  l’escola, sortim fora i coneixem el municipi, venim a 
l’Ajuntament, s’estudia el Poble, s’estudia la Comarca, Catalunya, Espanya , el Món. És a dir 
s’estudia tot , però des de el proper i concret, el més a prop del que és e més abstracte  i més 
llunyà. 
 
Amb questa llei, no, perquè els continguts vindran en la seva majoria avalats per Madrid, 
per lo tant, haurem d’acatar, el que el partit popular vol, que tots siguem iguals. El PP, 
instrumentalitza l’educació, amb finalitats ideològiques i polítiques, hi ha algunes 
evidències que relacionen el sentiment independentista en algunes comunidades 
autonomas, con la direccion que ha llevado el sistema educativo, palabras del ministre: la 
reforma educativa, no pretende ser una descentralizacion, sinó que trata de eliminar lo 
que ha sido el desenfoque, que ha retenido el proceso educativo en España , osea que 
tenemos las gafas enteladas. Segun el señor Ignacio Wert, en teleMadrid el 2 del 10 del 
2012. Aquesta reforma consolida la segregació educativa, ja ho hem dit, uns alumnes van 
cap a unes aules perquè son nens i altres perquè son nenes. Els que no volen el Català 
com a llengua, doncs, els adrecen a les escoles privades, per això sí, entre tots els 
ciutadans, que ja paguem l’educació pública, hem de pagar a aquestes persones, a 
questos pares que decideixen portar als seus fills a unes escoles privades perquè no volen 
que aprenguin en castellà, sinó que aprenguin en català, vull dir en català sinó en castellà. 
A mi em sembla correcte, han d’haver escoles privades, escoles concertades, i escoles 
públiques, però l’escola pública ha d’estar per sobre de tot. Perquè  és el dret que  
garanteix a tots els nens independentment del seu nivell econòmic, de la  seva ideologia, 
tinguin el mateix dret que aquells que tinguin diners per a la seva educació. I aquesta llei 
no va per aquest camí. Perquè s’estan deixant pel camí, a aquells nens amb més dificultat i 
no podran seguir i que per tant, no tindran ocasió, amb un any més o amb altres maneres, 
d’aconseguir els objectius que marquen els programes.   
 
No hi ha avaluació contínua, per tant, aquells alumnes més necessitats es quedaran pel 
camí.  
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.... El control doctrinal de la educació, supervisió dels continguts que ja ho he dit abans, de 
les matèries troncals i proves eliminatòries.... Es carrega la avaluació contínua, perjudicant 
als alumnes amb més dificultats. Sota una dubtosa modernitat, el govern del PP, 
ambiciona pràctiques dels anys 60 que semblen enyorar, tornen a la confessionalitat, 
recolzem els centres concertats, perseguim la segregació de l’alumnat per sexe. El PP 
persegueix el fi d’un model públic i de qualitat, que ha anat desenvolupant-se amb èxit els 
darrers anys, és una proposta condemnada al fracàs, perquè  no compte amb el consens 
de la comunitat educativa. Els darrers anys, la llengua catalana ha estat utilitzada pel PP, 
com un instrument de profit partidista, i al servei d’una ideologia, generant una 
interessada confrontació que ha produït la fractura social a Catalunya i a Espanya.  
 
El PP, reitera el seu amor per Catalunya, una setmana abans de les eleccions del 25 N, a 
pesar de lo que algunos dicen el PP quiere mucho a Catalunya, això ho deia la senyora 
Maria Dolores de Cospedal, mentre que el ministre guardava al calaix la llei de la reforma 
de la LOMCE, per desprès de les eleccions al Parlament de Catalunya. Estimar Catalunya, 
no és estimar al pa amb tomàquet, ni tenir amics a Catalunya, ni anar a la platja de 
Catalunya, estimar Catalunya  és acceptar-la com acceptem als nostres fills  amb les seves 
identitats, es a dir, bons i dolents, i el català no és una cosa dolenta, és un tret d’identitat 
de Catalunya. Per tant, si ens estimen que comencin  per estimar la llegua, per estimar la 
cultura i per estimar la història de Catalunya, que hi és, perquè és una de les tres 
comunitats històriques que tenim. Per tant, estimar Catalunya, es estimar-la amb una 
llengua, amb una cultura i amb una història i sinó que no diguin que ens estimen. Que 
diguin un altre cosa, però no ens vulguin fer a tots iguals, per que al cole això no es fa , 
tots els nens no es tallen pel mateix patró i cadascú  ha de ser segons les seves capacitats i 
segons la seves maneres de veure. 
 
Sr. Alcalde:  fes el favor, Tresa, t’agrairia que anessis.......... 
 
Sra. Cumplido, bé doncs acabo, el PP no ha volgut entendre mai la pluralitat d’estat i ni la 
singularitat dels seus territoris. Demanar que tots els que estem aquí donem suport, no 
només  la immersió lingüística, és també la educació  a les nostres escoles. Sí tinc raó en 
tot el que he explicat perquè tot va lligat i que se’ns consideri que tenim una llengua, que 
tenim una cultura i que tenim una història i sense això no serem Catalunya.  
 
Sr. Alcalde: bé , moltes gràcies. Convergència i Unió. 
 
Sra. Suárez: sí , bé. Nosaltres intentarem ser una mica més àgils, perquè entenem, que per 
molt temps que invertim en un Ple municipal, intentar explicar, realment no serveix pas de 
gaire, perquè els temes que passen l’administració local, entenem que s’han de debatre en 
altres bandes, però tot i això no podíem deixar passar i donar el nostre recolzament a la 
proposta que va fer el Partit Socialista, sinó que vam fer una proposta de transacció amb 
recolzament a la Generalitat  i entenem que per damunt del partidisme hi ha la immersió 
lingüística com a positiu. Hem de manifestar el nostre rebuig  i lluitar contra aquesta 
possible reforma. 
 
És evident, no només defensem la normalització lingüística, sinó que, defensem l’escola en 
català  i aquesta defensa de l’identitat del Poble de Catalunya. A la part expositiva  de la 
moció que es porta a votació ja ha estat llegida per la secretària, especifica el que passaria 
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si aquesta reforma es dues a terme, s’aprovés definitivament, per tant, com a grup , el que 
farem , és donar rebuig a aquest esborrany de reforma de la Llei , donar recolzament a la 
Generalitat i al Departament d’Ensenyament, entenem que les competències son de la 
Generalitat que han estat traspassades  i així ho hem de defensar fins a últim moment, i 
defensant que s’aprengui el Castellà i el Català per igual a les escoles, sinó que també es 
defensi la tercera llengua, la llengua estrangera i que aquesta pugui formar part d’aquest 
model d’immersió lingüística a on els nen surtin parlant  castellà, català i si més no anglès, 
entenem que és el que més es pot parlar com a llengua estrangera.Res més. 
 
Sr. Alcalde: algú  vol dir quelcom més o pesem a la votació? 
 
Sr. Parera; jo voldria dir que tenim els nostres sentiments, i les nostres coses , lògicament  
d’una manera molt diferent de com s’ha parlat , que m’agrada’t molt i he gaudit molt. 
Mireu estic trist perquè hem de defensar casa nostra, i que una minoria per interessos 
particulars, vulgui buscar raons. Sr. Alcalde, vostès son els primers, lògicament , que no 
diem les coses , ens contesteu que no busquem raons, i lògicament ........si hem tingut la 
sort de sentir a alguns polítics  El més lògic és que ens vulguin prendre una cosa nostra, i 
que una minoria, només una minoria,  per interessos particulars li agradi buscar raons, a 
Catalunya, la nostra terra, que hem nascut segurament tots els que estem aquí, i si cal , 
alguns dels que no han nascut, també se senten catalans, que per interessos particulars 
vulguin buscar raons, senyor Alcalde, com tothom em coneix, coneixent al senyor Parera, 
valdrà mes que no parli més. Sisplau, passem a la votació. 
 
Sr.Alcalde:  Teresa vols dir alguna cosa més.... 
 
Sra. Cumplido: a mi m’agradaria  dir, quan va sortir el senyor Wert dient , que delante de 
los comentarios que toda la gente hacia, que van ser a nivell de tota Espanya, va fer una 
al·lusió als toros. Va dir que ell es creixia com els braus, i dubto, que ell hagi, relacionat 
aquest comentari amb un poema de Miguel Hernández, que diu: Los bueyes doblan la 
frente, impotentemente mansa, delante de los castigos , los leones la levantan y al mismo 
tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un 
pueblo que embargan, yacimientos de leones, desfiladeros de aguilas i cordilleras de toros 
con el orgullo en el asta. Nunca medreron los bueyes, en los paramos de España, 
sencillamente, creo que estamos en estas todavia, en ese momento Miguel Hernandez 
defendia la diversitat de España y ahora,  parece ser que el señor Wert a los poetas 
españoles ni siquiera les hace caso. 
 
El Ple de la corporació per la majoria legal de membres de la corporació, 18 vots a favor: 8 
dels membres de CIU, 3 dels membres d’UAM, i 7 dels membres del PSC, i 3 vots en 
contra dels membres del PPC,  acorda: 
 
1.-Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la 
Qualitat Educativa ( LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
 
2.-Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la 
defensa de les competències educatives de Catalunya i per a seguir impulsant el model 
d’immersió lingüística a Catalunya: Pedagògicament sostenible, jurídicament viable i 
socialment acceptat.  
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3.-Donar suport  a la Declaració del Consell Escolar de Catalunya en defensa del model 
català d’immersió lingüística aprovada unànimement en sessió plenària el passat dia 12 de 
desembre al Palau de la Generalitat , així com a totes les iniciatives que determinin les 
institucions catalanes i la ciutadania en aquest sentit, per tal de no fer cap pas enrere i 
complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i 
d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 
4.-Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultat netament positius 
per l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el 
coneixement del castellà i, que per tant, reafirmar el nostre convenciment que la llengua 
catalana és i ha de continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com 
l’eina indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país.  
 
5.-Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la 
Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya: als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació 
Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya, així com al Consell 
Escolar de Catalunya, centres educatius i AMPAS de Calafell. 
 
Sr. Alcalde: volia fer una petita observació a la moció, l’única cosa que vull manifestar aquí  
és la normalització lingüística , va ser una revolució, quan es va aplicar a Catalunya i que 
realment va ser aprovada per tots els grups polític que hi havia a Catalunya, per tant, ha 
estat un procés molt llarg, que va costar molt, tothom ho va entendre en aquell moment i 
gràcies a la implicació de totes les famílies, que la majoria de elles no eren nascudes a 
Catalunya, doncs, a arribat a on a arribat, la gent sí, i els mestres evidentment, 
professionals, politics i famílies, o sigui tota la societat en sí També s’ha dit aquí, que el 
problema de la immersió lingüística, no ha creat cap problema en l’ensenyament , ni cap 
conflicte, hi ha persones que tenen els seus punts de vista, però son molt minoritaris, paro 
crec que de mica en mica , s’ha anat respectant. A les hores, jo crec que el que fem avui 
aquí, és defensar una cosa que ha funcionat i que a anat bé i que tothom ho ha vist bé. 
Doncs intentar donar força als nostres dirigents, i als que no hi estan d’acord que 
sàpiguen que això és així. Per  voler seguir-ho fent d’aquesta manera, no vol dir, que no 
vulguem que la gent aprengui castellà, al contrari, pensem que és una riquesa i que ens 
dóna molta obertura i que els nens s’ha demostrat  doncs, en tot un seguit  de proves que 
s’han fet , que dominen molt més bé el Castellà que la resta de nens que viuen a la resta 
de l’Estat. Per tant, aquí s’ha vist una ingerència,  potser, s’ha vist, un altre qüestió , o no 
s’ha volgut conèixer prou la realitat d’aquí i la única cosa que hem volgut fer, és plantejar 
un tema, que és una mica per sobre de l’abast municipal, però que cal fer aquest toc 
d’atenció, que realment volem que continuí això així, i  a més a més potenciar altres 
llengües, com pot ser l’Anglès, que ha tothom interessa. Per tant, penso, que no hem fet 
més que això , cridar la atenció i fer saber els diferents punts de vista de les persones que 
estem aquí. En definitiva, en el fons penso que totes les persones estem d’acord, 
independentment del vot al que estem lligats més amunt. Per exemple, també s’ha parlat 
de retallades, en educació, jo personalment  penso que no hi haurien de ser, encara que 
els governs que les estant fent, no tenen altre sortida, que anar pels camins que han 
d’anar. Però que la educació és un pilar bàsic, un lloc, d’una nació i per tant, no l’hem 



 

90 
 

d’oblidar. L’educació, la sanitat, etc, però en aquest cas , estem parlant de l’educació. Per 
tant, els agraeixo en tots les aportacions que han fet des de el seu punt de vista, i bé , 
transmetrem la resolució que hem pres en relació a aquesta moció. 
 
 
14. 14. 14. 14. MOCIÓ PER MOCIÓ PER MOCIÓ PER MOCIÓ PER SOLIDARITZARSOLIDARITZARSOLIDARITZARSOLIDARITZAR----SE AMB LES FAMÍLIES AFECTADES PELS SE AMB LES FAMÍLIES AFECTADES PELS SE AMB LES FAMÍLIES AFECTADES PELS SE AMB LES FAMÍLIES AFECTADES PELS 
DESNONAMENTS AL NOSTRE MUNICIPIDESNONAMENTS AL NOSTRE MUNICIPIDESNONAMENTS AL NOSTRE MUNICIPIDESNONAMENTS AL NOSTRE MUNICIPI 
  
 

Atès que al conjunt de l’Estat es van registrar 517 desnonaments al dia durant el primer 
trimestre del 2012, el 40% dels quals als Països Catalans, i les xifres de cada anys 
demostren que la situació lluny d’aturar-se, va en augment (any 2010, 150 diaris, any 
2011, 260 i any 2012 516 desallotjaments diaris). 
 
Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els 
habitatges pel 60% del valor de taxació no solament és anòmal i no té comparativa amb 
les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les 
famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat 
enganyosa amb  la que es va comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la 
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els 
contractes que ara es descobreix que en molts casos amagaven tot tipus de clàusules 
abusives, com és el cas de les clàusules “terra”, swaps o assegurances laborals entre 
d’altres.   
 
Atès que considerem inadmissible i talment injust que en un Estat social i democràtic de 
dret, totes les conseqüències de la ciris recaiguin sobre la para més vulnerable del 
contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de 
l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos i pressupostos públics, 
sense haver d’assumir cap responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers 
de milions de beneficis actuals.  
 
Atès que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es 
concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments i consells comarcals en un moment 
de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies 
afectades a recerca d’ajuda. 
 
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, doncs el dret a 
l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la 
Constitució Espanyola. Però també en l’article 33, que limita clarament el dret a la 
propietat privada al compliment del a seva funció social (i que a dia d’avui s’incompleix 
sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l’article 24 que 
garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos d’execucions hipotecàries on es 
produeix clara indefensió). 
 
Així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l’habitatge assumits per l’Estat 
espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre altre, la Declaració 
Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General número 4 –que 
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concreta el contingut del dret a un habitatges adequat- i l’Observació General número 7- 
que defineix els desnonaments forçosos com una de les principals vulneracions del dret a 
l’habitatge.  
 
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de 
competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit 
municipal i comarcal, perquè són els ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les 
persones i famílies afectades en cerca d’ajuda. Així, els ajuntaments i consells es 
converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets 
fonamentals de la seva població; en segon lloc, perquè en ple context de crisis i fortes 
retallades socials, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions 
d’ajut de les persones i famílies empobrides.  
 
Considerant que la situació d’aquestes famílies es esdevinguda per la pèrdua dels seus 
llocs de treball i que la situació del món laboral no millorarà ni a curts ni a mig termini ja 
que son més dels 8 milions del llocs de treball destruïts a recuperar, 5.700.000 
desempleats que consten a les llistes més els 3 milions de places ocupades en concursos 
de formació per desempleats que no consten a les llistes.  
 
Atès que en la sessió plenària de 25/10/2012, la Corporació local va mostra la seva 
sensibilitat amb les persones que es veuen afectades per la pèrdua de la seva vivenda 
habitual degut a execucions hipotecàries, les quals en alguns casos arriben a accions de 
desnonaments; aprovant una línia d’ajuts que pretén subvencionar un 95 % de l’ impost 
de l’ Increment dels valors del terreny de naturalesa urbana.  
 
 
D’acord amb l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Calafell, l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 

- Manifestar el rebuig als desallotjaments/desnonaments i la solidaritat amb les 
famílies afectades i declarar Calafell vila activa en la prevenció dels 
desallotjaments i en l’atenció després de la realització d’aquest. 

 
- Demanar a Ofideute, afegir al conveni subscrit que les línies a treballar en la 

mediació en els casos de possibilitats de continuació de pagaments reduïts 
siguin: les carències en l’amortització i/o una quita sobre el total del deute. I en 
els casos d’impossibilitat de pagament les línies a treballar siguin la dació o 
condonació amb el lloguer social per 5 anys com a mínim i/o opció a recompra 
del propi habitatge.  

 
- Citació conjunta amb el Consell Comarcal als directors de les entitats que 

treballen al municipi per a que posin a disposició de forma urgent a través dels 
seus superiors, part dels milers de vivendes tancades i que amb un lloguer 
adequat als ingressos o subvencionat per a les famílies sense ingressos per a un 
temps no menor de 5 anys i amb revisions en casos, siguin destinades 
exclusivament als casos de famílies desallotjades/ desnonades que no han 
arribat a cap acord amb l’entitat i que per tant, han fet que aquestes famílies 
passin a l’exclusió social i ha ocupar les llistes d’espera dels ja saturats serveis 
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socials (municipals) que no disposen de vivendes socials disponibles per a 
atendre aquestes famílies. Hem d’evitar la imatge dels pisos “patera”contra la 
que tan ham lluitat.  

 
- Instar a l’oficina de la Generalitat d’Ofideute que inclogui les línies d’actuació 

que inclou aquesta moció i que les prengui com apropies tan en convenis amb 
altes entitats com al seu normal funcionament. 

 
- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatges del Congrés dels 

Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a Ofideute, al Consell 
Comarcal del Baix Penedès, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les 
associacions veïnals municipals i  a la Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya. 

 
Sra. Elvira: recolzar, com sempre hem fet , votarem a favor d’aquesta moció i recolzament 
perquè  tots nosaltres, tenim al nostra voltants temes com aquest  i crec que hem de ser 
tots coherent i hem d’anar a ajudar a la gent , que ho està patint més. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista? 
 
Sr. Ferré: manifestar que vam presentar aquesta moció , perca molta gent que pertany a la 
plataforma d’afectats per la hipoteca, l’associació que els representa, ens va fer arribar 
aquesta proposta, que fins hi tot s’havia aprovat en altres Ajuntaments de la Comarca i 
que fins i tots s’ha aprovat literalment, a nosaltres ens va semblar bé , per donar suport en 
un tema doncs, que cada dia preocupa més en els ciutadans del municipi, perquè també 
aquí a Calafell, s’estan produint desnonaments i s’estan produint casos  on les famílies no 
poden pagar les seves hipoteques, que estaven lligats i resulta que aquest ciutadans que 
en el seu dia havien fet els deures, de no hipotecar-se per sobre de les seves possibilitats  
de fer els pagaments, ara, en la situació econòmica que ens trobem, en la situació d’atur  
desmesurat,  moltes famílies tenen mes d’un membre a l’atur i es fa impossible assumir 
aquests pagaments que en el seu dia , es vam comprometre a pagar. Això segurament no 
ho preveia i per tant, des de l’Ajuntament hem de posar-nos en la pell d’aquestes 
persones que ho pateixen , per tant, sensibilitzar-lo i solidaritzar -nos en aquest problema. 
Moltes famílies son famílies que tenen a càrrec fills, que no tenen treball, fins i tot, alguns 
d’ells cobren  l’ajuda de 400 euros i fins i tot hi ha que tenen persones grans al seu càrrec, 
per tant, amb 400 euros o amb els diners que poden ingressar com a família, se’ls hi fa 
insuficient viure pràcticament i ja se’ls gasten en el menjar. Hi ha famílies que no poden 
fer front a pagaments de la llum, de l’aigua i fins i tots dels serveis,  gent que no pot 
pagar-se la calefacció, aquest dies que ha fet tant de fred, estan vivint dintre de casa seva 
amb els abrics posats i amb les mantes a sobre quan estan asseguts al sofà. I això , és la 
situació que tenim en el municipi de Calafell, podem presumir que tenim un ajuntament 
que no estem parlant com altres ajuntaments que han de pujar l’Ibi un 20%, o que han 
de fer ERES, doncs han de fer actuacions per sortir endavant en la política municipal, 
tenim un ajuntament que mes o menys pot sortir endavant, sobrevivint en els temps que 
estem vivim , és un ajuntament dels pocs que podem  fer un esforç per aplicar polítiques 
en ajuda d’aquestes persones que estan afectades i segurament aquesta moció no 
contempla totes les mesures i totes les propostes que es podrien fer, però pot servir de 
punt de partida, per defensar a questes persones que estan patint aquest problema social, 
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no només a Calafell , sinó a tot arreu i per tant, des de aquí , des de aquest Ajuntament 
som dels pocs que estem en condicions de fer propostes , actuacions i de fer accions per 
tal d’ajudar a aquestes persones que pateixen aquest problema en el nostre municipi. Per 
tant, la moció anava en aquesta línea, en aquest sentit, de recollir les propostes que ens 
han fet des de la plataforma d’afectats per la hipoteca, però també posar de manifest 
perquè aquesta moció serveixi de punt d’inici per estudiar possibles actuacions que 
puguem fer en un futur. I donar resposta d’una manera més àgil  a un munt de persones 
del municipi avui dia. 
 
Sr. Alcalde: molt bé 
 
Sra Suárez: com parlàvem abans, si l’anterior moció era per rebutjar  una cosa que no 
depenia de nosaltres, si que és cert, que aquesta tot i afectant a la ciutadania del municipi, 
també és de difícil solució per part de l’Administració Local com és l’Ajuntament de 
Calafell,  si més no, a través de la moció el que nosaltres pretenem es rebutjar el que està 
passant a data d’avui i a la situació a la que s’ha arribat gràcies a les publicitats  i a les 
entitats bancàries i al mateix temps , donar recolzament a la plataforma d’afectats per la 
hipoteca. Com administració local, les úniques competències que tenim son precisament 
aquestes, per una banda, manifestar públicament el nostre rebuig a la situació actual i el 
nostre recolzament a la plataforma que està intentant solucionar aquest tema i per un 
altre dins de les nostres capacitats de manar, no de manament,  d’imposició, fer les 
modificacions escaients en les ordenances i crear ajuts , i per aquet motiu allò que vam fer 
abans, ha estat crear aquestes línees d’ajut. (...) Entenem que son les línees que hem de 
treballar.  
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que constitueixen 
quórum suficient per la majoria legal, acorda: 
 
 

- Manifestar el rebuig als desallotjaments/desnonaments i la solidaritat amb les 
famílies afectades i declarar Calafell vila activa en la prevenció dels 
desallotjaments i en l’atenció després de la realització d’aquest. 

 
- Demanar a Ofideute, afegir al conveni subscrit que les línies a treballar en la 

mediació en els casos de possibilitats de continuació de pagaments reduïts 
siguin: les carències en l’amortització i/o una quita sobre el total del deute. I en 
els casos d’impossibilitat de pagament les línies a treballar siguin la dació o 
condonació amb el lloguer social per 5 anys com a mínim i/o opció a recompra 
del propi habitatge.  

 
- Citació conjunta amb el Consell Comarcal als directors de les entitats que 

treballen al municipi per a que posin a disposició de forma urgent a través dels 
seus superiors, part dels milers de vivendes tancades i que amb un lloguer 
adequat als ingressos o subvencionat per a les famílies sense ingressos per a un 
temps no menor de 5 anys i amb revisions en casos, siguin destinades 
exclusivament als casos de famílies desallotjades/ desnonades que no han 
arribat a cap acord amb l’entitat i que per tant, han fet que aquestes famílies 
passin a l’exclusió social i ha ocupar les llistes d’espera dels ja saturats serveis 
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socials (municipals) que no disposen de vivendes socials disponibles per a 
atendre aquestes famílies. Hem d’evitar la imatge dels pisos “patera”contra la 
que tan ham lluitat.  

 
- Instar a l’oficina de la Generalitat d’Ofideute que inclogui les línies d’actuació 

que inclou aquesta moció i que les prengui com apropies tan en convenis amb 
altes entitats com al seu normal funcionament. 

 
- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatges del Congrés dels 

Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a Ofideute, al Consell 
Comarcal del Baix Penedès, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les 
associacions veïnals municipals i  a la Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya. 

 
 
11115555....    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
 
 
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des 
del Decret 4612/2012 de 20 de novembre fins el 5341/2012 de 28 de desembre, i del 
decret 1/2013 de 02 de gener al 99/2013 de 21 de gener,  donant compliment al que 
estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de novembre, prquè els 
regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
 
16.16.16.16.    DODODODONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALNAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALNAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALNAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
    
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són des de la número 46 a la 53 de dates 14, 20, 21, 28 de novembre de 2012 i de 4, 12, 
17, i 19 de desembre de 2012,  perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin 
assabentats. 
 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
 
 
DE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,2003, DE 28 D'ABRIL,    PEL PEL PEL PEL 
QUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXQUAL S'APROVA EL TEXT REFT REFT REFT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RAL I DE RAL I DE RAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNGIM LOCAL DE CATALUNYA  YA  YA  YA  
EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 , LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN    LOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITALOCAL, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE AT, ACORDA INCLOURE A        
L’ORDRE DEL DIA,L’ORDRE DEL DIA,L’ORDRE DEL DIA,L’ORDRE DEL DIA,    AMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNAMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSCIA ELS SEGÜENTS ASSCIA ELS SEGÜENTS ASSCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES: UMPTES: UMPTES: UMPTES:     
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PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE RESIDUS PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE RESIDUS PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE RESIDUS PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVA TECNOLOGIA, D'APROVACIÓ DE SÒLIDS URBANS PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVA TECNOLOGIA, D'APROVACIÓ DE SÒLIDS URBANS PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVA TECNOLOGIA, D'APROVACIÓ DE SÒLIDS URBANS PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVA TECNOLOGIA, D'APROVACIÓ DE 
LA MEMÒRIA DE DIMENSIONAMENT DEL SERVEI I D'APROVACIÓ DEL MOLA MEMÒRIA DE DIMENSIONAMENT DEL SERVEI I D'APROVACIÓ DEL MOLA MEMÒRIA DE DIMENSIONAMENT DEL SERVEI I D'APROVACIÓ DEL MOLA MEMÒRIA DE DIMENSIONAMENT DEL SERVEI I D'APROVACIÓ DEL MODEL DE DEL DE DEL DE DEL DE 
CONVENI ÚNIC.CONVENI ÚNIC.CONVENI ÚNIC.CONVENI ÚNIC.    
    
El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/2000 de 12 d’abril, va aprovar definitivament la 
Memòria del Servei de recollida selectiva, tractament i eliminació de RSU i gestió de la 
xarxa de deixalleries. També va aprovar el Reglament comarcal del servei, posteriorment 
modificat parcialment pel Reglament de l'ús de les deixalleries gestionades pel Consell, 
aprovat per Ple en sessió 3/2009, de 8 de setembre de 2009 i el projecte d’estatuts per la 
constitució d’una societat d’economia mixta, com a òrgan de gestió per aquest servei.  
 
El 15 de març de 2001 es va inscriure en el Registre Mercantil de Tarragona l’Empresa 
Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, empresa d’economia mixta 
constituïda pel Consell Comarcal i per la societat mercantil Fomento de Construcciones y 
Contratas SA; aquesta començà la seva activitat que manté fins l’actualitat.  
 
El Parlament de Catalunya, en execució de les directives de la Unió Europea, va aprovar la 
Llei 9/2008 del 10 de juliol, sobre finançament de les infraestructures de residus i els 
cànons sobre la disposició del rebuig, que modifica la Llei 16/2003 reguladora dels residus.  
 
Aquesta normativa, més exigent que l’anterior, afecta als municipis de la comarca en una 
doble direcció: han de millorar i ampliar la recollida selectiva i el tractament dels residus a 
l’horitzó 1 de gener de 2010 d’acord amb allò determinat al Programa de Gestió de 
Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (Progremic).  
 
L’article 47.4 de l’esmentada llei estableix que l’entrega separada dels residus orgànics 
s’ha de portar a terme a tots els municipis de Catalunya de forma obligatòria, essent la 
forma d’implantació determinada mitjançant un Pla de Desplegament de la Recollida 
Selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals que l’Agència de Residus de 
Catalunya ha d’aprovar. S’estableixen també amb aquesta Llei dos tipus de gravamen 
específics per tona de rebuig, per als residus municipals destinats a dipòsit controlat o a 
incineració procedents de les entitats locals que no hagin iniciat el desplegament de la 
recollida selectiva de FORM.  
 
L'Ajuntament en sessió plenària de data 7 de març de 2000 va acordar delegar al Consell 
Comarcal del Baix Penedès, en l'àmbit del tractament i eliminació dels residus sòlids 
urbans, les competències per a la gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid urbà 
(mobles, voluminosos, andròmines i altres), paper cartró, envasos, vidres i similars. 
Altrament (cinquè) la delegació s'entén feta sense determinació temporal i la seva 
efectivitat, per a cada una de les fraccions de residu municipal, entrarà en vigència en el 
moment en que el Consell Comarcal manifesti a l'Ajuntament l'activació corresponent, en 
haver assolit el nivell tècnic i la infraestructura necessària per a exercir-lo en condicions 
legalment establertes. Els acords de delegació foren publicats al BOPT 121 de 26 de maig 
de 2000, BOPT 174 de 28 de juliol de 2001. 
 
L’Ajuntament de Calafell, per acord de Junta de Govern,  va acordar iniciar un procés de 
rescat de la concessió administrativa de la gestió del servei de recollida de residus 
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adjudicada a l’empresa URBASER a fi de poder delegar al Consell Comarcal del Baix 
Penedès dit servei per a la seva gestió comarcal. 
 
En sessió de Junta de Govern de 9 de juny de 2010 va sol·licitar informe al Consell 
Comarcal respecte de la possibilitat de prestar el servei de RSU (entenguis fracció orgànica 
i fracció resta), a aquell municipi i les condicions de la delegació i prestació de dit servei, 
tot incoant expedient de rescat de la concessió administrativa preexistent. 
 
El Consell Comarcal, va contestar l'anterior sol·licitud d'activació de la recollida i eliminació 
de les dues fraccions, a afegir al servei de RSU que actualment es presta en aquell municipi 
(fraccions de paper, vidre, envasos i servei comarcal de deixalleria), per mitjà de l'aprovació 
de una memòria tècnica (que inclou el pressupost de la prestació del servei i les 
amortitzacions de les inversions necessàries) i d'un model de conveni. Cas que 
l'Ajuntament de Calafell valorés positivament aquesta proposta, en la seva integritat o 
amb les esmenes que considerés oportunes , serà sotmesa a la consideració del Ple 
comarcal per a la seva aprovació definitiva. 
 
L’Ajuntament de Calafell, en sessió de Ple de data 1 de desembre de 2010  va rescatar 
parcialment el servei atorgat a la concessionària Urbaser, en concret la part referent al 
servei de recollida selectiva de residus municipals d Calafell de la fracció orgànica i resta i 
va aprovar la Memòria del servei adés presentada pel Consell Comarcal, així com el 
conveni d'activació del servei de RSU en relació a les dues fraccions orgànica i resta, 
conveni regulador de les condicions sota les que es prestaria aquest servei. 
 
Finalment, el Ple de Consell Comarcal, en sessió de data 3 de desembre de 2010 va 
aprovar definitivament la Memòria del servei i el conveni d'activació.  
El dos de febrer de 2011 es signà el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS 
MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L. DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I 
ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS MUNICIPALS DE CALAFELL DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I RESTA, TRANSPORT, 
ELIMINACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS (CONVENI 
D’ACTIVACIÓ) amb efectes d’aplicació a partir de l’1 de març de 2011. 
 
En sessió plenària de data 28 de juny de 2012 es modifica l’annex al conveni entre 
l’Ajuntament de Calafell , el consell comarcal del Baix Penedès i l’empresa comarcal de 
serveis mediambientals del Baix Penedès sl. descriptiu de les condicions tècniques i 
econòmiques  en les quals es prestaran els serveis de recollida selectiva de residus 
municipals de Calafell, les fraccions orgànica i resta , transport i eliminació i gestió del 
centre de transferència de residus ( conveni d’activació) per diferència en els equips 
assignats a la recollida de la FORM i freqüència de buidatge de contenidors, en concret es 
redueix la freqüència de recollida en temporada baixa de 3.5 cops/setmana a 2 
cops/setmana, mantenint invariable la temporada alta , amb aquesta modificació 
s’aconsegueix un reducció del cost del servei de 73.385,53 € anuals 
 
Havent transcorregut més de 10 anys des de la posada en marxa dels serveis de recollida 
de residus de les fraccions de paper i cartró, vidre, i envasos lleugers, i deixalleria comarcal, 
EcoBP, SL exposa en el seu Consell d’Administració tingut en data 5 de novembre de 
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2012, la necessitat de renovar la tecnologia de recollida, la flota de vehicles i reorganitzar 
els serveis per tal de millorar l’eficiència dels mateixos, d’acord amb els principis i objectius 
del Progremic.  
 
EcoBP, SL ha elaborat una memòria tècnica i econòmica, la qual s’adjunta a aquesta 
proposta,  per al dimensionament dels serveis de recollida selectiva dels residus de les 
fraccions de paper i cartró, vidre i envasos lleugers. Aquesta memòria tècnica i econòmica 
ha estat presentada en diferents sessions de treball als representants dels diferents 
ajuntaments que tenen delegades les competències per a la recollida d’aquests residus en 
els seus municipis, proposant un nou model basat en la recollida d’àrees d’aportació de 
cinc fraccions. (selectiva + orgànica + resta). 
 
El Ple de Consell Comarcal, en sessió de data 5 de desembre de 2012 va aprovar la 
modificació dels serveis d’acord amb allò exposat en la memòria tècnica i econòmica, així 
com les noves inversions en vehicles i maquinaria necessàries per a implantar el nou model 
de recollida selectiva. Així mateix es va acordar la redacció d’un nou model de conveni 
únic que aglutinés tots els serveis que el Consell Comarcal del Baix Penedés presta a través 
de la seva societat instrumental, EcoBP,SL a cadascun dels ajuntaments, a fi i efecte de 
que cada Ajuntament disposés d’un document únic on quedin reflectides les condicions 
legals, tècniques i econòmiques referents als serveis dels quals són peticionaris. Aquest 
conveni únic per a l’Ajuntament de Calafell suposa el text refós dels convenis anteriors 
signats entre el Consell Comarcal i L’ajuntament per a la gestió dels residus municipals, 
tan els de la selectiva com els del RSU. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per la Tècnica de Medi Ambient que queda adjuntat a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte pels Serveis Jurídics Municipals, que queda adjuntat a 
l’expedient 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb 
l’abstenció dels grups municipals de UAM i del PSC, proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER,PRIMER,PRIMER,PRIMER,---- Aprovar el nou model de conveni únic, entre l’Ajuntament de Calafell, El Consell 
Comarcal del Baix Penedès i l’empresa mixta Eco BP, S.L, descriptiu de les condicions 
tècniques i econòmiques en els quals es prestaran els serveis de recollida, transport, 
tractament i/o eliminació de residus municipals, que aglutina tots els Serveis que EcoBP, SL 
presta a aquest Ajuntament, que unifica els dos convenis anteriors 
 
SEGON,SEGON,SEGON,SEGON,---- Aprovar la memòria tècnica i econòmica redactada per EcoBP, SL i adjunta per al 
dimensionament dels serveis de recollida selectiva dels residus de les fraccions de paper i 
cartró, vidre i envasos lleugers, delegat al Consell Comarcal del Baix Penedés. 
 
TETETETERCER,RCER,RCER,RCER,---- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal, a Intervenció i a Tresoreria 
Municipal. 
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Sr. Jose Antonio, bon dia a tothom, bé , això es un tema que es portava, des de el servei 
que es portava integrat al municipi de lo que es la recollida selectiva, es un servei 
implantat, que es van delegar les competències al consell comarcal a l’any 2000 , per la 
recollida selectiva de residus, vidre ,paper , cartró i envasos, s’ha anat en funció a les 
necessitats, sense una memòria d’execució del servei i una vegada transcorregut 12 anys,  
els mitjans de que es disposa en quant a camions i eines de treball, són obsolets. Per la 
qual cosa , es tenia que formar aquest nou conveni, i a la mateixa vegada aprofitar per la 
implantació d’una nova tecnologia per recollir tota aquesta brossa selectiva, amb un 
sistema de camions amb càrrega lateral i total substitució de contenidors a tot el municipi, 
també s’amplien els punts de reciclatge a tot el municipi, incloses les urbanitzacions , la 
proposta és que totes les cinc fraccions estiguin totes a la mateixa illa i a la mateixa 
vegada aquest nou conveni , recull el que era l’anterior conveni que estava a banda del 
rebuig al forn i la gestió de la deixalleria comarcal. Tot queda reflectit amb un sol conveni, 
ara ja toca, perquè portem 12 anys en aquest sistema que la veritat és que està bastant 
malament, els camions son molt vells, aquest estiu hem tingut molts problemes amb 
aquests camions i crec que ara seria el moment d’aprofitar i firmar aquest nou conveni, i 
inclús donar-li una nova imatge al municipi. Gràcies. 
 
Sr. Parera: no es qüestió de fer discursos , poder dir paraules clares i seques, i em sembla 
que intentaré dir la veritat. Una cosa que segurament es va aprovar en el Consell 
Comarcal, i que es decideix portar els residus de Calafell a un poble turístic, com s’entén 
això, quin tipus de representants tenim al Consell Comarcal que s’accepta portar tots els 
residus de tota la comarca a un poble turístic que és Calafell. Que es tindrà que suportar, 
un transit de camions, un transit d’olors,... amb una porqueria insuportable, jo només dic i 
penso una cosa, si me la feu entendre , votaré d’una manera o d’altre. Una cosa que 
decideix el Consell Comarcal, uns residus que estaven al Vendrell i se’ls treuen de sobre, 
que sabem que  si va fotre foc, i va estar dos o tres mesos amb el foc encès. I ara, 
segurament ens faran veure aigua pel nas, els que ens contestaran que això portaran uns 
beneficis i portarà allò altre. Jo pregunto, nosaltres el municipi hem d’estar conformes 
amb el que han decidit els nostres representants? Que ens portin tota la porqueria de la 
comarca a un municipi turístic, amb un trànsit de camions , casi bé serà insuportable en 
olors, que tindrem porqueria que no es podrà tolerar. ara no diré res més. Esperaré al 
ponent a veure si m’aclareix, la porqueria, els camions, els olors a Calafell, ho hem 
d’ensumar tot, un poble turístic, quan el Vendrell s’ho a tret de sobre. Ja no dic, res mes, 
perquè repetiria al mateix. No ho entenc.     
 
Sr. Olivella: moltes gràcies, de tota manera senyor Parera no ho està entenen. El que 
estem proposant , és la reubicació dels contenidors. I lo de la planta, vostè estava al 
Govern llavors, quan es va fer,  
 
Sr. Parera: no estava al Govern, estava com estic ara a l’Oposició. 
 
Sr, Olivella: a l’oposició, i la planta de transferència, no esta va al Vendrell, de tota manera 
desprès li explicaré i bé. Però  jo crec que vostè ha d’estar al dia, perquè  va intervenir amb 
les coses en aquell moment. Quans anys fa que està feta la planta de transparència senyor 
Parera, li pregunto, fa sis anys, o quatre o cinc i que estem al govern fa dos, encara no. 
Vostè estava aquí en aquesta taula. 
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Sr. Parera:  dos abans i dos ara, sis plau,  miri senyor Alcalde si em permet, s’ha de dir la 
veritat, s’ha d’escoltar al poble, s’ha de complir amb lo que un diu, s’ha de tenir vocació 
política , s’ha de treballar, treballar i treballar , bé em ficaria en coses ..... deixem-ho així. 
Treballar quinze i vint anys vista. Deixem-ho. 
 
Sr. Alcalde: per estar en aquesta taula a’ha d’estar informat. Li dic perquè  estigui 
informat, em sap greu dir-li perquè vostè és mes gran que jo. I em van ensenyar a 
respectar als grans, però en aquesta taula som tots iguals , i si no sap del que es parla, 
delegui en algú del seu grup. Perquè l’inic que diu son mentides, mentides o no està 
informat. Llavors no digui amb lleugeresa el que està dient, la planta de transferència es 
va fer. L’anterior govern , quan vostè estava aquí,  jo no dic si estava bé o malament, 
tothom va estar d’acord aquí o ali, ara el que s’està fent és amb la planta de transferència, 
ampliar-la, perquè  és el lloc de trobada de tota  la comarca. Dit això, no venim avui de la 
planta de transparència , venim a parlar de la reco locació dels contenidors i els blocs de 
contenidors perquè la recollida selectiva pugui funcionar millor, això més o menys i en 
síntesi , és el que parlem avui aquí. 
 
Sra. Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Ferre: si nosaltres, evidentment des de l’any 2000, que també el govern que llavors hi 
havia, estava encapçalat pel Partit Socialista, vam ser, els primers en delegar una part de la 
recollida de la brossa, en aquest cas la recollida selectiva, al Consell Comarcal, perquè en 
aquell moment, s’estava recent creada l’empresa ECOBP que formàvem part alguns 
municipis de la comarca per  poder fer aquest servei, que era pràcticament en aquella 
època novador i que no es venia fent, no s’havia fet mai. Per tant, aquest nou sistema de 
recollida selectiva, es va creure oportú que per tal de mancomunar el servei en altres 
municipis, es podria estalviar doncs, cost, important en la recollida selectiva en aquest cas i 
que fent-ho com a municipi individual, aquest cost hagués sigut molt més elevat. 
Precisament per això vam delegar en aquell moment en el Consell Comarcal, en l’empresa 
ECOBP, que molt més tard, s’han anat fent més grans, perquè s’han incorporat  mès 
municipis i altres ajuntaments i pràcticament tots els Ajuntaments de la Comarca som 
presents, que a més a més el Govern anterior de l’Ajuntament de Calafell  doncs va fer un 
contracte nou, que traspassava tot el servei , no només la recollida selectiva que estava 
traspassada a l’any 2000 sinó tot el servei de recollida de residus, i això inclou la fracció 
orgànica i el rebuig, i per tant, tot els sistema de recollida de brossa ha passat al consell 
comarcal perquè creiem en aquesta mancomunitat del servei que es va fer en el seu dia, i 
que precisament , per donar exemple en aquell moment, en que creiem en la comarca i en 
un sistema de recollida de brossa mancomunat seria molt més econòmic i molt més 
beneficiós per la població de Calafell, com s’ha demostrat desprès, doncs creiem en aquell 
moment que era el pas que devíem de seguir  i és per això que vam apostar per aquell 
sistema i ara , doncs també s’ha afegit un Ajuntament important com és Vendrell, que és 
la capital de la Comarca. El que fem en aquest punt, és que aquell sistema que vam 
recollir en el any 2000, que era la recollida selectiva, li incorporem dintre del contracte que 
vam fer en l’anterior legislatura, per tant, la delegació que havíem fet com a Partit 
Socialista en l’any 2000, i el contracte que vam fer ara s’unifiquen en un sol conveni i un 
sol acord, això és el que crec que ara es fa. Aleshores s’aprofita per millorar el servei, com 
a comentat el Regidor, que tots els contenidors siguin iguals, que no hagin aquells iglús de 
diferents fraccions, i que cadascun d’ells es carregaven diferent, i necessitava d’un camió 
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especial , sinó que ara pràcticament tots els camions poden agafar tots els contenidors de 
totes les fraccions que ni han, veiem que és una novetat positiva en la millora d’aquest 
contracte, i que a l’hora permetrà reduir molt més el cost  d’aquest servei de recollida de 
residus. En aquest sentit, nosaltres estem d’acord en la proposta que es planteja avui aquí, 
perquè el que fa, és unificar  en un sol conveni tot el sistema  de recollida que s’havia anat 
delegant de forma fraccionada. 
Un altre cosa és el que s’ha comentat ara, no entra dintre de l’acord, així ens ho van 
explicar a la comissió,  que és l’ampliació de la planta de transferència, nosaltres ho van 
preguntar a la comissió perquè ens havia arribar que hi havia la expropiació d’un terreny 
just darrera d’aquesta planta, que té un acord del POUM, que té un conveni amb un 
tercer, i que estava fent-se la compra d’aquell terreny per posar una part de la planta de 
residus de material de la construcció. Nosaltres quan vam estudiar el POUM, vam pensar 
en organitzar tot lo mes a prop possible , tot el que son activitats d’aquesta mena com pot 
ser la depuradora que tracta aigües residuals, desprès la planta de transparència, al 
darrera la planta de residus de materials per a la construcció i també un altre activitat que 
es feia de manera il·legal  i que era una planta de tractament d’alumini, i de material ... 
ens semblava. Però clar, en un terreny en el qual es pensava construir aquesta planta i que 
ara evidentment amb aquesta expropiació si s’acaba fent, doncs, quedarà indefinida la 
seva ubicació en el municipi  i que a més a més quedarà en un terreny rústic en el que en 
un principi doncs intentàvem protegir i preservar.  Per tant, vam preguntar , quina solució 
li podíem donar i que encara té l’ interès el privat, entenen, que aquesta planta es vol 
continuar tirar endavant i el que demanen és una solució doncs de ubicació alternativa,  
per aquesta planta i que se’ns expliqui perquè es necessari ampliar la planta de tractament 
de residus que tenim ara. A la comissió es va dir que s’estava mirant, però com l’Alcalde 
ho ha citat, ens agradaria que s’aclarís aquest tema. 
Nosaltres amb la proposta que se’ns planteja estem d’acord. En agradaria acabar de tenir 
aquest dos dubtes, perquè es necessari ampliar aquesta planta que actualment tenim i  on 
es pensa re ubicar i s’havia demanat llicència i que es la planta de tractament de residus 
de materials de la construcció. Desprès de tenir un conveni que es va aprovar amb el 
POUM, ens agradaria també saber quina és la sortida que es pretén donar a aquesta 
llicència que en el seu dia es va demanar. 
 
Sr Olivella: molt bé, ja li contestarem en tot, de tota manera teniu la paraula vosaltres, 
desprès et contesto Ramon. 
 
Sr. Jose Antonio, en primer lloc al senyor Parera que es la primera persona que m’ha 
preguntat, aquí el que s’està tractant el conveni de la recollida de la selectiva. Ahir a la 
Comissió Informativa, també va fer la mateixa pregunta i li vam contestar. El conveni el 
que reflecteix és la selectiva, ahir no li va quedar clar i veig que avui tampoc, concretament 
el que és el nou conveni, sí que farà una millora a nivell turístic, que és no tenir els carrers 
com estan ara mateix, amb uns contenidors cada un del seu pare i uns trencats, 
cantonades amb una fracció altres amb tres, altres amb cinc, o sigui, aquesta imatge 
turística, que és la que diu vostè, es la que sí que tenim de millorar i amb aquest conveni, 
jo crec que,  una de les parts que contempla és això. No li tindria que contestar a això 
perquè es a banda, que és la planta de transferència, però si que li contestaré, a veure des 
de el mes d’agost ja s’està portant la brossa aquí , i ningú ha dit res. No hi ha cap queixa 
de la gent, o sigui , en un principi, si això tingués algun tipus de problema, nosaltres com 
ajuntament seriem els primers en saber-ho i a dia d’avui encara no se sap res. 
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A part, al senyor Ferre, veig que està amb nosaltres en aquest tema, bé crec que la seva 
exposició està molt bé, a fet una mica recordar des de el principi com va començar això  , 
però ha desviat el tema , cap a un tema urbanístic de la planta, li torno a dir, una miqueta  
el que li he dit al Parera, de lo que es tracta, és la signatura d’aquest nou conveni. A part, 
a banda d’això, el conveni torno a repetir el que contempla, és el nou sistema de recollida, 
també el nou dimensionament i a la mateixa vegada, recull el que he dit abans, la 
deixalleria mòbil i la deixalleria comarcal i el conveni que hi havia abans  per el que és el 
forn i el rebuig queda dintre d’aquest conveni. Això que has comentat de les cadires, el 
que es fa en tot el municipi, totes les fraccions del municipi, les cinc fraccions estiguin 
unificades totes.  
 
Vull donar quatre dades, a dia d’avui tenim 69 illes de cinc fraccions i passarem a 162, 
gairebé 250% més del que hi havia abans. A part, l’informe que hi ha podem estalviar fins 
a un 30 % del que s’està pagant fins ara i una cosa més, de politiques modernes, aquest 
conveni, no és un conveni tancat, és un conveni que es podrà modificar , es podrà ampliar 
mitjançant qualsevol aportació i que és dinàmic , mirarem de implantar-lo aquest estiu i 
una vegada tenim temps per veure si aquest sistema és bo per aquest municipi tenim 
temps per modificar diferents aspectes que al llarg del temps podem veure que no és el 
que realment que és la necessitat d’aquest municipi. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: bé iniciem un torn de replica. Unió Alternativa municipal 
 
Sr. Parera: gràcies Sr. Alcalde, ja he vist, m’he donat compte, que com jo no faig discursos 
i parlo alt i en català, li diré dues coses, perquè si per casualitat alguna persona des de 
casa seva ens sent, miri, vostè m’ha dit, que jo estava al govern, jo, el Partit Socialista 
encapçalat per en Jordi Sánchez i Solsona, em va fer fora de l’Ajuntament per assumptes 
del POUM, que jo no estava conforme i estava recolzant al municipi totalment i pels 
assumptes dels residus i el senyor Sánchez em va cridar, em va cridar a les dues i mitja i 
em diu: la porta està allà Sr. Parera, i jo era el tinent d’Alcalde, i la setmana següent el 
POUM endavant i la recollida selectiva seguida de contractes nous, contractes amb el 
Consell Comarcal , ell President del Consell Comarcal i residus cap a Calafell. Per tant, és 
natural, que el Partit Socialista segurament aprovarà aquest punt perquè tant el Partit 
Socialista com Convergència i Unió, del Pla General i dels residus tots dos són culpables, i 
per tant, ja sé que fa mal parlar Català, però miri Sr. alcalde, el parlar català dóna molts 
disgustos, però dóna moltes victòries, per tant, el que havia de dir, ja ho he dit, residus a 
Calafell, camions a Calafell, porqueria a Calafell i aquest el senyor Regidor ho ha dit dues 
vegades, que només es tracte d’ampliació, d’ampliació del sistema de contenidors, doncs 
anem ampliant. Anem ampliant. Res més Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: moltes gràcies. Partit Popular. 
 
Sra  Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Ferre: només manifestar que quan es va plantejar la planta de transvasament de 
residus al nostre municipi, va ser precisament  per tal d’evitar que el cost del trasllat de 
residus a l’abocador, fos més elevat. I a més a mes , quan es va fer aquest contracte, es va 
preveure que aquest cost d’aquesta nau, que es va construir en el seu dia, d’aquesta 
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planta , doncs s’amortitzaria , no només en la durada  del contracte sinó uns quants anys 
més enllà , perquè seria una planta que podrien gaudir els ciutadans de Calafell un quants  
anys i donaria un servei que ens beneficiaria molt  perquè ens ajudaria a reduir la despesa 
que teníem. El fet de fer-la  comarcal, permet beneficiar-nos d’unes instal·lacions que ja 
tenim fetes i que les estàvem pagant fins i tot amb el rebut de la brossa del ciutadà, 
perquè era un servei paro al fer-ho comarcal  ens permet amortitzar millor aquestes 
instal·lacions per tal de que altres municipi que no ho tenen , puguem fer-ho aquí a 
Calafell i aquesta brossa d’altres municipis compactar-la i portar-la cap l’abocador. Això és 
el que estàvem fent a nivell local i ara ho fem a nivell comarcal i a l’hora aquest municipis 
que no tenien com fer-ho , ens estan pagant i ens estant compensant econòmicament i 
aixìí el nostre cos de la brossa també s’està reduint. 
 
Això ens permet reduir molt el cost del servei en general i sobre tot el transport, cap a 
l’abocador. Per tant creiem que és una avantatge i un encert, que en el seu dia es va fer. 
Per tant, nosaltres creiem que dins d’aquesta mancomunitat de serveis, tenim una 
instal·lació que dona aquest servei, no era necessari que en la resta de comarca es 
construís un altre diferent , per fer el mateix serveis que estàvem fent aquí. I per això vam 
apostar per fer aquesta planta de transferència no només local sinó també comarcal. 
Aquest va ser el motiu. Ja hem manifestat sobre el punt, estem d’acord amb la unificació 
d’aquest contracte i a mes a més també estem d’acord amb les millores que es plantegen.  
 
Sr. Alcalde: molt bé , Jose Antonio, tanques al punt. 
 
Sr. Jiménez: sí, només donar-li les gràcies al Ramon, pel seu recolzament i al Parera, bé, si 
necessita quelcom mes d’informació només ha de passar per la regidoria, perquè encara 
està pendent d’altra tema i no del que s’està parlant aquí. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, 18 vots a favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 7 dels 
membres del PSC;  i 3 vots en contra dels membres d’UAM, acorda: 
 
PRIMER,PRIMER,PRIMER,PRIMER,---- Aprovar el nou model de conveni únic, entre l’Ajuntament de Calafell, El Consell 
Comarcal del Baix Penedès i l’empresa mixta Eco BP, S.L, descriptiu de les condicions 
tècniques i econòmiques en els quals es prestaran els serveis de recollida, transport, 
tractament i/o eliminació de residus municipals, que aglutina tots els Serveis que EcoBP, SL 
presta a aquest Ajuntament, que unifica els dos convenis anteriors 
 
SEGON,SEGON,SEGON,SEGON,---- Aprovar la memòria tècnica i econòmica redactada per EcoBP, SL i adjunta per al 
dimensionament dels serveis de recollida selectiva dels residus de les fraccions de paper i 
cartró, vidre i envasos lleugers, delegat al Consell Comarcal del Baix Penedés. 
 
TERCER,TERCER,TERCER,TERCER,---- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal, a Intervenció i a Tresoreria 
Municipal. 
 
Sr. Alcalde: voldria complementar una mica el tema, mes que res, perquè per la gent que 
ens està escoltant, no els porti a confusions . Dóna la sensació, de que no se`que passa en 
aquest poble, i puc assegurar que el poble està  ben tranquil en qüestió de neteja i brossa 
igual que fa tres o quatre anys , quan es va portar a terme aquest projecte , nosaltres vam 
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donar suport en el moment que tocava i que creiem que com s’ha dit, segueix i amb molt 
bona salut, perquè  és una de les mostres en que el Consell Comarcal a través d’una 
empresa que es diu ECOBP, està integrada pels ajuntaments de la comarca que hi volen 
entrar i fomento ( una empresa que es diu FOMENTO i que és privada), a les hores a través 
d’aquesta empresa s’intenta mancomunar aquest servei que com ja s’ha dit, el que es 
busca es mes eficàcia i els costos més baixos. A les hores, a més a més d’adherir-se a 
aquest conveni i buscar un terreny com s’ha explicat, porta-ho en marxa i tota la qüestió 
de jardineria i planta de transferència, aquesta planta ja fa molt de temps que funciona, 
està al costat de la depuradora, realment es va fer aquesta planta, va començar a 
funcionar per l’Ajuntament de Calafell en un principi  i també pels ajuntaments de la 
comarca que estaven adherits, això anava així. 
 
Que vol dir, planta de transferència? Vol dir que s’agafen els camions, es compacte tot , 
s’agafen els containers compactats, venen a aquesta planta, s’agafen uns camions 
especials i es porta a la planta definitiva, només es fa això aquí. Que ha passat? Doncs que 
fa pocs mesos, l’Ajuntament del Vendrell es va adherir a aquest conveni , l’ajuntament del 
Vendrell té la mateixa capacitat que nosaltres o més, en qüestió de brossa, doncs al entrar 
tot aquest munt , aquesta planta queda una mica justa. Olors, papers, tot això que es vol 
fer veure, això ha estat sempre. L’estiu passat ja hi era, no fa mals olors, per això es va 
buscar aquella zona, ni ningú s’ha tret res per ser un poble turístic. Tot es porta a Botarell, 
Botarell , és una planta  que funcionava al 50%, es perdien moltíssim diners,  ara s’ha fet 
un esforç i ara Botarell funciona al 100% i surt encara més econòmic, per tant, tot el que 
s’està fent , és per rebaixar els preus. Surt més econòmic. Que vol que la posem al terme 
de Vendrell,  el tema és el mateix i les olors son les mateixes i els temes mediambientals 
estan ven tractats, no fem demagògia, és el que li he dit abans senyor Parera, les 
qüestions no es fan per enganyar a ningú. Ara  el que m’has preguntat tu , Ramon, del 
terreny, que passa, que la planta  i el senyor Parera també m’ho ha preguntat. 
 
Sr. Parera, jo no li he preguntat 
 
Sr. Alcalde, doncs perdoni, que passa, perquè és el terreny del seu germà, doncs que 
passa? Aleshores, que li anava a dir? El terreny que hi ha al costat, realment en el Pla 
General, és el que ha dit el Ramon, es cert, llavors nosaltres no es que hàgim iniciat una 
expropiació, nosaltres el que hem mirat a través d’aquesta empresa que ha de fer la planta 
(........) la planta queda justa i s’ha d’ampliar , aquest apartat , de materials de construcció 
pot anar si aquell terreny no es fa servir, es pot utilitzar per ampliar això, perquè ho diu el 
Pla General, sinó es pot, doncs s’agafarà el terreny del costat que doncs s’haurà de fer una 
modificació. Es un terreny rústic que està al costat de la depuradora, i es pugui ampliar 
aquesta planta i els camions estaran més còmodes. (.....) la filosofia de l’espai  es el 
mateix.(.....) 
 
Com que resulta que la Generalitat ens ha donat una subvenció a l’Ajuntament de 
Calafell, per aquesta ampliació, s’està intentant a veure com es pot resoldre això. No hi ha 
res mes. Estem movent aquesta cosa. Que no costarà cap diners a l’Ajuntament, jo crec 
que això és així de transparent, com el paper que tinc aquí davant, no hi ha cap altre cosa. 
Senyor Parera no hi ha cap altre cosa , de veritat li dic, i si vol entornem a parlar una 
estona mes. 
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A continuació es transcriu el text íntegre del conveni: 
 
CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, 
S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES 
PRESTARAN ELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O ELIMINACIÓ 
DELS RESIDUS MUNICIPALS .  
 
A la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, sent el dia XX de XX de 2012.  
 
Reunits, d’una part l’Il·lm. senyor Joan Olivella i Ricart president del Consell Comarcal del 
Baix Penedès, actuant en el seu nom i representació, facultat per acord de Ple del Consell 
Comarcal de data 5 de desembre de 2012. 
 
D’altra part, (...), tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Calafell, actuant en el seu nom i 
representació, facultat per acord del Ple de l’Ajuntament de (...)/Decret d'Alcaldia. 
 
I, d'altra part, el senyor Jesús Padullès Caba, com a conseller del Consell d'Administració 
d'EcoBP, SL (Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL) facultat 
per acord del Consell d'Administració de 5 de juny de 2012. 
 
Es reconeixen mútuament la seva capacitat legal necessària per la celebració d’aquest acte 
i la representació amb la qual actuen, i 
 
INTERVENEN 
 
Les tres parts en nom i representació de les entitats respectives, d'acord amb les 
certificacions dels respectius acords plenaris que s'adjunten a aquest document com a part 
integrant del mateix, i  
 
MANIFESTEN 
 
Primer. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/1998 del 22 d’abril, va aprovar inicialment 
el Programa de gestió de residus municipals de la comarca del Baix Penedès, tàcitament 
elevat a definitiu en no haver estat recorregut durant el termini reglamentari d’exposició 
pública.  
 
Segon. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/2000 de 12 d’abril, va aprovar 
definitivament la Memòria del Servei de recollida selectiva, tractament i eliminació de RSU 
i gestió de la xarxa de deixalleries. També va aprovar el Reglament comarcal del servei, 
posteriorment modificat parcialment pel Reglament de l'ús de les deixalleries gestionades 
pel Consell, aprovat per Ple en sessió 3/2009, de 8 de setembre de 2009 i el projecte 
d’estatuts per la constitució d’una societat d’economia mixta, com a òrgan de gestió per 
aquest servei.  
 
Tercer. L'Ajuntament en sessió plenària de data 7/03/2000 va acordar (primer) delegar al 
Consell Comarcal del Baix Penedès, en l'àmbit del tractament i eliminació dels residus 



 

105 
 

sòlids urbans, les competències per a la gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid 
urbà (mobles, voluminosos, andròmines i altres), paper cartró, envasos, vidres i similars. 
Altrament (cinquè) la delegació s'entén feta sense determinació temporal i la seva 
efectivitat, per a cada una de les fraccions de residu municipal, entrarà en vigència en el 
moment en que el Consell Comarcal manifesti a l'Ajuntament l'activació corresponent, en 
haver assolit el nivell tècnic i la infraestructura necessària per a exercir-lo en condicions 
legalment establertes. Els acords de delegació foren publicats al BOPT 121 de 26 de maig 
de 2000, BOPT 174 de 28 de juliol de 2001. 
 
Quart. El 15 de març de 2001 es va inscriure en el Registre Mercantil de Tarragona 
l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, empresa d’economia 
mixta constituïda pel Consell Comarcal i per la societat mercantil Fomento de 
Construcciones y Contratas SA; aquesta començà la seva activitat que manté fins 
l’actualitat. A l'article 1 del Plec de condicions aprovat per Ple del Consell Comarcal, sessió 
1/2000, de 12 d'abril (BOPT 121, de 26 de maig i DOGC 3150 de 30 de maig), per regir el 
concurs per a la selecció d'un soci privat que ha de formar part de formar part de la 
societat d'economia mixta diu:  
 
“L'objecte del concurs és la selecció del soci privat amb el qual s’ha de constituir la 
societat d’economia mixta que tindrà per objecte social la prestació dels serveis de 
tractament i l’eliminació dels residus sòlids urbans; la gestió selectiva de les fraccions de 
residu sòlid urbà (mobles, voluminosos, andròmines i altres de similars), paper, cartró, 
envasos lleugers, vidre i similars; la gestió de la xarxa comarcal de centres de recepció i 
emmagatzematge selectiu de residus sòlids urbans (deixalleries) i, finalment, la gestió de 
l’abocador comarcal de runes procedents d’obres de maçoneria de tots els municipis de la 
comarca del Baix Penedès i d’aquells municipis colindants que comparteixin sistemes de 
tractament i eliminació de residus amb algun municipi baixpenedesenc.” 
 
Els estatuts de l'esmentada societat foren també aprovats pel Ple del Consell Comarcal, 
sessió 1/2000, de 12 d'abril (BOPT 121, de 26 de maig i DOGC 3150 de 30 de maig) i, 
posteriorment modificats, en sessió 7/2010, de 2 de desembre (BOPT 45, de 24 de febrer). 
El seu article 2 diu: 
 
“Constitueixen l’objecte de la societat el tractament i eliminació dels residus sòlids urbans; 
la gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid urbà (mobles, voluminosos, andròmines i 
altres de similars), paper, cartró, envasos lleugers, vidre i similars; la gestió de la xarxa 
comarcal de centres de recepció i emmagatzematge selectiu de residus sòlids urbans 
(deixalleries) i, finalment, la gestió de l’abocador comarcal de runes procedents d’obres de 
maçoneria de tots els municipis de la comarca del Baix Penedès i d’aquells municipis 
colindants que comparteixin sistemes de tractament i eliminació de residus amb algun 
municipi baixpenedesenc. 
 
La finalitat primordial anunciada en el paràgraf anterior no és obstacle perquè en el futur 
es puguin dur a terme unes altres activitats i desenvolupar nous serveis relacionats amb la 
gestió dels residus urbans i del sanejament. Per això es requerirà necessàriament el vot 
favorable de la majoria del capital públic en la Junta General de la Societat.” 
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Per tant, la delegació competències en l'àmbit dels residus sòlids urbans d'un ajuntament 
del Baix Penedès en favor del Consell Comarcal no suposa cap modificació contractual en 
estar perfectament recollit en el contracte que l'àmbit abasta a tots els municipis dels Baix 
Penedès. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya, en execució de les directives de la Unió Europea, va 
aprovar la Llei 9/2008 del 10 de juliol, sobre finançament de les infraestructures de residus 
i els cànons sobre la disposició del rebuig, que modifica la Llei 16/2003 reguladora dels 
residus. Aquesta normativa (actualment, Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del text 
refós de la Llei de residus), més exigent que l’anterior, afecta als municipis de la comarca 
en una doble direcció: han de millorar i ampliar la recollida selectiva i el tractament dels 
residus a l’horitzó 1 de gener de 2010 d’acord amb allò determinat al Programa de Gestió 
de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (Progremic). 
 
Sisè. L’article 47.4 de l’esmentada Llei estableix que el lliurament separat dels residus 
orgànics s’ha de portar a terme a tots els municipis de Catalunya de forma obligatòria, 
essent la forma d’implantació determinada mitjançant un Pla de Desplegament de la 
Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals que l’Agència de Residus 
de Catalunya ha d’aprovar. S’estableixen també amb aquesta Llei dos tipus de gravamen 
específics per tona de rebuig, per als residus municipals destinats a dipòsit controlat o a 
incineració procedents de les entitats locals que no hagin iniciat el desplegament de la 
recollida selectiva de FORM. 
 
Setè. El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès en sessió 7/2010, de 2 de desembre, va 
aprovar inicialment el següent acords: 
- Modificació dels estatuts de la societat d'economia mixta “Empresa Comarcal de Serveis 
Mediambientals del Baix Penedès -EcoBP-, SL”, que foren aprovats pel Ple del Consell  
Comarcal en sessió 1/2000, de 12 d'abril i publicats al BOP de Tarragona núm. 121, de 26 
de maig de 2000. 
- Modificació del Reglament del servei de recollida de selectiva de residus urbans, que fou 
aprovat pel Ple del Consell Comarcal en sessió 1/2000, de 12 d'abril i publicat al BOP de 
Tarragona núm. 121, de 26 de maig de 2000. 
- Modificació del Pla de Gestió Operativa de l“Empresa Comarcal de Serveis 
Mediambientals del Baix Penedès -EcoBP, SL-. 
 
Aquestes acords van romandre en exposició pública durant 30 dies hàbils, mitjançant 
inserció d'anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3785, de 29 de 
desembre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 295, de 27 de 
desembre, i en el tauler d’edictes telemàtic de la corporació. Durant el període d'exposició 
pública no es van presentar cap reclamació, esdevenint els acords aprovats definitivament. 
La publicació íntegra dels documents aprovats van ser publicats al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, núm. 45 de 24 de febrer de 2011. En data 25 de febrer de 2011 
es va signar l'annex al  contracte administratiu de 30 de gener de 2001, entre el Consell 
Comarcal del Baix Penedès i Fomento de Construcciones y Contratas, SA, l'objecte del 
qual és la selecció del soci privat de la futura “Empresa Comarcal de Serveis 
Mediambientals del Baix Penedès (EcoBP), SL” 
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Vuitè. L'Ajuntament a banda de l'acord de delegació, que activava directament la gestió 
de les fraccions vidre, paper i envasos, té signats els següents convenis per l'activació de 
fraccions: 
 
- Conveni d'activació de la fracció orgànica i resta, de data 2 de febrer de 2011, modificat 
en data 18 de juliol de 2012. 
 
Novè. Havent transcorregut més de 10 anys des de la posada en marxa dels serveis de 
recollida de residus de les fraccions de paper i cartró, vidre, i envasos lleugers, i deixalleria 
comarcal, EcoBP, SL exposa en el seu Consell d’Administració tingut en data 5 de 
novembre de 2012, la necessitat de renovar la tecnologia de recollida, la flota de vehicles i 
reorganitzar els serveis per tal de millorar l’eficiència dels mateixos, d’acord amb els 
principis i objectius del Progremic.  
 
Desè. EcoBP, SL ha elaborat una memòria tècnica i econòmica per al dimensionament dels 
serveis de recollida selectiva dels residus de les fraccions de paper i cartró, vidre i envasos 
lleugers. Aquesta memòria tècnica i econòmica ha estat presentada en diferents sessions 
de treball als representants dels diferents ajuntaments que tenen delegades les 
competències per a la recollida d’aquests residus en els seus municipis. En aquestes 
sessions s’han resolt tots els dubtes sobre les diferències entre el model de recollida actual, 
i el nou model proposat basat en la recollida d’àrees d’aportació de cinc fraccions 
(selectiva + orgànica + resta). 
 
Onzè. El Ple de Consell Comarcal, en sessió de data 5 de desembre de 2012 va aprovar la 
modificació dels serveis d’acord amb allò exposat en la memòria tècnica i econòmica, així 
com les noves inversions en vehicles i maquinaria necessàries per a implantar el nou model 
de recollida selectiva. Així mateix es va acordar la redacció d’un nou model de conveni 
únic que aglutinés tots els serveis que EcoBP,SL presta a cadascun dels ajuntaments, a fi i 
efecte de que cada Ajuntament disposés d’un document únic on quedin reflectides les 
condicions legals, tècniques i econòmiques referents als serveis dels quals són peticionaris. 
Aquest conveni únic per a cada Ajuntament és un text refós de tots els convenis anteriors. 
 
Dotzè. Finalment, l'Ajuntament , en sessió plenària de data XX de XX de 2012 ha aprovat 
els mateixos documents a que fa referència el punt antecedent. 
 
En mèrits de l'anterior, les parts  
 
PACTEN I CONVENEN 
 
Primer. Condicions generals.   
 
El Consell Comarcal del Baix Penedès, a través de la societat d’economia mixta EcoBP, SL, 
continua assumint la gestió del servei de recollida, transport tractament i/o eliminació dels 
residus municipals, i de la deixalleria comarcal, comprometent-se a prestar aquests serveis 
d’acord a les condicions tècniques i econòmiques establertes als annexos del present 
conveni.  
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En els pactes següents s’especifiquen les condicions generals en les que EcoBP, SL presta 
tots els serveis als ajuntaments, però tots els ajuntaments no tenen activats tots els serveis, 
sinó que cada ajuntament és receptor d’algun o alguns dels serveis que en aquest conveni 
s’especifiquen. En annexos al present conveni es detallen els serveis que es presten a cada 
ajuntament de la Comarca del Baix Penedès. Els pactes següents, sobre les condicions 
generals de cada servei, només són d’aplicació en els casos que l’Ajuntament hagi activat 
aquests serveis al Consell Comarcal del Baix Penedès, d’acord amb allò especificat en 
l’annex primer del present conveni. Tanmateix, en el cas de que algun Ajuntament volgués 
ampliar els serveis que es presten en el seu municipi, les condicions generals que 
s’aplicarien en el nou servei serien les mateixes que a continuació s’exposen, a no ser que 
s’establissin noves formes de col·laboració entre les parts ara no previstes.  
 
Segon. Condicions generals del servei de recollida de residus de fracció orgànica 
municipal.  
 
L’àmbit territorial del servei correspon a tot el terme municipal i el sistema de recollida serà 
mitjançant la instal·lació de contenidors específics per a la recollida de la fracció orgànica.  
 
Es facilitarà als grans productors la separació en origen de la fracció orgànica segons el 
procediment que resulti més operatiu.  
 
El sistema de recollida serà de càrrega lateral o posterior amb contenidors adaptats a 
aquestes tecnologies. 
 
Aquest servei de recollida selectiva comprèn el transport fins al Centre Comarcal de 
Transferència de Residus de Calafell, la neteja dels contenidors instal·lats i el manteniment 
periòdic dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis d’ubicació. La 
reposició de contenidors cremats o malmesos anirà a càrrec de l’Ajuntament mitjançant 
facturació a banda del servei mancomunat. 
 
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars, tant del 
sistema de recollida com de la tipologia i nombre de contenidors. 
 
Tercer. Condicions generals del servei de recollida de residus de fracció rebuig.  
 
El servei de recollida de fracció rebuig es portarà a terme mitjançant la descàrrega, 
posterior o lateral, de contenidors específics per a la fracció rebuig en tot el terme 
municipal. 
 
Aquest servei de recollida de RSU comprèn el transport fins al Centre Comarcal de 
Transferència de Residus de Calafell, i el posterior transport fins a un gestor autoritzat, 
actualment, a la planta de tractament mecànico-biològica situada al municipi de Botarell, 
d’acord amb el decret 16/2010 de 16 de febrer, la neteja dels contenidors instal·lats i el 
manteniment periòdic dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis 
d’ubicació. La reposició de contenidors cremats o malmesos anirà a càrrec de l’Ajuntament 
mitjançant facturació a banda del servei mancomunat. 
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Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars, tant del 
sistema de recollida com de la tipologia i nombre de contenidors. 
 
Quart. Condicions generals del servei de recollida, transport i tractament de residus de 
fracció paper i cartró.  
 
L’àmbit territorial del servei correspon a tot el terme municipal. El sistema de recollida serà 
mitjançant la instal·lació de contenidors específics per a la recollida de residus de la fracció 
paper-cartró.  
 
El sistema de recollida serà de càrrega lateral amb contenidors adaptats a aquesta 
tecnologia, amb unes freqüències de buidat especificades sota les condicions tècniques 
particulars dels annexos al present conveni. 
 
Aquest servei de recollida selectiva comprèn el transport fins a un gestor autoritzat per 
l’Agència de Residus de Catalunya, la neteja dels contenidors instal·lats i el manteniment 
periòdic dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis d’ubicació. La 
reposició de contenidors cremats, o malmesos per mal ús, anirà a càrrec de l’Ajuntament 
mitjançant facturació a banda del servei mancomunat. 
 
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars, tant del 
sistema de recollida com de la tipologia i nombre de contenidors. 
 
Cinquè. Condicions generals del servei de recollida, transport i tractament de residus de 
fracció envasos lleugers.  
 
L’àmbit territorial del servei correspon a tot el terme municipal. El sistema de recollida serà 
mitjançant la instal·lació de contenidors específics per a la recollida de residus de la fracció 
envasos lleugers.  
 
El sistema de recollida serà de càrrega lateral amb contenidors adaptats a aquesta 
tecnologia, amb unes freqüències de buidat especificades sota les condicions tècniques 
particulars de l’annex al present conveni. 
 
Aquest servei de recollida selectiva comprèn el transport fins a un gestor autoritzat per 
l’Agència de Residus de Catalunya, la neteja dels contenidors instal·lats i el manteniment 
periòdic dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis d’ubicació. La 
reposició de contenidors cremats, o malmesos per mal ús, anirà a càrrec de l’Ajuntament 
mitjançant facturació a banda del servei mancomunat.  
 
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars, tant del 
sistema de recollida com de la tipologia i nombre de contenidors. 
 
Sisè. Condicions generals del servei de recollida, transport i tractament de residus de 
fracció vidre.  
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L’àmbit territorial del servei correspon a tot el terme municipal. El sistema de recollida serà 
mitjançant la instal·lació de contenidors específics per a la recollida de residus de la fracció 
vidre.  
 
El sistema de recollida serà de càrrega lateral amb contenidors adaptats a aquesta 
tecnologia, amb unes freqüències de buidat especificades sota les condicions tècniques 
particulars de l’annex al present conveni. 
 
Aquest servei de recollida selectiva comprèn el transport fins a un gestor autoritzat per 
l’Agència de Residus de Catalunya, la neteja dels contenidors instal·lats i el manteniment 
periòdic dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis d’ubicació. La 
reposició de contenidors cremats, o malmesos per mal ús, anirà a càrrec de l’Ajuntament 
mitjançant facturació a banda del servei mancomunat.  
 
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars, tant del 
sistema de recollida com de la tipologia i nombre de contenidors. Per motius de millora 
d'eficiència EcoBP, SL podria contractar el servei a un transportista-gestor autoritzat. 
 
Setè. Condicions generals del servei de gestió de la xarxa comarcal de deixalleries.  
 
La xarxa comarcal de deixalleries està formada per la deixalleria comarcal de Bellvei, els 
punts verds, i per les diferents tipologies de deixalleries mòbils i contenidors d’abast que 
actualment disposa la comarca i que s’especifica a l'annex 2 del present conveni.  
 
Les condicions particulars de l’ús de la Deixalleria Comarcal de Bellvei estan regulades en 
el Reglament Comarcal d’ús de Deixalleries Gestionades pel Consell Comarcal del Baix 
Penedès, aprovat pel Ple en sessió 3/2009, de 8 de setembre i publicat al BOPT núm. 266, 
de 19 de novembre. 
 
Els punts verds disposen d’un mòdul de mini-deixalleria prefabricat especialment dissenyat 
per a facilitar l’aportació de residus no assimilables al circuit de recollida domiciliaria. La 
recollida dels punts verds es fa mitjançant el transport dels mòduls prefabricats fins a la 
deixalleria comarcal de Bellvei, on es realitza el buidatge de cada contenidor interior del 
mòdul prefabricat en els contenidors corresponents de la deixalleria, i la posterior reposició 
del mòdul en el seu punt verd corresponent. Els punts verds també disposen d’un 
contenidor específic per a la recollida de residus domèstics d’esporga. Aquests serveis es 
presten amb unes freqüències especificades sota les condicions tècniques particulars de 
l’annex al present conveni, així com la localització geogràfica dels Punts Verds. 
 
Per mantenir els espais dels Punts Verds endreçats i en bon estat de neteja, es disposa 
d’un operari especialitzat que realitza tasques de recollida manual i neteja dels 
contenidors, d’acord amb les freqüències especificades a l’annex del present conveni. 
L’operari del servei realitza les tasques de recollida dels residus desendreçats i la neteja 
dels contenidors dels Punts Verds, mitjançant l’escombrada del paviment, la col·locació 
dels residus desbordats en els seus contenidors corresponents, i la neteja superficial dels 
contenidors. Els residus que es trobin abocats fora dels contenidors i que no es puguin 
dipositar en cap contenidor del punt verd, es carregaran en un vehicle auxiliar i es duran a 
la deixalleria comarcal on rebran els tractaments adients. En cas de trobar residus abocats 
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de forma incontrolada, que siguin un cas excepcional, per dimensions o quantitat (per 
exemple, arbres sencers, piles de poda abocades per part d’empreses de jardineria, residus 
excessivament voluminosos, etc...), que no es puguin recollir amb els mitjans especificats 
en aquest conveni, EcoBP, SL, farà un estudi particular del cas i presentarà una proposta a 
l’Ajuntament, un cop aprovada la proposta es duran a terme els treballs necessaris i 
aquests seran objecte de facturació a banda. 
 
No es faran reparacions, ni tasques de manteniment correctiu, aquests serveis seran 
objecte d’estudi a banda. Així mateix, no es recolliran runes o residus procedents de la 
construcció. 
 
Les deixalleries mòbils estan compostes per un vehicle i un mòdul prefabricat, que visiten 
diferents zones de la comarca amb una periodicitat que es troba definida als annexos del 
present conveni. Les zones on s’ubica la deixalleria mòbil es determinen per cada 
Ajuntament. La disponibilitat de la deixalleria mòbil queda subjecte al consens a nivell 
comarcal, i prevaldrà la distribució equitativa d’acord amb les necessitats d’abast a la 
població de cada nucli, amb l’objectiu de fer arribar aquest servei al màxim nombre de 
persones possible. Abans de finalitzar cada any, els Serveis Tècnics del Consell Comarcal 
elaboraran el calendari de serveis de deixalleria mòbil per a l’any següent. 
 
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars de la 
prestació del servei. 
 
Vuitè. Condicions generals del servei de recollida de Residus de fracció vegetal.  
 
L’àmbit territorial del servei correspon el terme municipal i el sistema de recollida serà 
mitjançant la instal·lació de contenidors específics per a la recollida de residus de fracció 
vegetal, generalment de 6.000 o 7.000 litres de capacitat i dotats amb sobre-tapa de 
seguretat. 
 
Aquest servei de recollida selectiva comprèn el transport fins a planta de compostatge o 
gestor autoritzat (actualment es porten al Parc Mediambiental de l'Ajuntament de Cunit), 
el cost de tractament, la neteja dels contenidors instal·lats i els canvis d’ubicació. El 
manteniment periòdic dels contenidors i la col·locació de nous contenidors anirà a càrrec 
de l’Ajuntament. 
 
Els contenidors es buidaran segons les necessitats, per això es proposa una solució basada 
en el cost de buidatge de cada contenidor, de manera que el servei sigui elàstic i s’adapti a 
les necessitats del municipi, en cada moment. Així doncs, no s’estableixen unes 
freqüències fixes de buidatge, sinó que es procedirà a buidar els contenidors quan aquests 
estiguin plens. El buidatge d’aquests contenidors es farà mitjançant un camió recol·lector 
de càrrega posterior que buida el contenidor en la tremuja del camió, i llavors deixa el 
contenidor al seu lloc. 
 
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars, tant del 
sistema de recollida com de la tipologia i nombre de contenidors. 
 



 

112 
 

Novè. Condicions generals del servei de recollida de residus voluminosos (mobles i 
andròmines).  
 
Aquest servei consisteix en la recollida de mobles i andròmines apilades en punts que els 
veïns hagin concertat prèviament amb els serveis municipals. La recollida es farà 
mitjançant un vehicle amb caixa oberta, que farà una ruta determinada, segons les 
sol·licituds de l’Ajuntament, arran de les trucades que hagin fet els usuaris del servei. 
 
Un cop la caixa del vehicle estigui plena, o s’hagin recollit tots els punts de recollida 
encomanats, els residus seran transportats fins a un gestor autoritzat per l’Agència de 
Residus de Catalunya. Actualment aquest tipus de residus es gestionen a través de 
l’Ecoparc de Cunit. 
 
Pel que fa a l’àmbit territorial, el desenvolupament d’aquesta solució tècnica s’emmarca 
físicament a tot el terme municipal. 
 
Els horaris i la planificació del servei s’especifiquen a l’annex del present conveni. 
 
Desè.- Condicions generals del servei de transport, eliminació, i gestió del centre comarcal 
de transferència de residus de Calafell i del servei de gestió de serveis comuns.  
 
El centre de transferència de residus, amb tots els equipaments que el composen 
(tremuges, molls de càrrega i descàrrega, oficines, dependències, taller, aparcaments, 
etc.), és propietat de l’Ajuntament de Calafell, aquestes instal·lacions formen part del 
servei de recollida de residus municipal de Calafell. Per tal de facilitar la gestió del servei, 
aquests béns adscrits , es varen cedir en el seu ús, mitjançant concessió administrativa d’ús 
privatiu a l’empresa ECOBP, SL.  
 
El termini de la concessió és el de la delegació de les competències, fixada en el present 
contracte atès que dit bé està adscrit a les mateixes. El centre de transferència de residus, 
es troba construït i ubicat dins del terme municipal de Calafell. La utilització d'aquestes 
instal·lacions es compartirà amb els altres municipis de la comarca del Baix Penedès on 
EcoBP, SL presta els serveis de recollida de residus. 
El servei de transport, eliminació i gestió del centre de transferència de residus comprèn el 
transport dels residus des del centre de transferència de residus fins al centre gestor 
autoritzat final, el seu tractament i eliminació, així com la pròpia gestió de la instal·lació, 
amb el corresponent manteniment dels equips de la mateixa.  
 
Al centre de transferència de residus, que prestarà servei als municipis de la comarca del 
Baix Penedès on EcoBP, SL presta els serveis de recollida, existeix una bàscula a l’entrada 
de les instal·lacions, de manera que es pot determinar l’ús que fan els diferents municipis 
de la instal·lació. L’Ajuntament de Calafell va autoritzar expressament la instal·lació 
d’aquesta bàscula que restarà incorporada al bé municipal, així com la resta de les 
actuacions d’adaptació necessàries pel desenvolupament de les tasques a realitzar per part 
de l’empresa comarcal de prestació del servei. 
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La forma en que es liquidarà el cànon derivat de l’ús comarcal d’aquesta instal·lació per a 
l’Ajuntament de Calafell, així com l’amortització del valor residual d’aquesta instal·lació, es 
troba determinada als annexos d’aquest conveni. 
 
Onzè. Serveis mancomunats i serveis específics.  
 
Existeixen dues modalitats de prestació de serveis: els serveis mancomunats per a varis 
municipis i els serveis específics per a cada municipi. En els annexos al present conveni 
s’especifiquen quins serveis es presten de forma mancomunada, i quins es presten de 
forma específica per a cada municipi. 
 
La diferència entre serveis mancomunats i serveis específics rau en el fet que els serveis 
mancomunats es presten amb recursos que són compartits entre tots els ajuntaments que 
són peticionaris dels serveis, de manera que els costos totals derivats de la prestació dels 
serveis mancomunats es repercuteixen a cada Ajuntament de forma equitativa i en base 
criteris d’ús dels serveis i resultats en la recollida de residus, aquests criteris de repercussió 
dels costos a cada ajuntament s’especifiquen en el pacte següent.  
 
D’altra banda, la repercussió dels costos derivats de la prestació de serveis específics recau 
íntegrament sobre l’Ajuntament peticionari del servei, i sota les condicions específiques 
mostrades en els annexos al present conveni. 
 
Dotzè. Forma de pagament dels serveis mancomunats.  
 
EcoBP, SL. facturarà mensualment a cada ajuntament una dotzena part del cànon anual 
previst, segons el model de càlcul (annex 3) basat en la intensitat d’ús que cada municipi 
faci dels serveis, definida a partir de les variables de freqüència de buidat, nombre de 
contenidors i els índex de reciclatge per cada municipi. L’import de cànon és el resultat 
d’unes previsions de costos, i per tant, aquest import es regularitzarà segons els costos 
reals dels serveis. Per al càlcul de la previsió de costos anuals s’han tingut en compte dades 
de generació de residus estimatives. 
 
En el cas del servei mancomunat de gestió de la xarxa comarcal de deixalleries la intensitat 
d'ús queda definida segons el model de càlcul (annex 3) basat en les variables pròpies 
d'aquest servei. 
 
Es contemplen els imports corresponents als ingressos per venda de subproductes, així 
com els retorns de cànon per a les diferents fraccions de residus, inclosos en la 
determinació del cànon anual previst (annex 3). 
 
Amb l’objectiu de regularitzar la facturació d’acord amb els costos reals, es farà una 
regularització anyal de les factures, de manera que, durant el primer any es facturarà 
l’import corresponent al cànon calculat, dividit per dotze mesos, i cada any, es produirà la 
regularització per adaptar la facturació als costos reals dels serveis. A principis d’any, es 
farà una regularització final dels costos anuals on es contemplaran tots els costos de l’any 
anterior, i s’establirà el nou import del servei per a l’any en curs, en base al cànon real de 
l’any anterior. 
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Tretzè. Forma de Pagament dels serveis específics per a un ajuntament.  
 
En el marc dels serveis específics que es presten de forma individual a cada ajuntament, 
existeixen serveis que es presten sota comanda i es facturen segons el nombre de serveis 
realitzats d’acord amb un preu unitari. Els imports unitaris per a la prestació d’aquests 
serveis es detallen als annexos del present conveni. 
 
Pel que fa als serveis que es realitzen de forma continuada, EcoBP, SL. facturarà 
mensualment a l’Ajuntament una dotzena part del cànon anual previst. El pressupost per 
a la prestació d’aquests serveis es detalla als annexos del present conveni. L’import de 
cànon és el resultat d’unes previsions de costos, i per tant, aquest import es regularitzarà 
segons els costos reals dels serveis. Per al càlcul de la previsió de costos anuals s’han tingut 
en compte dades de generació de residus estimatives. 
 
Es contemplen els imports corresponents als retorns de cànon per a les diferents fraccions 
de residus, inclosos en el pressupost de cànon anual. 
 
Amb l’objectiu de regularitzar la facturació d’acord amb els costos reals, es farà una 
regularització anyal de les factures, de manera que, durant el primer any es facturarà 
l’import corresponent al cànon calculat, dividit per dotze mesos, i cada any, es produirà la 
regularització per adaptar la facturació als costos reals dels serveis. A principis d’any, es 
farà una regularització final dels costos anuals on es contemplaran tots els costos de l’any 
anterior, i s’establirà el nou import del servei per a l’any en curs, en base al cànon real de 
l’any anterior. 
 
Catorzè. Retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
 
El Consell Comarcal sol·licitarà, a final d’any, a l’Agència de Residus de Catalunya els 
imports corresponents al retorn del cànon per a la disposició controlada de la matèria 
orgànica, i per a la resta de fraccions susceptibles de generar retorn de cànon. 
 
El Consell Comarcal ingressarà les quantitats a EcoBP, SL, amb indicació del que  
correspon a cada municipi. 
  
Quinzè. Campanyes de sensibilització, control i seguiment dels serveis.  
 
El Consell Comarcal farà un acurat seguiment dels serveis de recollida i col·laborarà amb 
les campanyes de sensibilització ciutadana, amb la finalitat d’incrementar els índexs de 
reciclatge i millorar la qualitat dels residus recollits. Per dur a terme aquesta tasca es 
preveu una dotació de l’1,5% del pressupost dels serveis, acord amb el que disposa el 
punt tercer del Pla de Gestió Operativa. 
 
El seguiment del servei de gestió de residus pot incloure la proposta per a la contractació 
per part d'EcoBP, SL d'auditories externes de regularitat comptable, de tipus operatiu 
econòmic-financer (parcials, per fracció, per processos, per serveis o de tota la societat), o 
de caràcter mediambiental. 
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Pel seu àmbit, les campanyes poden ser municipals o supramunicipals. En el primer cas, 
indistintament l'Ajuntament o EcoBP, SL proposaran la conveniència de fer una campanya 
de sensibilització. L'Ajuntament exposarà els trets generals de la campanya i EcoBP, SL 
cercarà una solució tècnica adaptada, que serà aprovada per l'Ajuntament. En el cas de 
campanyes supramunicipals la iniciativa  correspon a a EcoBP, SL i estarà basada en 
l'objectiu de millorar els resultats. Existirà un període de consulta per tal que els 
ajuntaments facin les seves aportacions, que seran tingudes en compte pel Consell 
d'Administració d'EcoBP, SL, que serà en darrer terme qui decidirà la realització de la 
campanya. En qualsevol tipus de campanya el Consell Comarcal estarà informat i podrà 
fer aportacions.  
 
Setzè. Inversions en altre immobilitzat 
 
Cadascun dels Ajuntaments assumeix, de forma expressa la part que li correspon del cost 
d’amortització i finançament de les inversions en vehicles i contenidors que cal fer per a 
implantar el nou model de recollida selectiva, així com d’aquelles que es produeixin en el 
futur, si durant el període de prestació del servei es realitzen altres inversions ara no 
previstes, amb la finalitat de millorar l'estàndard de qualitat en la prestació del servei (com 
per exemple un major nombre de contenidors del previst).  
 
En l’annex 4 al present conveni es detallen les inversions a realitzar específiques per al nou 
model de recollida selectiva, i es mostren els corresponents quadres d’amortització. Per als 
serveis que ja es venen prestant, al mateix annex 4 del present conveni es detallen també 
les inversions i els quadres d’amortització en vigor. 
 
Dissetè. Consignació pressupostaria. 
 
Les prestacions econòmiques que correspongui atorgar a ECOBP, SL es finançaran 
mitjançant l’aplicació o aplicacions pressupostaries corresponents al pressupost municipal 
de cada ajuntament. Cada ajuntament consignarà, en el pressupost de cada exercici 
econòmic, el crèdit suficient per poder atendre el pagament dels serveis. Atès que aquest 
conveni és de caràcter plurianual, l’eficàcia del contracte, pels exercicis corresponents, 
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Divuitè. Funcions dels Ajuntaments, del Consell Comarcal i de EcoBP, SL.  
 
Correspon als Ajuntaments:  
• Fixar els objectius i prioritats generals de funcionament del servei d'aquesta recollida 
selectiva, com a titular i principal beneficiari del Servei.  
• Tenir informat al Consell de totes les circumstàncies que afectin el Servei dins del seu 
terme municipal.  
• Procurar que les tasques de recollida es puguin efectuar en les condicions necessàries 
d'accés als punts de recollida i prevenir qualsevol incidència que dificulti el 
desenvolupament normal del Servei.  
• Sense perjudici del que disposa el pacte quinzè, en relació a les funcions que li 
corresponen sobre les campanyes de sensibilització i segons tipologia, l'Ajuntament 
col·laborarà en les tasques de difusió necessàries per a que els usuaris coneguin els serveis.  
• Abonar el cost corresponent a la prestació del Servei, segons l’import de cànon anual. 
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• Informar al Consell Comarcal de els incidències que es produeixin en els serveis. 
 
Correspon al Consell Comarcal del Baix Penedès:  
• Assumir la direcció, el control i la gestió administrativa del Servei.  
• Inspeccionar les àrees de disposició i informar a l'Ajuntament de les anomalies del Servei 
en l'àmbit de la seva responsabilitat.  
• Informar periòdicament de les dades d'aquesta recollida selectiva.  
• En l'àmbit de les campanyes de sensibilització i en el marc del pacte quinzè, el Consell 
estarà informat de les propostes i farà aportacions en la línia de defensar una visió del 
servei cohesionada, de conjunt i supramunicipal. 
 
Correspon a EcoBP, SL:  
• La gestió executiva del Servei segons els objectius i prioritats generals de funcionament 
del servei d'aquesta recollida selectiva, expressats pel titular i principal beneficiari del 
Servei 
• Tenir informat al Consell i a cada Ajuntament de totes les circumstàncies que afectin el 
Servei dins del seu terme municipal.  
• Funció de coordinació mútua entre tots. 
• Campanyes de sensibilització supramunicipals. 
• En l'àmbit de les campanyes de sensibilització i en el marc del pacte quinzè, li correspon 
cercar solucions tècniques, recollir les posicions dels ens locals i fer les contractacions a 
empreses especialitzades. 
 
Dinovè. Durada d'aquest conveni i la seva resolució.  
 
El present conveni s’inicia a partir de la data de signatura del mateix i finalitza el dia  15 de 
març de 2021. Abans de la finalització del termini, i amb un mínim d'antelació de tres 
mesos, qualsevol de les parts podrà sol·licitar la pròrroga del present conveni, de manera 
expressa i escrita, amb el ben entès que la manca d'aquest requisits propiciarà la pròrroga 
del present conveni per un període de dos anys més. La prorroga del present conveni 
estarà subjecte a la durada de l’empresa d’economia mixta EcoBP, SL.  
 
Durant l'any 2013, aproximadament cap al més de juny es preveu l’inici de la prestació 
dels serveis de recollida selectiva segons el nou model de recollida en àrees d’aportació de 
cinc fraccions i càrrega lateral. Aquest és el model reflectit en els annexos del conveni. 
Mentre tant, el preu del servei es determinarà per al sistema tradicional (proporcional a la 
població). 
 
L'entrada en funcionament del nou model de recollida selectiva ha de tenir una incidència 
en la prestació del serveis de recollida de les fraccions orgànica i rebuig, fent abaixar el 
preu. Durant l'any 2014 es procedirà a l'actualització del annexos i a la regularització del 
cànon anual a pagar pels ajuntaments. 
 
En el supòsit de denúncia d'aquest conveni per part d’algun Ajuntament, abans del 
termini, i amb la finalitat de no agreujar el cost del servei a la resta d’ajuntaments que hi 
participen, s’estableix en primer lloc que l’Ajuntament es compromet a liquidar tot el 
deute derivat del present conveni, vinculat a la prestació del servei i les indemnitzacions 
que s'hagin de satisfer per reducció de servei, danys i perjudicis i retorn de subvencions.  
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Així mateix, els ajuntaments són conscients que a través del present conveni es financen 
unes inversions amb un període d’amortització de 10 anys, i que per tant, es 
comprometen a fer front al pagament de tot el valor residual pendent d’amortitzar 
d’aquelles inversions ja realitzades i de les que es duguin a terme, tant a l’inici, com durant 
la vigència del present conveni.  
 
Vintè. Interessos de demora.  
 
D'acord amb la normativa vigent, l'ajuntament té l'obligació d'abonar el preu dins dels 
trenta dies següents a la data de presentació de les factures en el registre municipal 
corresponent. En cas d'impagament dins del termini establert, EcoBP,SL podrà reclamar a 
l'ajuntament els interessos i les despeses de cobrament previstos a la normativa de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, vigent en cada moment (actualment, Llei 
3/2004, de 29 de desembre, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, recollides al 
TRLCSP (RD-Leg 3/2011, de 14 de novembre) art. 216.4 i 217). Si transcorregut el termini 
d'un mes l'ajuntament no contestés s'entendrà reconegut el venciment del termini de 
pagament i EcoBP, SL podrà formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat 
de l'ajuntament, fins i tot sol·licitant com a mesura cautelar el pagament immediat del 
deute. 
 
Vint-i-unè. Serveis Complementaris i compromisos accessoris.  
 
Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant annexos que incorporin la 
prestació de nous serveis o noves fórmules de col·laboració entre les parts, en el marc de 
la delegació de competències i de l'objecte de la societat EcoBP, SL (art. 2 dels Estatuts). 
 
Vint-i-dosè. Annexos de condicions tècniques i econòmiques particulars. 
 
Com a part integrant del conveni s'incorporaren els següents annexos: 
Annex 1. Serveis mancomunats i serveis específics 
Annex 2. Mitjans i recursos. 
Annex 3 Determinació del cànon anual (fitxa resum per fracció, pressupost del servei i 
model de càlcul) 
Annex 4. Amortització de les inversions 
 
Vint-i-tresè. Jurisdicció.  
 
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  
 
I en prova de la conformitat les parts signen, per triplicat exemplar, el present conveni, en 
el lloc i data de l’encapçalament. 
 
 
17.17.17.17.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
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SR. Triadó: bé bon dia i bon hora, jo voldria iniciar unes preguntes i uns prec, separeu 
vosaltres com vulgue-ho. 
 
Una és sobre uns escossells que hi ha a la plaça de les dependencies municipals de la 
platja que estan escanyant els arbres, ja fa molt de temps, al final aquells arbres es 
moriran.  
 
Altre es sobre les obres que es fan a la platja, on es vol posar el sac nou, penso que 
tothom ho ha vist,  hi ha un quadro penjat, té un cert valor, però el tractament que té allà 
es pésim perquè tota la pols s’està enganxant, penso que abans de començar l’obra es 
tenia que haver protegit. Està destapat i els vidres ... 
 
Altre és una senyal que hi ha a la rambla, que potser està tirada, passant neteja’n , però 
està allà al terra. 
 
Els arbres que s’estan tallant a Mossèn Jaume Soler deuen tenir algun problema, que ens 
expliquin el problema i que si es pensen reposar? 
 
Una pregunta que va quedar per contestar , que era, quan costava les obres del escenari 
aquell mòbil de les obres d’aquí de la platja que s’havia fet d’una manera que puja i baixa, 
això ha de tenir un cost,  Hem vist que s’està canviant tota la fusta del local del cine Iris,  
em refereixo al cine Iris , perdoneu. Ara problemes amb la fusta, no ho se. Que ha 
passat?......  be de moment res mes. 
 
Sr. Maximiliano,  jo pregunto , nada mas que habria de controlar el horario del encendido 
del alumbrado publico, de las dependencias municipiales i del campo de futbol , porque 
son las seis de la tarde i està todo encendido. Esto es un consumo horrible. 
 
La otra, es en Segur , que està la zona azul , però hay trozos de calle que no se paga, eso 
por que? Nada mas. 
 
Sr. Parera, si diré , dos o tres coses que no son qüestions de diners, perquè no vull parlar 
de diners. El lletrèro electrònic que tenim al port, fa quinze dies que vaig dir que feia vuit 
mesos que no funcionava, i aquell lletrero està donant les senyals de vuit mesos enredera, 
com és que no es posa en marxa?  
 
I a un altre cosa que a l’Ajuntament no li costarà diners que son les tapes de les cloaques 
del passeig marítim i algunes d’altres carrers , que els cotxes han de fer una corba per 
esquivar les que estan ensorrades, això ho ha de fer SOREA, no l’Ajuntament.  
 
Pot ser ara, serien coses d’embergadura, l’Alcalde està enfadant en mi, no se que passa, 
però si que també hi ha una cosa que no costaria diners, que ha de pagar la RENFE,  que 
amb els dos túnels, el Pisuerga i el del carrer Rhin, em sembla que això ho ha de pagar 
ADIF,  
 
També un altre cosa que tenia que haver pagat el MOPU, es aquesta cosa que tenim 
abandonada i que pel Turisme no es bo , que és el passeig marítim de Calafell, sis plau, 
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del carrer carrerada a l’estany, això ho tenia que pagar el MOPU, jo pregunto , esteu a 
sobre, es pot donar algun dia alguna explicació, avui pot ser no! 
 
Afegiria un altre cosa que n ha de pagar l’Ajuntament o potser si, l’ACA, només paga el 
75 % d’ampliació de la depuradora, es pot fer, està preparada per ampliar, ja se que l’Aca 
no té diners, tot el que vulgueu.  
 
Son coses importants, si un altre dia el senyor alcalde , un dia que no estigui tant enfadat 
com avui, doncs, que em pogués donar una mica de raó. Sis plau. 
 
Sr. Alcalde, molt bé senyor Parera, estic molt enfadat, doncs, m’he d’aguantar si estic 
enfadat, vull dir, no estic enfadat, aquí venim a parlar, a discutir i a ser coherents, a veure 
si s’ho apunta això.  
 
Sr. Ferré començarà el senyor Bonilla 
 
Sr. Bonilla: gracias señor alcalde, en la urbanizacion Segur de Dalt, ya llevan meses que 
hay farolas que estan rotas  y otras que no funcionan, pediría que se mire de hacer el 
seguimiento, exactament igual, pasa en Brisas, han habido últimamente  algunas 
actuaciones, he visto que hacian el mantenimiento, pensaba que terminarian 
cambiandolas,  pero al final han quedado sin arreglar. 
 
Luego en el municipio, sobre todo en el paseo marítimo, en algunas aceras , los arboles se 
secan , se terminan sacando, al final se quita i queda el agujero , esto es una trampa para 
el ciudadano que meten el pie dentro i se hacen daño. Yo pediria que si no se vulve a 
plantar el arbol que se tape el agujero. 
 
En la calle Rumanía , núm 25  hay un solar lleno de gatos, con lo que conlleva las cacas los 
pipis.... ¿ hay alguna manera de controlar el tema este?. La multipliacion de los gatos 
parece eso. 
 
Luego , habia otro tema, las  obras de las aceras, que se estan haciendo ahora, ha habido 
una mala ejecucion, si se dan una vuelta , hay algunas que la verdad no se si ha valido la 
pena o era mejor dejarlas, como en la calle Inglaterra. El dinero lo pagaremos , seguro , 
peró estan mal ejecutadas! yo no sé la empresa que lo ha hecho , o las personas que lo 
han hecho, que se mire i que se controle. Habia otra cosa, mayormente que no lo 
tengamos que pagar dos veces, que quede mal hecho, pensando que ha quedado bien. 
 
En los pasos inferiores, sobre todo en los de Segur, hay una cantidad de suciedad 
tremenda. Entonces que se mantenga limpio. Nada mas por hoy. 
 
Sra. Almagro: Jo faré tres intervencions en forma de preguntes  en l’àmbit de promoció 
econòmica, que es l’àmbit que a mi em pertoca. El primer estaria relacionat, amb la fira de 
turisme, FITUR,  vam tenir que la setmana passada va assistir una delegació d’aquest 
Ajuntament encapçalada pel senyor alcalde a Madrid, que per cert, abans de fer la 
intervenció, m’agradaria dir-li, que bueno, aquí tenim la fotografia de la delegació de la 
Costa Daurada en general, hi home, a mi m’hagués agradat, que nosaltres com a municipi 
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Calafell també estigués aquí representada i no vam ser, és una pena que no sortim als 
mitjans de comunicació, però bé, és una pena, una anècdota. 
 
Nosaltres creiem, que és una bona iniciativa assistir a aquestes fèries, a aquestes fires de 
turisme i aprofitar-les per aconseguir contactes, buscar patrocinis per Calafell a nivell 
econòmic i turístic, a canvi de que, doncs, d’oferir tots els actius que Calafell té, com a 
municipi i temes de patrimoni cultural a més de turisme gastronòmic i turisme sol i platja 
que també tenim i molt. Moltes  persones venen aquí a Calafell per gaudir d’aquestes, 
d’aquest actius naturals de Calafell. Ens agradaria saber , si al llarg dels dos, tres anys, que 
vostès com equip de govern que vostès han pogut anar-hi i han pogut estar presents en 
aquesta fira de turisme a Madrid, si ha algunes dades, alguns actius de la repercussió 
econòmica doncs, que aquestes visites han tingut a Calafell, es a dir, si tenen dades, o 
tenen xifres, si ha hagut algun tipus d’increment amb el núm. de reserves de places 
hoteleres, en comerços i restaurants a nivell de vendes, saber nivell de benefici que ha 
tingut, perquè si realment és un benefici, una repercussió , un impacte positiu de cara al 
nostre comerç , i als nostres restauradors i hotelers, doncs, jo penso que aquesta estada 
més que una despesa , és una inversió. Es tractaria d’una inversió, llavors m’agradaria si, 
poguéssim tenir alguna dada en aquest sentit. 
 
Desprès un altre tema respecte a la Xatonada, l’any passat en comissió informativa se’ns 
va informa la regidora que de cara a la xatonada s’havia proposat, sis-centes racions per 
tal de donar a les persones que assistissin a la xatonada. Finalment la comissió posterior de 
valoració d’aquesta  xatonada se’ns va dir que havien faltat unes seixanta racions mes o 
menys, i que havia sigut una pena. Bueno, segons les dades que nosaltres tenim , aquest 
any es tornaran a fer sis-centes racions i el nucli com ja es va quedar l’ajuntament amb els 
restauradors amb diferents reunions que es van fer amb ells , doncs, aquest any , es farà  
al nucli de la platja, perquè es va quedar de fer-ho  de manera rotativa, no? Doncs jo 
penso que a la platja  l’assistència augmenti, en aquesta xatonada, doncs no entenc, 
perquè es manté aquest número de sis-centes racions i ens agradaria que ens ho acabés 
d’explicar. 
 
I per acabar, degut que els decrets ens els van donar ahir i no hem tingut temps de llegir-
los , però si que repassant el llistat final que consta en aquest dossier , hem vist un decret 
que és el num 2013/66 del 15 de gener de 2013, en el que s’informa o es contempla el 
canvi d’empresa del festival Rockabilly , llavors vam tenir comissió , i no se’ns va dir dir 
res,el que si que se’ns va informar , se’ns va facilitar un contracte , o un conveni dic 
contracte , conveni perquè no ho tinc gaire clar de que és , en el que se’ns informava del 
fet  de canviar tota la iniciativa del Riverside que venien fent aquí a Calafell al llarg dels 
anys amb una empresa de Balaguer, llavors no sabem si l’empresa realment és l’empresa 
que farà el conveni, si és la mateixa empresa que ho venia fent fins ara, es veu que no, 
perquè hi ha un canvi, no, llavors ...... perfecte. Moltes gràcies. 
 
Sra. Cumplido:  bon dia, jo en primer lloc , només uns comentaris que ens han fet arribar i 
m’han produït una mica de preocupació , d’un grup de dónes d’aquí que en octubre i 
desprès per tots Sants , que van tenir uns atracaments aquí al cementiri  i demanen una 
mica de seguretat i si es possible doncs, concretar un dia que pugui ser la policia, per a 
que elles puguin anar aquest dia i evitar que les puguin atracar.  
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Per un altre banda , dir-vos que al final del carrer Andalusia a on comença la Bòvila , s’està 
degradant moltíssim , hi ha molts clots i ja sabem que ham les obres que es van fer 
d’envoltant del castell , van passar molts camions i moltes màquines i això ha anat 
maxacant i bueno, com forma part del dia a dia, doncs , se tingui present , perquè pasan 
molts cotxes de tota la canalla. Per altre banda els pocs comerciants que te aquí al poble, 
fan arribar la queixa que se’ls hi estan marxant els clients , perquè aquí a dalt al poble 
tenim sobre tot gent gran , gent que bé d’altres urbanitzacions més apartades i necessiten 
aparcar a la zona  de càrrega i descàrrega per poder porta la compra al cotxe i marxa. Clar 
els hi posen multes, no les deixen aparcar i han de marxar a comprar a altres jocs , aquí 
també tenim comerç i hem de mirar de cuidar al  poc comerç que ens queda aquí al 
poble. 
 
Un altre observació que voldria fer, a les festes popular i altres festes no tant populars, 
com son els reis, els tres tombs, i aquest de la candelera ens crida l’atenció sobre tot en 
aquesta de la candelera, perquè quan jo vaig arribar, dalt a la esplanada del castell, és 
molt habitual veure un policia  de paisà que sembla ser que fa les funcions de 
guardaespatlles, o si més no, va de paisà . Veure a la esplanada  al migdia, a la missa que 
tot  l’equip de govern era dintre, i aquesta persona era fora, que estava allà sol, “como el 
de la triste figura”, pobre, doncs, m’agradaria saber, si hi ha perill en aquests actes, quin 
perill pot haver per tenir una persona, no a la policia, vestida de policia, si és que s’ha 
rebut algun tipus d’amenaces  i els regidors de l’oposició no estem assabentats, i també 
podem córrer el risc,  o si és que el senyor Alcalde  té por dels mateixos ciutadans, però la 
veritat és.... home! dóna una imatge de inseguretat , veure a una persona que està al 
voltant i que dóna molt mala imatge a un municipi turístic , que si hi ha uns policies , 
vestits de policies , la gent se sent segura, veu que l’Ajuntament vigila, controla , està 
pendent de la festa i dels mateixos ciutadans. Jo penso, que potser aquesta persona es 
sentiria molt més realitzada donant seguretat als ciutadans del municipi juntament amb 
els seus companys, no aquí aïllat i sol. 
 
Només una pregunta més, perquè m’han fet arribar un correu i ho haig de preguntar. Si 
des de turisme s’ha fet arribar a les escoles avui , perquè ahir  no va arribar , algun tipus 
de flaiers? Si.? 
 
Un pare m’ha dit, que els nens s’han dedicat a corregir les faltes d’ortografia que hi havia.  
(......)  
 
Molt bé, he fet la pregunta ,perquè m’ho han fet arribar ara. 
 
Sr. Maximiliano, bé jo tenia unes preguntes, la primera bé una mica, també comentada 
pel senyor Triadó, a part dels tema dels plataners, que passa amb les palmeres que estan 
mortes al Passeig Marítim? Hi ha previsió de canviar-les o no, perquè les obres del passeig 
s’estan endarrerint una mica , pensar una mica alguna cosa per aquestes palmeres. 
 
Un altre cosa que m’han comentat els veïns i que a mi també m’ha passat, la zona blava 
entre carrer Sant Pere,  Carrerada d’en Ralet. Per trobar una màquina has de creuar quatre 
vegades Mossèn Jaume Soler, que és una avinguda bastant concorrida , o si no, passar per 
la part de darrera dels cotxes, evidentment correm bastant riscos a més a més el bordillo 
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està una mica inclinat i et pots trobar els cotxes més dintre o més  llargs, no sé, podríem 
mirar-lo cara als nostres veïns. 
 
Per acabar , m’agrada’t molt un tema que s’ha parlat avui, el tema del turisme, m’ha 
agradat  perquè penso  que en cada pla s’hauria de parlar del turisme, perquè  és el 
pulmó principal del nostre municipi, la gran industria que tenim , no tenim altres recursos 
però en aquests casi dos anys que estic aquí  assegut en aquesta taula , poques vegades 
s’ha parlat del turisme, i del que podem fer per Calafell. El que sí volia deixar sobre la 
taula, es que el passat dia 23, es va fer una presentació a les dependencies de la platja del 
famós pla d’actuació turística previst per 2013 i en aquesta presentació ens hagués 
agradat que s’hagués convidat tots els empresaris del municipi, perquè tots els empresaris 
del municipi estem relacionats amb el sector turístic, en canvi els que estaven eren els 
hotelers i representants de les agencies immobiliàries més relacionades amb el tema 
turístic pur i dur. Això encara és lo de menys, el que si lo que ha sortit en el diari de 
Tarragona , referent a questa reunió, jo volia manifestar una miqueta la preocupació que 
hi ha en el sector, perquè realment, si nosaltres pensen al 2013 de que un element de 
tracció turística per Calafell, sigui la botifarrada , la xatonada, o la sardinada, jo com a 
empresari dic que no anem bé. El senyor Parera parlava un dia , de festes i festetes, és una 
frase que a ell li agrada molt (...........)  
 
No conec cap turista que vingui a la sardinada de Calafell, és un acte popular que jo penso 
que hem de mantenir, que hem de fomentar,  i que tenim que treballar , perquè un dia 
arribi a ser un element turístic, però  si que si nosaltres , al nostre programa de atraccións 
turistes presentem  només , sardinada, botifarrada, xatonada, home , és una mica pobre. 
En aquest dos anys, bueno tres estius,  el primer estiu , bueno acabem t’entra al maig i tot 
s’ho troba una mica preparat, normal, però grans novetats no hi ha hagut, s’ha implantat 
el carnaval d’estiu, per aquest any es preveu una concentració de “porxe” al maig, es 
preveu una concentració en el port de cotxes antics a l’abril, jo convido a continuar en 
aquesta línea, convido a que parlar de Calafell turístic i per Nadal fer uns sopars de Nadal 
no és suficient  i sobre tot , una cosa que reclamo des de fa molt, és recuperar el Patronat. 
Perquè el sector privat , vol participar, perquè s’està jugant  i és inútil que continuïn .... si 
bé que ens diguin que al juny tindrem   llest , uns nous estatuts del patronat , bé ho 
celebrem , però hem perdut un altre estiu, ho sento molt però és una crítica que tinc que 
fer  i vull fer-la. El tema del patronat , és un tema fonamental ens ho estan demostrant, 
Barcelona, altres municipis mes propers , si hagués un Patronat que funcionés, on el sector 
privat es sentís realment representat, alo millor podríem treballar conjuntament i poguer 
buscar noves iniciatives, continuem anant a Fires on tenim un mercat possiblement 
saturat, continuem anant a Zaragoza o las Fires de Vitòria o les Fires de Logroño, està molt 
bé, però alo millor tenim un públic molt més proper ,, que és el de Barcelona i tot el 
cinturó de Barcelona i que ens pot ajudar a desestacionalitzar Calafell, sol i platges està 
molt bé. Però tenim aquí al costat un públic, aprop que busca unes estades breus, perquè 
realment la situació econòmica de les famílies , es la que és, un públic que dijous pot 
comprar un diari i decidir que fem, però si que necessitem donar-li activitats. Amb això 
també, vull remarcar-lo clarament, ningú empresari preten que el sector públic resolgui els 
seus problemes, perquè evidentment el sector privat té els seus i les seves responsabilitat 
amb les seves pròpies empreses que quedi ben clar, però si tenim que treballar perquè el 
nostre poble sigui atractiu, tenim que treballar perquè la gent , tingui uns motius per 
vindre a Calafell, ja té uns quants, però hem de donar-li molts més, perquè la competència 
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que tenim ara, realment , no és el poble del costat, es mundial, la globalització, ens ha 
posat en una posició molt delicada, que si no comencem a treballar i ràpid, amb idees 
noves, amb noves iniciatives , amb noves empentes, poc a poc , tancarem les nostres 
empreses i continuarà el Baix Penedès sent una de les comarques amb més atur que tenim 
a Catalunya. Res mes. Gràcies. 
 
Sr. Olivella, Toni 
 
Sr. Antoni Duart: hola bon dia, la dos meves preguntes son. 
El tema dels passos soterranis , sobre tot el de segur de Calafell, és un problema greu tot i 
que si que es fan algunes actuacions, però jo crec, que tindrien que intensificar-se perquè 
realment quan es fa una i es neteja , automàticament torna a estar amb molta brutícia i 
entrant en la dinàmica del municipi turístic, tindríem cuidar sobre tots els caps de setmana  
inclòs el hivern, que els passos soterranis estiguin nets, molt nets, perquè és la primera 
imatge que té el turista quan baixa a l’estació de Segur de Calafell. Per tant, convidaria a 
que el tema del pas soterrani, s’intentés mantenir net i mantenir-lo amb bones condicions 
, no només per la imatge del municipi que hem de donar , sinó també per un tema 
d’higiene i de salubritat per la gent que cada dia pasa per aquest pas. 
 
La meva segona pregunta seria sobre el tema de la seguretat a les dues estacions , a la de 
Segur de Calafell i a la de Calafell, amb el tema de la seguretat hem rebut queixes de 
persones que cada vegada es troben més insegures a l’hora de passar pel pas soterrani de 
Segur de Calafell, és evident que hi ha moviments de molts tipus i no fa falta ser un expert 
per segons quines hores trobar-se amb aquesta problemàtica, és un tema també que 
afecta a la , no només a la gent jove que realment veu que s’estan fent una sèrie d’actes i 
que bueno, estem parlant de persones que estan fixes ubicades a certes hores 
determinades, sinó que él problema el tenim amb la gent gran. Cada vegada la gent gran, 
té mes por de passar a certes hores pel pas soterrani.  Es cert que es fan algunes accions, 
però hi ha unes hores concretes que tindria que haver-hi una vigilància concreta  
garantida pel ciutadà. En el cas  de Segur de Calafell , els cotxes que estan al pàrking , es 
troben molt sovint amb els vidres trancats i que el cotxe, bueno... bàsicament serien les 
meves dues preguntes. El tema de la seguretat i el de la neteja. Gràcies. 
 
Sr. Ferré ens agradaria tancar la intervenció , sobre tot amb un prec que ens ha traslladat 
un ciutadà i ens ha dit que ho fem expressament a la Maria Verge, no tenim res contra tu, 
però ens ha dit que t’ho traslladem. Ens ha dit, que tu que has estat tants anys a l’oposició 
reclamant la balla que hi ha d’haver a la rotonda del Vilarenc, doncs ara , que està al 
govern , si t’enrecordes o no, ara de que aquesta valla no està posada i que aquesta 
barana no està posada perquè els ciutadans puguin creuar amb seguretat , no? Te’l 
traslladem  tal qual ens ho ha traslladat el ciutadà , que facis memòria quan estaves a 
l’oposició i ara que està al govern te’n recordis i que poseu-ho aquesta barana i que 
reclamis al teu equip de govern que posí aquesta barana. 
 
Un altre tema que va sortir als mitjans de comunicació, va ser, que el projecte que s’està 
tramitant de la reforma de la plaça Pau Casals, el senyor Quim Vidal , va dir que faria un 
procés de participació ciutadana, havia sortit fins i tot en algun diari , per parlar de la 
reforma d’aquesta plaça i ens agradaria saber si aquesta reforma es pensa tirar endavant o 
no? Desprès de la  participació que s’ha fet amb el carril bici, la regidoria de Participació  
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Ciutadana, ha desaparegut per complert. Sembla que tota la participació ciutadana que es 
reclamava desde l’oposició i que havíem de fer durant aquest quatre anys, doncs, 
pràcticament  s’ha reduït a aquella comissió que es va fer pel carril bici, per treure el carril 
bici, no per tornar-lo a posar.  
 
Un altre tema refent a la participació ciutadana que s’ha  tractat diverses vegades , es la 
creació del consell de seguretat ciutadana, també es una de les reivindicacions que es va 
fer en la moció que es va presentar i en la recollida de signatures per tal de que l’equip de 
govern tirés enrere en la decisió que va prendre de treure a la policia de les dependències 
de Segur, es va acordar en aquell moment que es faria aquest consell de seguretat 
ciutadana amb la participació de les entitats veïnals, i ara que tenim aquest dos caps de 
policia que un d’ells, sembla que farà aquesta tasques de parlar amb els veïns i de 
consensuar aqueta reforma, que es puguin fer a nivell de transit i a nivell de mobilitat, 
doncs, segurament tenim els professionals adequats o un excés de professionals per poder 
fer aquesta tasca, de que es creï aquest consell de Seguretat Ciutadana i que la 
participació que vostès havien publicat  “brilla por su ausencia” com diria una mestre que 
he tingut jo, doncs en aquest cas demanen que sigui una aposta ferma i decidida i que 
aquest Consell de Seguretat Ciutadana no quedi en l’oblit. 
 
Després de dos mesos sense precs i preguntes tampoc ens volem estendre més i creiem 
que ja hem utilitzat suficientment el temps i en qualsevol cas esperem les seves respostes. 
 
Sr. Alcalde: Exactament, desprès de dos mesos anem a contestar. Comencem pel José 
Antonio. 
 
Sr. Jiménez: gràcies, primer contestar al Sr. Triadó el tema de la plaça Sant Pere. Ja som 
coneixedors d’aquest problema i no només d’aquest sinó tota laC-31 té el mateix 
problema. Ja està encarregat per aquesta feina una empresa perquè desmuntin totes les 
peces metàl·liques i les tallin. Pel que és la carretera i a la plaça unes peces de formigó que 
fa poc la Brigada va estar fent algun tipus de reparació però si ha quedat alguna mirarem 
de solucionar el problema. 
 
A Luis Sieiro:que ha comentat el tema de l’enllumenat públic, sí que és veritat que s’ha de 
tenir cura i més en els temps que corren i jo el tindré present.  
 
I un tros de la zona blava que no es paga, sinó m’equivoco serà el tram entre la C-31 i el 
carrer Pau Neruda a Ronda Universitat que és l’únic tram que queda pendent que no es 
paga. Això encara ho tindré que preguntar però crec que és un problema de quan es va 
fer l’obra que...  
 
Per això ho conec Sr. Parera, és davant de la meva botiga, i concretament és perquè no té 
màquina. I és perquè quan es va fer el Pla Zapatero no van passar els tubs per fer 
instal·lació. Jo tinc entès això. Clar que està a cinquanta metros però s’ha d’aixecar tot per 
passar un tub d’un lloc a l’altre. La Normativa estableix que seria il·legal cobrar. No és 
perquè jo tingui allà la botiga Sr. Parera, perquè jo aparco una mica més a sobre i pago. 
També el sr. Bonilla ha comentat el mateix tema de l’enllumenat públic a Segur de Calafell 
i Les Brises, ho tindrem present, s’estan fent actuacions allí. 
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Aquí també s’ha comentat que l’arbrat. Bé ja una resposta conjunta pel Sr. Bonilla, el Sr. 
Revelló i el Sr. Triadó que és referent al tema de jardineria. Els arbres que s’han tret a 
Mossèn Jaume Soler són  d’obres que s’estaven malament, no es tornaren a replantar, en 
breu es tallaren a ras de terra. Las palmeres del Passeig Marítim és el mateix, amb la 
mateixa màquina que vingui a fer la feina aprofitarem pel Passeig Marítim i sí que es 
replantaren totes les palmeres del Passeig Marítim aquest any i també es replantarà tot el 
que ha caigut amb aquests dies de vent. A Segur centre i a Rodríguez Pita també es 
plantaren.  
 
I jo crec que per la meva banda només queda una cosa que ha dit el Maxi de la màquina 
de la zona blava de Mossèn Jaume Soler que mirarem amb l’empresa CEMSSA que pot fer 
amb això. 
 
Desprès una resposta Mutua al Toni i al Sr. Bonilla que han comentat el tema de la neteja 
del soterrani de l’Estació de Segur de Calafell. Fa dos setmanes es va parlar amb 
l’empresa. Tots els divendres es fa una neteja concretament amb el Mercat i es fan 
manteniment diaris. Ahir a la tarda em vaig passar i sí que hi havien quatre papers i quatre 
coses però només pel vent que feia és normal. Mirarem de tenir nua  mica més de cura i si 
s’ha de netejar una mica més doncs reforçarem la neteja. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: molt bé, Quim hi ha alguna cosa que vulguis comentar? 
 
Sr. Jiménez: primer, respondre el senyor Triadó el tema de la plaça de Sant Pere, dels 
arbres, ja en som coneixedors d’aquest problema, i no només d’aquest sinó també de tota 
la C-31. Ja s’ha encarregat aquesta feina a una empresa perquè desmontin totes les peces 
metàl·liques i les tallin. El que és la carretera i a la plaça són unes peces de formigó, que ja 
la brigada fa poc va estar fent algun tipus de reparació, però si n’ha quedat alguna , 
doncs, mirarem de solucionar el problema. 
El Lluís Sieiro ha  esmentat una mica més de control d’enllumenat públic, que és veritat 
que s’ha de tenir cura i més amb els temps que corren.  I un tros de zona blava que no 
funciona, que no es paga, concretament i si no m’equivoco deu ser el tram entre la C 31,  
Pau Neruda  i Ronda Universitat. Ho hauré de preguntar, però crec que és perquè no té 
màquina, perquè quan es va fer el pla Zapatero, no es van passar els tubs per fer 
instal·lació.  La normativa estableix que si aquest carrer no té seria il·legal cobrar i no és 
perquè jo tingui la botiga allà senyor Parera, perquè jo estaciono més amunt  i pago 
també. 
 
A veure, també el senyor Bonilla que ha comentat el tema de l’enllumenat públic, a Segur 
de Calafell i a Brises, ho tindrem present tot i que s’estan fent actuacions. 
Una resposta una mica conjunta al senyor Bonilla, Massimiliano i Triadó, sobre la 
jardineria.  Els arbres que s’han tallat a Mossèn Jaume Soler, estaven malament, no es 
tornaran a replantar.  No s’han tallat encara a ras de terra perquè la gent no ensopegui i 
caigui.  Les palmeres del passeig marítim és el mateix, amb la mateixa màquina que ho 
facin a Mossèn Jaume Soler, aprofitarem el passeig marítim i si que es replantaran totes 
les palmeres del passeig marítim aquest any i també es replantaran tot el que falta 
d’arbrats, ja que amb aquest vent que ha fet n’han caigut bastants a Segur centre i a 
Rodríguez Pita, tots aquests també es plantaran.  Mirarem de tapar aquestes soques on no 
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replante.  I sobre el que ha dit el Massi sobre la màquina de la zona blava a Mossèn Jaume 
Soler, mirarem amb CEMSSA que es pot fer. 
 
I després hi ha una reposta mútua pel Toni i el Bonilla que han comentat el tema de la 
neteja del soterrani de l’estació de Segur de Calafell . Fa unes dues setmanes es va parlar 
amb l’empresa tots els divendres, es fa una neteja conjuntament amb el mercat. 
Igualment s’han d’anar fent aquests manteniments diaris.  Jo ahir vaig passar i sí que hi 
havia quatre papers i quatre coses, però amb el vent que feia és normal que tot vagi aquí 
al soterrani.  Jo com a un punt insoluble al municipi, ara que  s’ha pintat i tot, crec que no, 
però mirarem de tenir una mica més de cura i si s’ha de netejar una mica més i reforçar la 
neteja es farà. Gràcies. 
 
Sr. Vidal: un petit comentari, del tema de la regidoria, les altres coses a mi no em 
pertoquen.  Potser si que amb el tema del carril bici vam ser la cara visible, doncs el nostre 
logo de la regidoria estava allà, però nosaltres donem suport perquè si sempre manifestem 
que la nostra política és de treballar junts diferentes regidories, per exemple, el tema del 
pla director, que també estàvem darrere i el nostre logo, de regidoria de Participació 
Ciutadana, no hi era però si que estàvem darrere i com això, altres feines que estem fent 
de suport a les altres regidories. Si això vol dir que estem a l’ombra i que potser hauríem 
de marcar més paquet i posar el nostre logo als cartells, això no ho farem, perquè som un 
equip i nosaltres estem a la disposició de qualsevol regidoria per donar suport a tots els 
temes relacionats.  La nostra feina va, des del SAC, a respondre tots els mails, ara si vostè 
té el ventall una mica no molt gran i veu això, a mi em sembla molt bé, però la 
participació ciutadana no es basa en agafar una butlleta i fer una enquesta, sinó que 
respondre mil cinc-cents mails i mig i donar resposta, també és participació ciutadana.  
Que la gent vagi al SAC i tinguis les respostes, i les queixes, suggeriments, agafin un filtre i 
després es distribueixin, això també és donar participació i a més a més nosaltres estem 
darrere de moltes accions que les regidories fan, però si el que vostè vol que posem el 
nostre logo allà, això no ho farem. I en el cas del carril bici, que vam ser la cara visible al 
principi, però potser per les reunions que hi ha hagut i cap on s’han anat derivat, doncs 
potser, el testimoni l’agafa una altra regidoria i això no vol dir res,  vull dir que som un 
equip de govern que anem tots a una i si hem de participar més regidories i a l’hora de 
posar un logo en surt un altre, no hi entrem. 
Sra. Verge: Ramon, díga-li al ciutadà aquest que sí que hi penso, però en els anys que vaig 
estar a l’oposició no em vau fer gaire cas, i econòmicament podíeu. Aleshores, no he dit 
res més al meu equip de govern, perquè vaig pensar que si abans no m’havíeu fet cas, ara 
tal i com estem, menys, però ho faré, ja li pots dir al ciutadà, perquè jo hi passo cada dia 
per aquella cruïlla i cada dia hi ha la problemàtica aquesta i li passarem al regidor que 
pertoca.  Perquè jo aquestes coses les veig i les passo.  El Rafel ho contestarà segurament. 
El prec que li ha fet el Triadó sobre el senyal lluminosa que està a terra, aquesta mateixa 
setmana li vaig dir jo al Rafel. Vull dir que són coses del dia a dia que quan el ciutadà me 
les diu ho dic. I  la tanca aquesta, sincerament, com que no em vas fer cas tu tampoc, vaig 
pensar que no es devia poder, i ja no m’he recordat més i ho veig cada dia i no pateixis 
diga-li al ciutadà que ho  tindré pendent.   
 
Sr. Olivella: de tota manera, Maria, i em poso al mig, el Ramon ja ho sap les dificultats que 
hi ha, perquè van estar 2 o 3 anys sentin-te i no ho va fer. Aleshores, no cal que et 
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disculpis, perquè tu vas fer el que va caldre i no et van fer cas.  Ara t’ho ha dit ell, doncs 
intentarem a veure, tenim un marge de 2,5 anys, per dir-ho d’alguna forma. 
 
Sr. Clavero: bé, tinc dues o tres coses. Les dues primeres són per la senyora Teresa 
Cumplido.  El tema d’una senyora que va tenir un incident al cementiri.  Ja ho hem parlat i 
hem de trobar un dia i una hora que els vagi bé perquè puguin anar acompanyades per la 
policia o que hi  pugui haver presència policia.  
 
Pel que fa al tema de la càrrega i descàrrega de la plaça, potser abans teníem un problema 
més complexe perquè la policia era policia que anava passant i no tenia molta consciència 
dels vehicles que hi hagués a la plaça. Tampoc és que s’hagi sancionat gairebé mai,  
potser algun motorista que anava passant  i es trobava allà un vehicle i no sabia el temps 
real que estava allà.  A la plaça tenim policia de proximitat, quasi permanentment, 
tombant per aquí i no multa, només adverteix que és una zona de càrrega i descàrrega, 
no per anar a prendre cafè.   
 
Sr. Ferré: els comerciants quan van demanar que hi hagués un espai per poder aparcar els 
seus clients que venien als seus establiments i això és el que posa el senyal.  I el que s’està 
aplicant és una tolerància zero, perquè és veritat que hi ha  hagut algunes multes però 
també és veritat que la policia local que hi ha a la plaça inciten als clients que poden anar 
a aquests negocis a que marxin i no aparquin allà.   
 
Sr. Olivella: el problema de la plaça és que ha passat d’un extrem a l’altre. Igual que diuen 
els comerciants que la policia el que fa és fer marxar la gent d’allà. Venim d’una època 
que hi ha molta gent que em diu que no hi aparcava ningú i que des de que està el nou 
govern, és una conya.  I la veritat és que ho és, perquè el desordre que hi ha en aquesta 
plaça no es pot suportar més. I  a més jo es que estic aquí cada dia i a totes hores i fem un 
control exhaustiu. L’altre dia hi havia cotxes sobre la vorera del davant de l’església, i això  
no és correcte.  Davant del bar d’allà, també un munt de cotxes sobre la vorera; davant de 
Calafell Ràdio també.  Davant d’allà on heu demanat la barana per pujar, també hi ha 
cotxes, i això no és ordre.  Aquesta no és la filosofia de  la plaça quan es va crear i això es 
va dir aquí dalt, sinó que era que aquí dalt hi ha un aparcament gratuït a dos minuts que 
tothom que va a la plaça hi pot aparcar.  Càrrega i descàrrega, sí, però el lloc que pertoca.  
Les persones que estacionen aquí davant un moment per anar a buscar el diari, el policia 
no els diu res, perquè no molesten en absolut i això es veu.  O sigui, veus que baixa la 
gent, aparca i no hi ha ningú que els multi i si hi ha alguna persona que l’han multada per 
aquesta condició que ens ho digui, que ho mirarem i parlarem amb la policia.  Ara bé, tot 
el munt de desgabell que t’acabo de dir necessita un ordre i hem lluitat per tornar a tenir 
un policia de barri que ja hi era abans o de zona que es mogui, escoles... Per tant, a mi els 
veïns ja m’han dit que volen parlar amb mi, ja hi parlarem, i parlarem amb el regidor i els 
direm això, però ja que s’ha avançat, perquè sembla ser que es necessita dir a tothom, 
remenar l’olla i bullir-la bé, doncs, agraïts que ens ho dieu.  Agraïts que ens ho diguin, 
agraïts que ens ho hagin dit els veïns, l’altre dia hi va haver regidors nostres que també 
ens ho van dir.  És igual que la senyora del cementiri que ens ho van dir, i ho vam parlar 
en Junta de Seguretat, com ha explicat el regidor.  El que passa és que aquest és un altre 
problema, que crec que no és la solució que hi vaigi un policia local allà i això tamb´ho 
hem parlat, i parlarem amb aquesta persona que ens ho va dir, per buscar una sortida 
perquè evidentment la gent s’ha de sentir segura dels llocs on va, perquè quan no et surt 
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un et surt l’altre.  El que passa és que també tenim un altre problema amb el cementiri 
que hi ha tres vigilants i de vegades no hi són i d’això som conscients, i ho dic 
públicament.  Aquests senyors són els que han de vigilar el cementiri i per tant, agraeixo 
aquestes persones que ens han dit que al cementiri no hi havia ningú en aquell moment i 
que ara resulta que hi haurà d’anar un policia, doncs no, cal buscar una altra sortida, igual 
que aquí a la plaça. No estic enfadat, al contrari... 
 
Sr. Ferré: nosaltres hem de traslladar el que ens diuen els ciutadans al carrer... 
 
Sr. Olivella: em deixes acabar Ramon?  Perquè abans quan has parlat no t’he dit res. 
 
Sr. Ferré: però ara no recrimineu això als ciutadans, pequè ells no saben com funciona 
l’Ajuntament. 
 
Sr. Olivella: estem dient una realitat que la vivim cada dia i te l’estic explicant tal com te 
l’ha explicada el regidor, el que passa que no hem posat un policia perquè la gent 
s’espanti més, sinó que és el mateix policia que hi havia sempre.  Nosaltres hem posat un 
policia al barri, igual que n’hi ha en d’altres zona i l’únic que fa és dir a la gent que aparca 
allà que tregui el cotxe. No es vol multar la gent, sinó que compleixin i no deixin els cotxes 
sobre les voreres, que sabeu que s’espatllen i que cada vegada degenera més, perquè aquí 
dalt de l’església, l’altre dia 2 cotxes, o quan la gent va al SAC, tant costa anar aquí dalt a 
aparcar i és un minut baixar per fer les gestions? Ara, anar el comprar el diari, pujar i 
baixa, crec que el policia té tolerància.  Tot i amb això parlarem amb les persones, però el 
problema que hi ha amb el policia és que la gent s’aclareixi i que ens diguin si volen 
realment un policia o no i que això sigui el Farwest.  
 
Sr. Ferré: quan aparquen sobre la vorera o en llocs que no s’ha d’aparcar evidentment s’ha 
de multar.  El que passa és que els policies que estan a la plaça, n’hem parlat, i ens han dit 
que tenen ordres estrictes de què hi hagi tolèrancia zero i aquest llenguatge no l’utilitza el 
cituadà del carrer, sinó professionals. Per això, en tot cas, transmeti les ordres oportunes 
que no hi ha d’haver tolerància zero, sinó que hi ha d’haver una certa tolerància per la 
gent que paren a comprar el pa o el diari.   
 
Sr. Olivella: no és l’ordre que se’ls ha donat.  Sempre és exactament el mateix i l’ordre que 
tenen és que la plaça ha d’estar neta i no poden haver-hi cotxes sobre les voreres i a 
aquestes persones se’ls multarà.  Ara, la gent que va a comprar el diari no és ni mig minut.  
I si hi ha algun cotxe oficial de l’Ajuntament, amb aquest sí que hi ha ordre de què es 
multi, perquè de vegades també n’hi ha. 
Sra. Cumplido: ja ho traslladarem als botiguers. 
 
Sr. Olivella: no cal que els diguis res perquè tenim hora amb ells per parlar-ne i ja els ho 
comunicarem també. 
 
Sr. Clavero: quedava un tema pendent que és una reflexió al Toni Duart.  Sobre el tema de 
les estacions del tren.  No fa ni un mes que nosaltres, el Cap de la policia i jo mateix ens 
vam reunir amb associacions de veïns i vam estar parlant de diferents temes i de punts 
molt concrets d’un municipi que ens van dir que tenien una preocupació especial.  Jo 
penso que ja ho fèiem  abans, però que des de que vam parlar amb ells, doncs, li hem 
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prestat  molta atenció a aquests temes i penso que últimament no crec que ningú pugui 
dir que no ens estem preocupant.  Estem fent una feina exhaustiva tant a l’estació de 
Segur com a la de Calafell.  A la de Segur, extraordinàriament exhaustiva en els últims 
temps. Penso que aquí hi ha gent de Segur que podrà dir si realment estem fent molta 
feina o no. 
 
El senyor Parera parla fora de micro i no s’escolta. 
 
Doncs, ahir per la tarda vostè en aquelles hores tenia 3 patrulles dels mossos, 2 de la 
policia local i inclús la Nacional.   Jo li dic el que hi havia a Segur ahir per la tarda, a l’hora 
que vostè parla.  És a dir, nosaltres som conscients del problema que tenim allà i hi estem 
dedicant molta atenció i penso a més, jo que tinc les incidències aquí dels últims dies, i la 
feina que s’està fent allà, jo diria que no s’havia fet mai una cosa semblant.  He de dir que 
des de fa tres setmanes que estem amb un quadrant nou, que tindrà coses bones, 
dolentes, no ho sé, ja ho parlarem quan tinguem una mica més de perspectiva de temps. 
Però, el que sí que és cert és que mai havíem tingut al carrer la policia que tenim en 
aquest moment.  Estem treballant últimament amb 3 o 4 patrulles al carrer, quan teníem 
moltíssimes dificultats per tenir-ne dues.   
 
I respecte el consell de seguretat també és un tema que vam estar parlant amb les 
associacions de veïns i bé, és una possibilitat que ja es veurà. 
 
Sr. Solé: breument, en principi hi ha dos temes del senyor Triadó.  Pel que fa al SAC de la 
platja, unes obres que per si molesten i la calma no hi pot ser. S’intenta que siguin 
mínimes.  Si hi ha alguna cosa com el quadre que no s’ha tingut en compte, ja es mirarà, 
però sí que es fa un seguiment i que hi hagi les mínimes molèsties. 
 
Pel que fa al centre cívic, el projecte no s’ha canviat del que hi havia pel que fa a l’escenari 
i per tant és el mateix, tant el tipus d’instal·lació com de cadires. Per tant, està tot està 
adjuntat al projecte i si vol l’import exacte, li diu als seus companys que venen a la 
comissió que ho demanin i se’ls donarà exactament, perquè no tinc aquí el pressupost al 
detall. 
 
I pel que fa al tema de la fusta, si que hi ha hagut uns canvis, perquè òbviament 
l’Ajuntament fa el seguiment de l’obra, el que se li diu la direcció d’obra, i si hi ha alguna 
part que no ha quedat correcta i l’empresa també està d’acord, doncs, no té més remei 
que fer el canvi, i això entra dins de la normativa i sense cap cost per part de 
l’Ajuntament.  
 
Sr. Triadó: jo et dic que a les obres hi ha unes obres, si ho vols arreglar quan hagi acabat 
l’obra, ja ho faràs, i t’ho dic per bé. Aquell quadre s’havia d’haver tapat en el moment que 
va començar l’obra. 
 
Sr. Olivella: sobre el quadre, mira, ara m’hi poso jo, s’està treient de mica en mica i s’està 
mesurant i cuidant de tot el que s’està fent amb aquell quadre, perquè jo hi vaig anar 
precisament ahir i vaig parlar amb el tècnic que ho està fent i ho està fent de mica en 
mica. 
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Sr. Triadó: jo parlo del quadre del Giorgio. 
 
Sr. Olivella: jo creia que parlava del quadre de llums. 
Sr. Triadó: no costa res tapar-lo amb una tela.  Hi ha també un pla de seguretat laboral 
que diu que no es pot fer pols i que les màquines tinguin aspiració i  el que no pot ser que 
la gent quan va a les dependències i tallen les rajoles, que no s’engegui l’aspiració.  I 
després del cinema Iris, es va aixecar, estava el terra acabat, es va aixecar, es va fer un 
forat i va entrar una retro petita i a més va obrir va obrir des d’on està l’escenari fins el 
fons. No em digui que es va fer com el projecte perquè es va aixecar tot. 
 
Sr. Solé: si vol li explico el procés constructiu. Ja li he dit que hi havia un projecte, no tinc 
el pressupost aquí de tots els projectes que s’estan desenvolupant.  Òbviament això està 
dins de l’expedient del departament.  A la propera comissió, si vostè té comunicació amb 
els seus companys, que ho preguntin i se’ls donarà la informació, perquè vostè no ve a les 
comissions que fem i se li donarà detallat. Pel que fa a la fusta ja li he contestat que hi 
havia deficiències amb la col·locació. Pel que fa a l’escenari no vol escoltar el procediment 
constructiu, no hi ha problema. I pel que fa al SAC de la platja, si hi ha alguna deficiència 
al respecte de manteniment ja li he dic que prendrem mesures. 
 
Sr. Triadó: si no ho volgués saber no ho hagués preguntat.   
 
Sr. Solé: respecte el senyor Bonilla, que hi havia un solar brut, l’Ajuntament ja fa un 
seguiment de solars bruts i amb herbes.  Són expedients de disciplina i en aquest cas són 
de caràcter lleu i segurament si està brut, segurament ja es deu haver iniciat l’expedient.  
De totes maneres m’ho apunto i si no s’ha iniciat ja li direm a l’inspector que hi vagi. I si  
ha animals ho transmetem sempre a Medi Ambient, i fem reflexió d’altres incidents i si no 
s’ha fet ho requerirem 
 
Sra. Elvira: començarem amb la Yolanda. El tema de la Fira de Madrid, la fira d’AFI Tour, 
aquest any s’ha dit que Calafell no hi era, i deixar constància que Calafell sempre hi és 
perquè està sota el conveni que se signa des de fa molts anys amb el conveni corner, amb 
el qual abaratim amb els costos que suposa el estar en una fira com aquesta a Madrid i 
llavors, a Calafell hi era tot i que no teníem personal del Patronat de Turisme de Calafell, 
però Calafell amb tot el merchandising que tenim, era present en aquella fira.  
 
Amb el tema de la reversió o no de les xifres en funció de les despesa que hagi tingut això,  
la propera comissió, normalment el que es fa amb les fires del conveni Corner, la 
Diputació que és la que fa els estudis de tot, ens passaran les dades i te les faré arribar. 
 
Amb el tema de la Xatonada, de les sis-centes raccions, sí que és veritat que l’any passat 
ens vam quedar curts amb seixanta raccions, però la finalitat de l’any passat era que si 
fèiem curt, la gent donat que teníem la quinzena gastronòmica de la xatonada amb els 
restaurants del municipi, poguéssim gaudir del xató dins dels menús gastronòmics,que 
s’han generat dins de la marca Calafell gastronòmic.  Aquest any, ho hem fet de la 
mateixa manera però en lloc d’acabar i finalitzar la xatonada les quinzenes, ho hem fet a 
la inversa per poder promocionar els restaurants. O sigui, s’inicia la quinzena gastronòmica 
del xató amb la xatonada d’enguany i hem fet sis-centes raccions bàsicament perquè 
aquest any només hi ha tres restaurants que venen a fer la xatonada i a recolzar i ajudar 
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l’Ajuntament, i aquests tres restaurants van decidir que amb dues-centes raccions, havent-
se de fer càrrec ells amb el fet que si no les venen se les han de pagar ells mateixos, 
trobaven que era un número correcte, tot i que s’hi diu l’entorn que es poden vendre més 
raccions. Però assumeixen que prefereixen vendre al seu restaurant a la mateixa hora que 
acabin el xató i el que faran és promocionar igual que ho farem nosaltres des de la nostra 
carpa. La finalitat és que els restaurants del municipi puguin donar-se a conèixer. 
 
Pel que fa al canvi d’empresa dels rock and billys. És un simple canvi d’empresa, perquè els 
empresari són els mateixos i han canviat la societat.  En el cas del Riverside són els 
mateixos de Lleida, però la persona de contacte és l’empresa dels rock and billys.  
Pel tema dels flyers del Carnaval. Ahir ens vam enterar que hi havia hagut un problema 
amb uns flyers que s’havien enviat a  algunes escoles. Ha estat un error gràfic.  Nosaltres 
els vam enviar entre el patronat de Turisme i l’empresa es fa el disseny i al’hora d’enviar 
totes les rectificacions que es fan des del departament de Cultura, a l’hora d’arribar a 
l’empresa, aquesta va canviar la tipografia de la lletra i això va fer que totes les paraules 
que portaven accents o dièresi portessin un símbol tipus rus.  L’empresa s’ha fet 
responsable i ha assumit el problema que ha tingut. 
 
Al Maxi dir-li dues coses: el tema del pla d’actuació ja us ho vaig comentar a la comissió 
informativa, tot i que no teníem el pla perquè s’havia d’acabar de concretar amb el Fórum 
Calafell i amb associacions de comerciants de Segur i amb la de bars de nit, s’havien 
d’acabar de concretar unes coses i a més un tema de la Diputació que ens quedava penjat 
precisament per la premura del temps  de les fires que s’han organitzat.   Sabeu que quan 
ho he tingut en pdf us ho he enviat, però aquella reunió es fa des de fa molts anys, que 
només es fa amb el sector hoteler i apartementista, que sí que és veritat que el dia abans 
ens vàrem reunir amb Fórum  i amb l’associació i vam treure la conclusió que a partir d’ara 
es convocar`ra a tot el sector, però volia deixar constància anirà lligat amb el tema dels 
estatuts del Patronat. O sigui, l’any que ve no es farà una reunió per presentar un 
projecte, sinó que serà un projecte comú.  Jo sé que tu com empresari des del teu lloc 
d’empresari durant quatre anys sé i em consta perquè en parlàvem , sé que ho vas 
intentar, no ho vas aconseguir, estàs a l’equip que no t’ho va fer, i que jo sí que he trigat 
2 anys, però el procés és el que és i sento dir-te que al final sí que et puc dir que ho sento, 
però per part d’aquest equip de govern sí que tindràs uns estatuts del Patronat de Turisme 
moderns, però sí que hem volgut mantenir el nom de Patronat. Abans de treure-ho, ja 
farem una comissió de seguiment per intentar treballar conjuntament, però ja saps que el 
sector públic és més lent. 
 
Sr. Revello: el tema no és posar medalles.  El sector privat celebra sigui qui sigui el que ho 
faci. 
 
Sra. Elvira: clar, però tu estàs aquí com a regidor, que és el que sempre parlem tu i jo.  Al 
sector comercial has tingut 4 anys de presidència que vas tenir l’oportunitat d’apretar molt 
més, i no es va aconseguir.  Em consta que ho feies però no es va aconseguir.  Ara com a 
regidor i company ho estem fent i ho tirarem endavant.  Amb el tema dels dinars 
populars, puc entendre, que l’àmbit turístic no és ben bé aquest, perquè és un dinar 
popular, però et puc dir que de sis que se’n feien, n’han quedat 3 i estem treballant 
perquè les entitats se’n facin càrrec.  Tots sabem que la botifarrada al poble, la gent la 
volen, la sardinada i l’arrossejat.  Llavors, com a polítics i governants hem de fer cas a la 
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ciutadania i el que no podem fer és liquidar-los, però sí gestionar que ho  puguin fer altres 
persones. 
 
Sr. García: yo contestaré al señor Triadó sobre la señal Mossèn Jaume Tobella y si esa señal 
no tiene ninguna función será retirada.   
 
Y contestar al señor Bonilla sobre las obras mal ejecutadas en la calle Romanía y Inglaterra. 
Haremos un seguimiento y en la próxima reunión informativa informaremos. 
Sr. Olivella: comencem pels arbres. Ja ho ha dit sobretot el José Antonio. Amb el poc 
temps que portem a l’equip de govern una de les coses que hem estat criticats és per 
reposar arbres, perquè hi ha un regidor que va dient que enlloc de fer altres coses va dient 
que ens els gastem  en retirar palmeres.  Això m’ho han dit a mi pel carrer. El que sí que 
farem és anar reposant els diferents arbres morts, perquè tenim molta sensibilitat.  I el que 
està previst és anar a comprar directament a vivers. El que sí està clar és que per exemple, 
en quant a Mossèn Jaume Soler, i a veure si ho deixem clar per sempre, aquesta avinguda, 
els arbres són molt vells i estan molt mal podats i estan podrits per dins i poden ser un 
perill si no s’han portat bé segons diuen els tècnics. Per tant, aquests arbrs s’¡aniran tallant 
perquè els arbres del mig, ja no es toquen sinó que s’arreglen i aquests es fan molt grans i 
ocupen gairebé tota la banda i banda del passeig i és inviable tornar-ne a plantar. Llavors, 
conforme es fan vells i s’estan podrint es van tallant, es fa vorera i es va tapant. Si s’hi 
fixen l’any passat se’n van treure uns quatre o cinc amb aquestes condicions i aquest any 
algun més.  O sigui, que Mossèn Jaume Soler quedarà així.  Perquè?  Doncs, perquè els 
tècnics diuen que tenint aquells tan macos al mig no cal plantar-ne. Per tant, aniríem 
eliminant els que es facin vells.  
 
En quant, a l’estany també en falten.  Això es va fer fa dues legislatures, o sigui uns sis o 
vuit any, i es van plantar molt ràpidament totes aquelles palmeres i un altre tipus que ara 
no recordo el nom, i també hem mirat d’agafar un altre tipus de palmera que no agafi el 
Morrut i plantar-les amb uns preus inferiors i comprar aquests arbres que falten.  Allà hi 
ha hagut sis anys per fer-ho i no s’ha fet i aquests arbres fallen des de llavors i sí que és 
perillós.  Però ara ho pensem fer, però ara no és el moment fins d’aquí uns mesos que 
s’acabarà de fer. O sigui, la qüestió dels arbres s’està mirant i si n’hi ha algun que se’ns 
escapa, doncs, intentarem reposar-ho amb arbres senzills.  A la rambla Nova vam reposar 
tots els que es va enduur un vendaval.   
 
El tema de la policia, de la inseguretat. Mira Tresa, quan vulguis en parlarem, però les 
qüestions de seguretat, s’ha de parlar en altres nivells. Per tant, si vols saber alguna cosa 
de totes aquestes qüestions que has plantejat aquí de policia, ens asseiem amb el regidor i 
t’ho expliquem.  Ahir hi va haver una junta de portaveus que crec que hagués estat el 
millor moment de parlar sobre els motius i t’hagués donat explicacions a nivell privat.  Si 
necessites més coses, jo te les explico quan vulguis.. 
 
Sra. Cumplido: és al Ple on ho ha d’explicar. 
 
Sr.Olivella: no, al Ple no és el lloc per explicar les qüestions de seguretat. És igual que el pla 
de totes les estacions que s’està dient, que crec que s’ha parlat massa perquè estàs 
trencant el pla que té la policia local sobre seguretat i no hi ha ningú que faci públiques 
aquest tipus de qüestions.   
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Sra. Cumplido: al policia el coneix tothom. 
 
Sr. Olivella: els policies es poden moure per tot el municipi i poden anar al costat de 
l’Alcalde i del regidor que creguin. I això ho ha d’entendre i no entenc la seva insistència 
amb aquestes qüestions. Però penso que els temes de seguretat s’han de parlar en d’altres 
nivells i no passa absolutament res. 
 
En quant a la fira de Fitour hi vam anar dos regidors de l’Ajuntament, igual que altres 
municipis. Vam anar el dia de la presentació, no vam sortir a la foto i no sé perquè. 
Sra. Cumplido: perquè no hi eren. 
 
Sr.Olivella: home doncs, si llegeix el 3 de Vuit veurà que sí que hi érem.  De tota manera 
també li agraeixo com sempre la seva bona voluntat.  Aleshores, jo crec que el motiu no 
era sortir a la foto, però vam estar a la nit allà i no tinc perquè justificar-ho i més que res li 
dic perquè vostè sempre llença la pedra i amaga la mà.  Vam estar allà amb el president 
de la Diputació i a més a més vam rebre la bandera AENOR, junt amb la bandera de 
Torredembarra.  Li aclareixo perquè així tot el municipi pot saber això i no totes aquestes 
historietes que expliques.  Tresa que “yo también te quiero mucho”. 
 
Sr. Parera: a mi no se m’ha contestat res.  He parlat de les tapes, del cartell del port. 
 
Sr. Olivella: el rètol del port no funciona. 
 
Sr. Parera: sí , però vuit mesos enrere. 
Sr. Olivella: hi ha coses del mes de novembre i durant dos anys del govern anterior tampoc 
va funcionar.  Ja mirarem com podem fer que torni a funcionar.  Les tapes ho parlarem 
amb Sorea. 
 
Sr. Parera: ja sé que fa poc que ens vas informar, però agrairia que ens anés informant 
dels passos de sota la via. 
 
Sr. Olivella: del pas soterrat? 
 
Sr. Parera: Pisuerga i Rhin, no? 
 
Sr. Olivella: els futurs passos, estan com estaven senyor Parera. 
 
Sr. Parera: i el passeig marítim com el tenim joan ? 
 
Sr. Olivella: jo de les últimes informacions de quan vostè estava al govern, ja estava tot fet. 
 
Sr. Parera: té raó. 
 
Sr. Olivella: sobre la depuradora ara no es farà perquè l’ACA no té més diners.  Hi ha 
municipis que no en tenen i resulta que l’ACA, tot i el perill medi ambiental que té 
l’Alcalde, no li pot pagar. 
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Sr. Parera: són pocs cèntims. 
 
Sr. Olivella: doncs, potser els haurem de posar nosaltres.  
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 14:50, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 


