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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2015/12PLE2015/12PLE2015/12PLE2015/12    
    
A Calafell, en data 5 d'octubre de 2015, es reuneixen els membres del Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor RAMON FERRÉ SOLÉ, i amb l'assistència dels 
regidors anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació 
senyora Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. ALBERT PIJUAN HEREU 
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
Sr/a. JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ  
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. IVAN MONTEJO SARIAS 
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JACOB BALAGUER MESTRE 
Sr/a. JOAN SOLER GUASCH 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. ÀGUEDA SUBIRANA ÀLVAREZ 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
    
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré 
 
 
I a les 17:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
 
1. 1. 1. 1. MODIFICACIÓ ACORD NOMENAMENT REPRESENTANT CONSORCI UNIVERSITARI MODIFICACIÓ ACORD NOMENAMENT REPRESENTANT CONSORCI UNIVERSITARI MODIFICACIÓ ACORD NOMENAMENT REPRESENTANT CONSORCI UNIVERSITARI MODIFICACIÓ ACORD NOMENAMENT REPRESENTANT CONSORCI UNIVERSITARI 
BAIX PENEDÈSBAIX PENEDÈSBAIX PENEDÈSBAIX PENEDÈS    
 
Modificació acord nomenament representant del Consorci Universitari Baix Penedès 
    
FetsFetsFetsFets    
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1. El Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada el 6 de juliol de 2015 
acordà entre d’altres nomenar com a representant de l’Ajuntament en la Junta General 
del Consorci Universitari del Baix Penedès, a la regidora d’Ensenyament, Sra. Maria Lluïsa 
Lastra Flores. 
    
2. Donat que el Consorci Universitari del Baix Penedès tractarà més temàtica 
relacionada amb treball, és aconsellable nomenar com a representant de l’Ajuntament a la 
regidora de Treball, senyora Maria Elena Rubio Pérez. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
Article 38.c) del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
reglament d’organització i funcionament dels ens locals. 
    
Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
La Comissió Informativa de Qualitat de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 
 
1. Modificar l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 6 de juliol de 2015: 
 
2. Nomenar com a representant de l’Ajuntament en la Junta General del Consorci 
Universitari del Baix Penedès, a la regidora de Promoció Econòmica, senyora Helena Rubio 
Pérez.  
 
3. Notificar l’acord al Consorci Universitari Baix Penedès. 
 
Sr. Ferré: es va explicar a la comissió que com que el Consorci Universitari s’ha aprofitat 
que ja està creat pel tema que es va crear en el seu moment que era portar una universitat 
al Baix Penedès i quan va aconseguir el seu objectiu que la universitat estigués aquí a la 
comarca present, el que s’ha fet és aprofitar-ho per derivar-ho cap a polítiques d’ocupació 
i llavors en lloc de nomenar la regidora d’Ensenyament, nomenem la regidora d’ocupació, 
en aquest cas, per tal que ens representi al municipi.  Només era aquest tema, ja ho vam 
explicar a la comissió. 
 
Sr. Balaguer: l’ordre és aquest? 
 
Sr. Ferré: l’ordre d’intervenció em vaig llegir el ROM, el que deia l’Ivan i l’ordre és aquest.  
Altra cosa és que després amb la modificació del ROM en parlem perquè crec que és una 
cosa que haurem de parlar. 
 
Sra. Suàrez: Si, volíem intentar fer una mica de memòria, perquè el Consorci Universitari 
Baix Penedès, com bé deia vostè es va crear amb aquesta finalitat, però sí que a l’anterior 
mandat es va treballar conjuntament amb Consell Comarcal, Ajuntament del Vendrell, 
Ajuntament de l’Arboç, Cunit i Calafell, entenent que havien d’intentar treballar 
mancomunadament tota la comarca ja que érem la comarca que més percentatge d’atur 
teníem a nivell de Catalunya. Per tant, vam anar a veure el departament de Treball, a la 
Generalitat de Catalunya i vam demanar el fet d’incorporar-nos en un programa que se li 
diu les 7 comarques.  Com que mancomunadament no hi havia cap òrgan i no podíem 
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crear nous òrgans degut a la LRSAL, el que es va creure oportú fou modificar els Estatuts 
del Consorci Universitari en el sentit de poder incloure tot el tema relacionat amb 
ocupació i poder treballar des d’aquest Consorci mancomunadament i poder rebre 
subvencions i d’altres ajuts per part de la Generalitat.  Aquesta modificació d’Estatuts es 
va passar per tots els ajuntaments de tota la comarca.  Aquí a Calafell es va passar a les 
acaballes de l’anterior mandat i vam estar-hi tots d’acord de modificar aquests estatuts 
entenent que havíem de treballar per això.  I de fet, des de la Generalitat de Catalunya ja 
se’ns ha atorgat una subvenció i ara mateix s’està desenvolupant la diagnosi, un pla 
estratègic relacionat amb el tema del foment de l’ocupació i la disminució de l’atur. Per 
tant, els demanem que ens tinguin informats de totes les novetats que hi pugui haver en 
relació amb aquest estudi que s’està duent a terme per part d’una empresa que té una 
subvenció del departament d’Empresa i Ocupació i que, se’ns tingui informats de tot el 
que es pugui desenvolupar a través del Consorci Universitari.   
 
Sr. Ferré: jo, el que us puc informar és sobre el que s’ha parlat al Consell d’Alcaldes. A part 
d’això, suposo que també hi ha representants de diferents grups polítics representats al 
Consell i jo el que us he informat i es va informar a la comissió és que aquest projecte de 
les set comarques ha derivat a què aquesta vegada la Generalitat ha escollit a 3 
comarques per realitzar una sèrie de polítiques en aquest sentit i una d’elles és el Baix 
Penedès, amb la qual cosa, ens hem de congratular de què haguem estat escollits per 
portar endavant aquest projecte.  El Consorci ha de ser una eina que ja està creada i el 
que ha de servir és precisament per això, per vehicular totes aquestes polítiques 
d’ocupació, doncs, que ja que està creat aquest consorci, intentar aprofitar-lo per tal de 
fer-les més àgils i poder aconseguir el màxim de subvencions en aquest cas per portar 
polítiques que generin llocs de treball o espais per poder donar formació també.  Per tant, 
en aquest sentit tots hi estem d’acord, en què és un projecte que es va fer a la legislatura 
passada amb el Consell Comarcal que es va decidir prendre aquest camí que tothom va 
trobar bé i el que us puc informar és això.   Que aquest projecte que deia la Sandra de les 
7 comarques ha derivat cap aquest altre que són 3 comarques les que s’han escollit: una 
d’elles de l’àrea Metropolitana, una altra diguem més fora d’aquesta àrea metropolitana i 
una altra rural que em sembla que és el Ripollès i nosaltres som fora de l’àrea 
metropolitana.  No sé el nom exacte, és una mica estrany però hem estat un dels tres 
escollits i per tant, ens hem d’alegrar per aquest motiu. 
 
Sr. Olivella: nosaltres votem a favor, més que res perquè crèiem amb el projecte i esperem 
om ha dit la Sandra que ens mantindran informats igual que vam intentar que la cos tirés 
endavant i com que és un projecte doncs, que el que es buscava és això, el foment de 
l’ocupació de la manera que fos aprofitant aquest  Consorci doncs, ens és indiferent la 
persona que hi vagi  mentre ens puguem formar. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 19 vots a favor: 
5 dels membres del PSC, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres 
del PPC, 2 dels membres de la CUP, 1 del membre de C’s i 1 del regidor no adscrit Jesús 
Benedicto Calahorra, i 2 abstencions dels membres d’ERC, acorda: 
 
1. Modificar l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 6 de juliol de 2015: 
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2. Nomenar com a representant de l’Ajuntament en la Junta General del Consorci 
Universitari del Baix Penedès, a la regidora de Promoció Econòmica, senyora Helena Rubio 
Pérez.  
 
3. Notificar l’acord al Consorci Universitari Baix Penedès. 
 
2. 2. 2. 2. PROPOSTA APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER PROPOSTA APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER PROPOSTA APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER PROPOSTA APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER 
A LA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES DINS L'ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRISA LA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES DINS L'ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRISA LA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES DINS L'ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRISA LA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES DINS L'ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRIS       
 
Fets  Fets  Fets  Fets      
    
Per tal d’afavorir  l’ús residencial del barri del nucli antic de Calafell,  millorar l’estètica dels 
edificis del barri i unificar-ne els criteris d’aparença exterior, l’Ajuntament de Calafell publica 
aquestes bases per als ajuts a la rehabilitació d’immobles a fi i efecte de millorar les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i tornar al mercat els edificis abandonats. 
 
L’objecte d’aquestes bases és definir el procediment de concessió per l’Ajuntament de Calafell, 
en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la rehabilitació d’immobles i 
millora de l’accessibilitat dels immobles inclosos en l’àrea urbana delimitada en el programa de 
barris. 
 
Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret     
 
Les característiques bàsiques que ha de reunir l’edifici per poder rebre les subvencions per a la 
rehabilitació son: 

• L’ús predominant de l’edifici ha de ser d’habitatges. 
• L’antiguitat de l’edifici ha de ser superior a 15 anys, fora dels casos en els quals les 

obres tinguin com a finalitat la supressió de barreres arquitectòniques de l’edifici per al 
seu ús per persones amb discapacitat, o bé per adaptar les instal·lacions a la normativa 
tècnica aplicable que s’hagi promulgat amb posterioritat a la construcció de 
l’edificació. 

• Les obres a realitzar han de ser obres de rehabilitació, no són subvencionables les 
ampliacions ni l’obra nova. 

S’entén per rehabilitació totes les actuacions destinades a aconseguir l’adequació o la 
millora constructiva, estructural, funcional i d’habitabilitat de les edificacions. 

 
Vist l’informe emès a l’efecte pel Departament d’Intervenció que queda adjuntat a l’expedient. 
 
Consta a l’expedient, l’informe de la Secretària accidental. 
 
PropostaPropostaPropostaProposta    

    
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la 
rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris de Calafell per a dins l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris i simultàniament, aprovar la convocatòria per l’anualitat 2015. 
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Segon.Segon.Segon.Segon.---- Publicar l'anunci de la convocatòria en el BOP de Tarragona i en el tauler d'anuncis de 
la Casa Consistorial i llocs de costum. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- El període per a presentació de sol·licituds, es de dos mesos, a partir de l'endemà de 
la publicació de l'edicte en el BOPT. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies naturals, el text íntegre de les 
bases. En cas de presentar-se al·legacions a les bases se suspendrà el període de presentació 
de sol·licituds fins que aquestes es resolguin. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- Aprovar la despesa de la convocatòria que preveu el programa d’actuació i el pla 
econòmicofinancer per l’any 2015. 
 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar compte del present acord al Departament d'Intervenció. 
 
Sr.Perín: segons les bases de 2010, les característiques bàsiques que havia de reunir els 
edificis  per poder rebre subvencions ja sigui a nivell comercial o d’habitatges és que, en el 
cas d’habitatge seria que l’ús predominant de l’edifici sigui habitatges, l’antiguitat de 
l’edifici sigui superior a quinze anys, però els casos en els quals les obres tinguin com a 
finalitat de supressió de barreres arquitectòniques de l’edifici amb seus per persones amb 
discapacitat o bé, adaptar instal·lacions a la normativa tècnica aplicable que s’hagi 
promulgat amb posterioritat de la construcció de l’edificació.  I les obres han de ser obres 
de rehabilitació, no subvencionables ni ampliació a l’obra nova .  Aquestes obres són 
similars, mira has tret el tema dels habitatges a nivell comercial  que seria el compliment 
del següent punt del Ple.  El repartiment econòmic serien seixanta-dos mil euros, tant pels 
immobles com pel comerç però aquests seixanta-dos mil euros hi ha una circular interna 
de repartiment dels diners que tècnicament es va fer una segregació virtual a nivell intern, 
no obstant, es cobreix la totalitat econòmica de l’activitat comercial d’aquests diners, 
poden traspassar-s’hi les actuacions d’habitatges. I el Capítol VI, el programa de 
revitalització de l’activitat comercial, serien uns catorze mil euros i la reparació de façanes 
cobertes, ascensors i instal·lacions comunes serien quaranta-vuit mil euros. Aquí la suma 
serien els seixanta-dos mil euros. 
 
Sr. Montejo: nosaltres, tot i que ja vam votar a favor i ho aprovarem, ja vam recalcar a la 
comissió informativa que ens semblava interessant que aquest tipus de subvencions 
s’avancessin com a mínim en una part als beneficiaris, tenint en compte que són 
particulars o bé negocis que encara no han obert.  Hem estat consultant la normativa del 
Pla de Barris que segons ens va dir a la comissió informativa impossibilitava aquest tipus 
d’avançament i ni allà ni a la Llei d’Hisendes Locals hem trobat cap tipus de límit legal que 
ho impedeixi, seria senzillament una qüestió de voluntat política.  Entenem que és un 
element totalment accessori, no hi votarem pas en contra, però sí que ens semblaria 
interessant que en futures convocatòries s’estudiés aquesta possibilitat que de fet, s’aplica 
en molts altres tipus de subvencions a particulars, a empreses, entitats, etc. Gràcies. 
 
Sr. Perín: prenem nota de la consideració. 
 
Sr. Solé: nosaltres ens alegrem que hi hagi una quarta edició, si no recordo malament dels 
ajuts per obres, rehabilitació de façanes, cobertes, estructures i també del comerç. Sí que 
ens agradaria fer dues puntualitzacions: a nivell d’obres ha tingut un gran èxit i el fet és 
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que en els últims anys s’han realitzat diverses façanes al casc antic, a la plaça Catalunya, 
als carrers adjacents, etc.  Per tant, creiem que és una iniciativa que segurament aquest 
any continuarà. L’únic, que amb el tema del comerç és un tema que costa més, sabem les 
dificultats que representa a la zona i si aquest any torna a haver-hi poca demanda o la que 
hi ha no acaba de sortir, segurament s’haurien de buscar alternatives i segurament és un 
tema que el nou govern haurà d’estudiar.  Al mateix temps, aquesta separació que ha 
comentat el regidor de les partides és perquè hi ha diversos punts dins del pla de barris i 
s’han d’incloure.  Al final, sí que es posa dins d’una mateixa bossa, perquè són 
subvencions, però se separen perquè són diferents camps i a cada camp li correspon en 
funció del pla de barris o Llei de barris que es va aprovar el 2010 a l’Ajuntament.  Sigui 
tant un tema d’obres com un tema de comerç i això si que creiem interessant doncs que 
perquè la gent s’hi pugui adherir, hi hagi una màxima concurrència, que hi hagi una 
comunicació correcta a través dels mitjans que disposa l’Ajuntament.  Així d’aquesta 
manera, la gent se n’assabentarà i no arribarà tard, per molt que els futurs anys hi  puguin 
haver altres subvencions.   
 
Sr. Ferré: el tema de la difusió i això, farem el mateix, un díptic que és un àmbit que 
bàsicament és el casc antic i és un àmbit prou delimitat, farem un tríptic també que 
explicarà les bases de les subvencions igual que es feia cada any, i en principi, farem el 
mateix tipus de difusió.  Respecte el tema de l’avançament ho mirarem, el que passa que 
ja ho vam explicar també en comissió informativa que hi ha un tipus de subvencions que 
és més fàcil avançar diners i altres com que són puntuals, per actuacions i persones 
puntuals, és més complicat i pot generar algun problema.  Llavors, en tot cas, amb la 
secretària i la interventora mirarem a veure com ho podem fer, si ho podem fer d’alguna 
manera o hem de continuar fent-ho d’aquesta manera.   
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat 
acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la 
rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris de Calafell per a dins l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris i simultàniament, aprovar la convocatòria per l’anualitat 2015. 

 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Publicar l'anunci de la convocatòria en el BOP de Tarragona i en el tauler d'anuncis de 
la Casa Consistorial i llocs de costum. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- El període per a presentació de sol·licituds, es de dos mesos, a partir de l'endemà de 
la publicació de l'edicte en el BOPT. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies naturals, el text íntegre de les 
bases. En cas de presentar-se al·legacions a les bases se suspendrà el període de presentació 
de sol·licituds fins que aquestes es resolguin. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- Aprovar la despesa de la convocatòria que preveu el programa d’actuació i el pla 
econòmicofinancer per l’any 2015. 
 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar compte del present acord al Departament d'Intervenció. 
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3.3.3.3.    PROPOSTA APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PAR A L'ATORGAMENT PROPOSTA APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PAR A L'ATORGAMENT PROPOSTA APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PAR A L'ATORGAMENT PROPOSTA APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PAR A L'ATORGAMENT 
D'AJUTS AL COMERÇ, DINS L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE CALAFELL I D'AJUTS AL COMERÇ, DINS L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE CALAFELL I D'AJUTS AL COMERÇ, DINS L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE CALAFELL I D'AJUTS AL COMERÇ, DINS L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE CALAFELL I 
SIMULTÀNIAMENT LA CONVOCATÒRIA PER L'ANY 2015SIMULTÀNIAMENT LA CONVOCATÒRIA PER L'ANY 2015SIMULTÀNIAMENT LA CONVOCATÒRIA PER L'ANY 2015SIMULTÀNIAMENT LA CONVOCATÒRIA PER L'ANY 2015    
    
FetsFetsFetsFets    
    
L’objecte de la tramitació d’aquestes bases és definir el procediment de concessió per 
l’Ajuntament de Calafell, en règim de concurrència competitiva i dins de la primera fase 
del programa de renovació i creixement comercial dels ajuts per a la Rehabilitació i Millora 
de l’accessibilitat de locals comercials dins del projecte de la Llei de Millora de Barris. 
 
Els locals comercials objecte de la subvenció han d’estar inclosos en l’àrea urbana de 
Calafell, delimitada en el programa de barris. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
Les característiques bàsiques que ha de reunir el local per poder rebre subvencions per a la 
rehabilitació son: 
 

1. L’ús predominant del local ha de ser per activitats econòmiques. 
2. Les obres a realitzar han de ser de rehabilitació en activitats econòmiques en actiu 

o reforma per obertura de noves. 
S’entén per rehabilitació o reforma, totes les actuacions destinades a aconseguir 
l’adequació o la millora constructiva, estructural i funcional dels locals. 
 

Vist l’informe emès pel Departament d’Intervenció que queda adjuntat a l’expedient. 
 
Consta a l’expedient, l’informe de la Secretària accidental. 
 
Proposta 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts al comerç dins l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris i simultàniament, aprovar la convocatòria d'enguany. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Publicar l'anunci de la convocatòria en el BOP de Tarragona i en el tauler 
d'anuncis de la Casa Consistorial i llocs de costum. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- El període per a presentació de sol·licituds, de dos mesos, a partir de l'endemà de 
la publicació de l'edicte en el BOPT. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies naturals, el text íntegre de 
les bases. En cas de presentar-se al·legacions a les bases se suspendrà el període de 
presentació de sol·licituds fins que aquestes es resolguin. 
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Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- Aprovar la despesa total de la convocatòria que preveu el programa d’actuació i 
el pla econòmico-financer per l’any 2015. 
 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar compte del present acord al Departament d'Intervenció. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres i per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts al comerç dins l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris i simultàniament, aprovar la convocatòria d'enguany. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Publicar l'anunci de la convocatòria en el BOP de Tarragona i en el tauler 
d'anuncis de la Casa Consistorial i llocs de costum. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- El període per a presentació de sol·licituds, de dos mesos, a partir de l'endemà de 
la publicació de l'edicte en el BOPT. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies naturals, el text íntegre de 
les bases. En cas de presentar-se al·legacions a les bases se suspendrà el període de 
presentació de sol·licituds fins que aquestes es resolguin. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- Aprovar la despesa total de la convocatòria que preveu el programa d’actuació i 
el pla econòmico-financer per l’any 2015. 
 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Donar compte del present acord al Departament d'Intervenció. 
 
 
4.4.4.4.    PROPOSTA BONIFICACIO ICIO EN FINQUES CATALOGADES D'ÚS PÚBLIPROPOSTA BONIFICACIO ICIO EN FINQUES CATALOGADES D'ÚS PÚBLIPROPOSTA BONIFICACIO ICIO EN FINQUES CATALOGADES D'ÚS PÚBLIPROPOSTA BONIFICACIO ICIO EN FINQUES CATALOGADES D'ÚS PÚBLICCCC       
 
FetsFetsFetsFets    
    
BONIFICACIÓ ICIO EN FINQUES CATALOGADESBONIFICACIÓ ICIO EN FINQUES CATALOGADESBONIFICACIÓ ICIO EN FINQUES CATALOGADESBONIFICACIÓ ICIO EN FINQUES CATALOGADES    
        
Finca c/ Major 7Finca c/ Major 7Finca c/ Major 7Finca c/ Major 7    
 
Mitjançant sol·licitud de data 17/06/2015, amb núm. de registre d’entrada 22033, 
l’interessat NIF núm. 39643931G,  propietari de la finca situada al c/ Major 7 de Calafell, 
ha demanat la bonificació de l’impost sobre construccions i obres, per tractar-se d’un 
habitatge inclòs al Catàleg de bens a protegir del municipi de Calafell 
 
La finca en qüestió està inclosa al Catàleg del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Calafell, amb el núm. 61, anomenada Cal Macià. 
 
El titular de la finca ha sol·licitat llicència urbanística d’obres menors, expedient 99/2015, 
per la rehabilitació de la paret exterior situada sobre la teulada de la planta tercera i planta 
superior 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal, que queda adjuntat a l’expedient. 
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BONIFICACIÓ BONIFICACIÓ BONIFICACIÓ BONIFICACIÓ OBRES REALITZADES PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESOBRES REALITZADES PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESOBRES REALITZADES PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESOBRES REALITZADES PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES    
1 Institut Ensenyament Secundari Camí de Mar, c/ Jaume Pallarès s/n1 Institut Ensenyament Secundari Camí de Mar, c/ Jaume Pallarès s/n1 Institut Ensenyament Secundari Camí de Mar, c/ Jaume Pallarès s/n1 Institut Ensenyament Secundari Camí de Mar, c/ Jaume Pallarès s/n    
    
Mitjançant sol·licitud de data 10/07/2015, amb núm. de registre d’entrada 25089, la 
directora dels Serveis Territorials del departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, ha demanat bonificació de l’impost de construccions i obres, per tractar-se 
d’una obra que pot estar inclosa en els supòsits de l’article 6, apartat 1c, de l’ordenança 
fiscal 1.3 per l’any 2015. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal que queda adjuntat a l’expedient, en 
el sentit, que es d’aplicació l’apartat 1.c de l’article 6 de l’ordenança fiscal 1.3 Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 2015, s’ha atorgat 
llicència urbanística d’Obra menor per la reparació de filtracions de la coberta del gimnàs i 
tallers a l’ lES Camí de Mar. 
 
2 2 2 2 Escola Santa Creu de CalafellEscola Santa Creu de CalafellEscola Santa Creu de CalafellEscola Santa Creu de Calafell, c/ Joan Nin 5, c/ Joan Nin 5, c/ Joan Nin 5, c/ Joan Nin 5----7777    
 
Mitjançant sol·licitud de data 10/07/2015, amb núm. de registre d’entrada 25090, la 
directora dels Serveis Territorials del departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, ha demanat bonificació de l’impost de construccions i obres, per tractar-se 
d’una obra que pot estar inclosa en els supòsits de l’article 6, apartat 1c, de l’ordenança 
fiscal 1.3 per l’any 2015. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal que queda adjuntat a l’expedient, en 
el sentit, que es d’aplicació l’apartat 1.c de l’article 6 de l’ordenança fiscal 1.3 Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 2015, s’ha atorgat 
llicència urbanística d’Obra menor per la reparació de les cobertes i filtracions a l’escola 
Santa Creu de Calafell, situada al c/ Joan Nin 5-7 
    
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
Atès el que preveu l'Ordenança fiscal municipal núm. 1.3, article 6, apartats 1.c per l'any 
2015 
 
Vist l'informe emès per  la Secretaria Acctal., que queda adjuntat a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal·lacions a les llicències d'obres menors següents: 
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• Expedient 99/2015 per la rehabilitació de la paret exterior situada sobre la teulada 
de la planta 3ª. I teulada superior de l’immoble situat al c/ Major 7, finca núm. 79, 
inclosa al catàleg de bens a protegir del POUM. 

• Expedient 112/15, per la reparació de filtracions de la coberta del gimnàs i tallers 
de l’IES CAMÍ DE MAR situat al c/ Jaume Pallarès s/n. de Calafell. 

• Expedient 113/15, per reparacions cobertes i filtracions a l’Escola Santa Creu de 
Calafell, situada al c/ Joan Nin 5-7 de Calafell. 

 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord als interessats, al  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat 
acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal·lacions a les llicències d'obres menors següents: 

• Expedient 99/2015 per la rehabilitació de la paret exterior situada sobre la teulada 
de la planta 3ª. I teulada superior de l’immoble situat al c/ Major 7, finca núm. 79, 
inclosa al catàleg de bens a protegir del POUM. 

• Expedient 112/15, per la reparació de filtracions de la coberta del gimnàs i tallers 
de l’IES CAMÍ DE MAR situat al c/ Jaume Pallarès s/n. de Calafell. 

• Expedient 113/15, per reparacions cobertes i filtracions a l’Escola Santa Creu de 
Calafell, situada al c/ Joan Nin 5-7 de Calafell. 

 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord als interessats, al  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
 
5. 5. 5. 5. APROVACIÓ INICIAL DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT APROVACIÓ INICIAL DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT APROVACIÓ INICIAL DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT APROVACIÓ INICIAL DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT 
A L'EXERCICI 2014A L'EXERCICI 2014A L'EXERCICI 2014A L'EXERCICI 2014       

 
El compte general de l’exercici de 2014, que correspon a la Corporació, als organismes 
autònoms, Fundació Castell de Calafell i Patronat de Turisme i a la societat municipal 
CEMSSA, ha estat elaborat, entre d’altres, d’acord amb el conjunt normatiu següent: Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals; Reial decret 500, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè de 
la Llei d’hisendes locals; Ordre EHA/4042, de 23 de novembre de 2004, pel qual s’aprova 
el model simplificat de la comptabilitat local i Ordre EHA/4041, de 23 de novembre de 
2004, pel qual s’aprova el model normal de la comptabilitat local. 
 
D’acord amb aquesta normativa, el compte general de la corporació, dels seus organismes 
autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament públic, està format pels 
següents documents comptables: 
 

a) Balanç de situació 
 

b) Compte de resultat econòmic patrimonial 
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c) Estat de liquidació del pressupost 
 

d) Memòria 
 

e) Documentació complementària: 
 

1. Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat 
local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 

 
2. Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 

saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i 
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància 
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de 
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat.  

 
3. Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la 

corporació. 
 
Cal tenir en compte l’informe preceptiu emès pel departament d’Intervenció núm. 
922/2015, que s’adjunta a l’expedient, relatiu al compte general de la corporació i dels 
seus organismes autònoms corresponent a l’exercici de 2014. 
 
El compte general de la corporació corresponent a l’exercici pressupostari 2014, 
juntament amb els justificants i antecedents, es va presentar davant la Comissió 
Informativa de Serveis Interns, en data 3 de setembre de 2015, iniciant-se el període de 
consulta fins el 22 de setembre de 2015. 
 
Finalitzat aquest període de consulta, la Comissió Informativa de Serveis Interns ha 
d’emetre dictamen d’aprovació inicial del compte general del municipi de Calafell de 
l’exercici 2014, on consti que un cop finalitzat el període d’exposició pública, si es 
presenten reclamacions, esmenes o observacions, seran resoltes per la mateixa Comissió, i 
en cas de que no se’n presentin, s’elevarà automàticament al Ple de la corporació per la 
seva aprovació definitiva. 
 
Mitjançant edicte en el BOPT i en el tauler d’anuncis de la corporació, el compte general 
s’exposarà públicament durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps i 
vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les 
observacions oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió Informativa de Serveis 
Interns. 
 
Són d’aplicació els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la 
tramitació i el contingut del compte general. 
 
Vist l’article 223 del mateix Reial decret legislatiu, sobre la fiscalització externa dels 
comptes i la gestió econòmica de les entitats locals i de tots els seus organismes i societats 
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d’elles dependents, i atès que el 18 de desembre de 2009 el Tribunal de Comptes i la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya van firmar un conveni de col·laboració per a la 
coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals de 
Catalunya, segons el qual les entitats locals de Catalunya poden enviar la documentació 
relativa als seus comptes generals de l’exercici 2009 i posteriors mitjançant un únic 
procediment telemàtic que permet considerar presentats els comptes en ambdues 
institucions a tots els efectes. 
 
Considerant que, format i informat l'esmentat Compte General, per la Intervenció 
Municipal, han estat comprovats els llibres, documents i justificants oportuns, així com 
tota la documentació annexa a la mateixa i exigida per la vigent legislació, es proposa a la 
Comissió Informativa de Serveis Interns l’adopció del següent acord: 
    
1. Dictaminar favorablement el Compte General referit a l'exercici pressupostari de l'any 
2014 de l’Ajuntament de Calafell, integrat pels estats i documents comptables dels ens 
següents: 
 

a) Corporació municipal. 
 

b) Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell. 
 

c) Patronat de Turisme de Calafell 
 

d) Societat municipal “Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A.” – CEMSSA 
 
2. Mitjançant edicte en el BOPT i en el tauler d’anuncis de la corporació, el compte general 
s’exposarà públicament durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps i 
vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les 
observacions oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió Informativa de Serveis 
Interns. 
 
3. En cas de no presentar-se al·legacions, elevar el compte general de la corporació 
juntament amb els seus justificants i antecedents al Ple de la corporació perquè l'aprovi. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics I Urbanístics amb el vot a favor dels 
membres de CIU, PSC, PP, UAM, C’S i del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; I 
l’abstenció d’ERC, proposa al Ple: 
 
1. Dictaminar favorablement el Compte General referit a l'exercici pressupostari de l'any 
2014 de l’Ajuntament de Calafell, integrat pels estats i documents comptables dels ens 
següents: 
 

a) Corporació municipal. 
 

b) Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell. 
 

c) Patronat de Turisme de Calafell 
 



 

13 
 

d) Societat municipal “Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A.” – CEMSSA 
 
2. Mitjançant edicte en el BOPT i en el tauler d’anuncis de la corporació, el compte general 
s’exposarà públicament durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps i 
vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les 
observacions oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió Informativa de Serveis 
Interns. 
 
3. En cas de no presentar-se al·legacions, elevar el compte general de la corporació 
juntament amb els seus justificants i antecedents al Ple de la corporació perquè l'aprovi. 
 
Sr. Seras: estan tots els comptes, que com vam dir l’altre dia ja eren del 2014, que les 
havien fet ja la legislatura anterior i bé dir lo dels dies que estarà en exposició i els dies per 
esmenes que ho acaba de dir la secretària i qui vulgui venir a preguntar el que vulgui, a 
disposició vostre.  L’únic que ha vingut fins ara a esbrinar alguna cosa ha estat la CUP, que 
va estar a Tresoreria revisant factures. Esperem que vinguin tots.   
 
Sr. Pijuan: res, voldríem convidar la ciutadania que el termini està obert per tots els 
ciutadans a consultar els comptes generals perquè vagin a Tresoreria a consultar i es 
familiaritzin amb la fiscalitat de l’Ajuntament, perquè és una forma de què la ciutadania 
s’impliqui amb el control del municipi, res més. 
 
Sra. López: simplement, comentar que nosaltres no hem anat els comptes no per no tenir 
cap tipus d’interès, sinó simplement són els nostres comptes, es van fiscalitzar i nosaltres 
creiem que ho vam fer tot correctament i no tenim necessitat d’anar a mirar unes factures 
que tots els regidors que van formar part de l’anterior equip de govern, van conformar i 
van validar amb el vistiplau dels tècnics de la Casa, gràcies.   
 
Sr. Seras: només que agafo la iniciativa de la CUP de què no era per vosaltres sols, al poble 
hi viu més gent, o sigui que pot venir qualsevol. 
 
Sr. Ferré: jo vull dir una cosa i és que el powerpoint que es va passar aquí també a la 
comissió informativa es penjarà a la web, perquè tothom tingui informació. Les cinquanta 
pàgines del que és l’expedient del Compte General també es penjaran a la web i a part hi 
haurà disponibilitat com hi ha hagut sempre i les factures qui vulgui consultar el detall 
podrà venir aquí a consultar-les.  
 
El Ple de la coproració per majoria absoluta del nombre legal de membres, 19 vots a favor: 
5 dels membres del PSC, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres del PPC, 2 dels 
membres d’UAM, 2 dels membres de la CUP, 1 dels membre de C’s i 1 del regidor no 
adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 2 abstencions dels membres d’ERC, acorda: 
 
1. Dictaminar favorablement el Compte General referit a l'exercici pressupostari de l'any 
2014 de l’Ajuntament de Calafell, integrat pels estats i documents comptables dels ens 
següents: 
 

a) Corporació municipal. 
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b) Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell. 
 

c) Patronat de Turisme de Calafell 
 

d) Societat municipal “Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A.” – CEMSSA 
 
2. Mitjançant edicte en el BOPT i en el tauler d’anuncis de la corporació, el compte general 
s’exposarà públicament durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps i 
vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les 
observacions oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió Informativa de Serveis 
Interns. 
 
3. En cas de no presentar-se al·legacions, elevar el compte general de la corporació 
juntament amb els seus justificants i antecedents al Ple de la corporació perquè l'aprovi. 
 
 
6.6.6.6.    PROPOSTA EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL PROPOSTA EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL PROPOSTA EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL PROPOSTA EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL 
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUALNOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUALNOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUALNOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL       
 
FetsFetsFetsFets    

 
1. L’Ajuntament de Calafell, en sessió de data 14 de novembre de 2014, va aprovar 

inicialment el pressupost municipal i la plantilla per a l’any 2015, el qual es va publicar al 
BOP de Tarragona núm. 265, de 18 de novembre de 2014. En la mateixa sessió es va 
aprovar l’actual relació de llocs de treball. 

 
2. El 19 de desembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Calafell, va aprovar definitivament 

el pressupost municipal i la plantilla per a l’any 2015, el qual es va publicar al BOP de 
Tarragona núm. 297, de 30 de desembre de 2014.  
 

3. En l’esmentada relació de llocs i plantilla hi figuren, entre d’altres, els següents llocs de 
treball reservats a personal eventual. 

 
Denominació del lloc de treball Nombre de llocs 
Coordinador 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 
Total 2 

 
4. Durant el tercer trimestre de 2015, això és de juliol a setembre de 2015, ambdós llocs de 

treball es trobaven vacants. 
 

5. Durant el primer semestre de  l’exercici 2015, això és de gener a juny de 2015, la situació 
era la següent: 
 

Denominació del lloc de treball Nombre de llocs Ocupats 
actualment 

Vacants 
actualment 

Coordinador/a 1 - 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 1 0 
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Total 2 1 1 
 

6. Els límits màxims a les dotacions de llocs, la cobertura dels quals correspon a personal 
eventual, es regulen a l'apartat primer de l'article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. Per als Ajuntaments de municipis amb població 
superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants s'admet la inclusió en les seves 
plantilles de llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir de 
set (7). 
 

7. El  padró municipal de Calafell té un nombre superior a 20.000 habitants. 
 
8. El 24 de setembre de 2015 la secretària accidental emet informe número 

0347/2015/RH/CG, i que queda unit a l’expedient, sobre el compliment d'allò previst a 
l'article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -
LRBRL-, en relació al nombre de llocs de treball de personal eventual en aquesta 
Corporació. 

 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 

Local, i amb vigència des de l'1 de desembre de 2013, introdueix a l'articulat de la LRBRL 
l'article 104.bis, els apartats 5è i 6è disposen: 

 
“5. Les Corporacions locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i al 
Butlletí Oficial de la Província o, si escau, de la Comunitat Autònoma uniprovincial el 
nombre dels llocs de treball reservats a personal eventual. 
 
6. El President de l'Entitat Local informarà al Ple amb caràcter trimestral del compliment 
d'allò previst a aquest article.” 

 
2. Article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. 

 
3. 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 a les competències del Ple. 

 
La Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa: 
 
1. Informar al Ple que d’acord amb les previsions contingudes a la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, es dóna compliment a 
les obligacions previstes a l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, en matèria de personal eventual, essent durant el tercer trimestre 
de 2015 els següents: 
 

Llocs de treball reservats a personal eventual: 
 
Denominació del lloc de treball Nombre de llocs Ocupats 

actualment 
Vacants 
actualment 

Coordinador/a 1 - 1 
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Secretari/ària Promoció econòmica 1 - 1 
Total 2 - 2 

 
2. Publicar del nombre de llocs de treball reservats a personal eventual al servei d'aquesta 

Corporació, corresponent al primer semestre de l'exercici 2015, a la seu electrònica 
d'aquest Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, amb el 
següent detall: 

 
Llocs de treball reservats a personal eventual: 

Denominació del lloc de treball Nombre de llocs Ocupats 
actualment 

Vacants 
actualment 

Coordinador/a 1 - 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 1 0 
Total 2 1 1 

 
3. Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans, a la Secretaria municipal, a la 

Intervenció i Tresoreria Municipals pel seu coneixement i als efectes escaients. 
    
Sr. Ferré: bé, com que està clar el punt, vull dir que hi ha dos espais a la plantilla que són 
dos càrrecs eventuals i la plantilla que es va fer al principi de l’any, amb l’elaboració del 
pressupost i estan vacants actualment. 
 
Sr. Montejo: tot i que ho aprovem perquè això és una qüestió merament legal sí que 
agrairíem que sigui l’última vegada que s’hagi d’informar d’això, perquè amb l’aprovació 
del pressupost del 2016 només s’aprova la relació de llocs de treball, l’equip de govern 
acabés d’una vegada amb aquesta figura laboral que és el personal eventual, 
absolutament opaca, anti democràtica que no garanteix els principis de mèrit ni  de 
promoció professional i que només s’explica la seva supervivència per l’interès d’alguns 
partits per seguir mantenint relacions clientelars.  Per tant, agrairíem que aquesta fos 
l’última vegada i que, l’equip de govern de cara el nou any manifestés una actitud 
d’autèntica transparència i de confiar amb els funcionaris públics d’aquesta casa que estan 
perfectament capacitats per desenvolupar qualsevol feina que requereixi la institució. 
Gràcies. 
 
Sr. Ferré: l’altre dia vas dir una cosa diferent. 
    
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal 
acorda: 
 
4. Informar al Ple que d’acord amb les previsions contingudes a la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, es dóna compliment a 
les obligacions previstes a l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, en matèria de personal eventual, essent durant el tercer trimestre 
de 2015 els següents: 
 

Llocs de treball reservats a personal eventual: 
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Denominació del lloc de treball Nombre de llocs Ocupats 
actualment 

Vacants 
actualment 

Coordinador/a 1 - 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 - 1 
Total 2 - 2 

 
5. Publicar del nombre de llocs de treball reservats a personal eventual al servei d'aquesta 

Corporació, corresponent al primer semestre de l'exercici 2015, a la seu electrònica 
d'aquest Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, amb el 
següent detall: 

 
Llocs de treball reservats a personal eventual: 
 
Denominació del lloc de treball Nombre de llocs Ocupats 

actualment 
Vacants 
actualment 

Coordinador/a 1 - 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 1 0 
Total 2 1 1 

 
6. Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans, a la Secretaria municipal, a la 

Intervenció i Tresoreria Municipals pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 

7.7.7.7.    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 des del darrer 
Ple, donant compliment al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD 2568/2 de 28 
de novembre, perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin asssabetats 
  
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats.    
 
8.8.8.8.    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
 
 
Es dóna compte de les actes de les sessions de Junta de Govern Local,  perquè els regidors 
en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
 
9.9.9.9.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
Sr. Tejedor: Nada que decir 
 
Sr. Balaguer: Esquerra Republicana farem una pregunta a la nova regidora d’esports de si 
ens pot informar de què està passant amb la problemàtica del club de Futbol Calafell i 
l’escola de futbol base. 
 
Sr. Pijuan: l’altre dia ho comentàvem ja en comissió informativa però creiem que seria 
interessant que es donés a conèixer a la ciutadania en quin està l’estat del projecte de la 
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nova biblioteca, tenint en compte que és una mancança històrica ja en aquest municipi. 
Per fer-nos una idea de la magnitud de la mancança la Generalitat estipula uns paràmetres 
sobre el servei que presta cada municipi segons el volum de ciutadania. A Calafell hauríem 
de tenir espai per biblioteques de 1.700m² i actualment en tenim 300 i això vol dir que 
ens falten uns 1.400 m².  Això també amb el seu equivalent de personal i de fons públic 
que també repercuteix amb l’horari d’atenció.  Així que si  ens pogués informar a la 
ciutadania, com avança aquest projecte i quines són les perspectives que hi ha sobre això. 
 
Sr. Montejo: respecte el donar compte, ja és el segon ple ordinari que donem compte 
d’actes de la Junta de Govern Local, de les quals no en tenim constància física i de fet, les 
actes a nosaltres no ens han arribat i el CD no ens ha arribat.  Es deuen haver equivocat 
perquè la bústia està buïda. I d’altra banda, al Consell Rector de l’OAM ja vam fer 
l’anterior Ple fa una setmana un prec al president per tal que el convoqués i voldríem 
saber quan està previst convocar-lo.   
 
Sr. Clavero: com que el torn de precs i preguntes està muntat d’aquesta manera que no 
admet rèplica, a mi em toca tornar a una de les preguntes que vaig fer la setmana passada 
en la que feia referència a la contractació de policies interins per màxima urgència, ja que 
donava la sensació que s’havia fet degut a un oblit per part de l’anterior equip de govern. 
Si repassem els acords de Junta de Govern podem llegir i ho faig textual: “el vuit de juliol 
de 2015, l’Inspector en cap de la Policia Local de Calafell emet informe  en el qual exposa 
que amb el resultat de les últimes Eleccions municipals i amb el conseqüent canvi de 
corporació, el nou equip de govern s’ha marcat com a objectiu electoral incrementar la 
presència d’efectius policials a la unitat de proximitat a la Policia Local ja que és la que 
presta un servei més proper a la ciutadania,  Tot això, acompanyat que Calafell és un 
municipi turístic amb l’increment de població i serveis, per la qual cosa proposa la urgència 
de la contractació dels sis agents interins per màxima urgència per tal de poder atendre 
aquesta petició el més aviat possible.  Aquest informe que da unit a l’expedient. “ 
 
Bé, queda clar que la contractació d’aquests agents obeeix només i exclusivament a la 
voluntat política del nou equip de govern i com tal, nosaltres no tenim res a dir.  Em 
sembla bé, però sí que seguim mantenint el nostre total desacord amb les formes. Pensem 
que la forma idònia i transparent de fer-ho hagués sigut utilitzar la bossa de reposició 
creada l’any passat amb aquest fi, única forma contrastada de contractar agents que ja 
havien superat un procés de selecció amb totes les garanties.  En quant a la valoració de la 
Junta Local de Seguretat que també es va presentar a la Comissió Informativa, a l’apartat 
tres d’aquesta valoració es fa referència a la unitat de proximitat.  Aquesta unitat, a la que 
segons se’ns ha explicat, quedarien enquadrats els sis nous agents contractats.  I es fa un 
complet estudi comparatiu, tant dels serveis com del nombre de hores realitzades en la 
prevenció de la venda ambulant il·legal, el tema dels manters, axií com l’import d’hores 
pagades els anys 2013, 2014 i 2015.  Segons aquest informe a l’any 2014 hi ha un 
increment del 14’95% en serveis de venda ambulant respecte el 2013 i de un 18’18% en 
serveis especials també contra la venda ambulant il·legal en el mateix 2013.  Curiosament, 
l’any 2015 es realitza un 10’69% menys de serveis normals i un 0’5 menys de serveis 
especials que el 2013. És a dir, més d’un vint-i-cinc per cent menys dels serveis normals i 
més d’un 19% menys de serveis especials contra el tot manta que al 2014.  A la pàgina 
35 del mateix informe es documenta gràficament la inversió en euros dedicats al control 
del tot manta, mentre que el 2013 i 2014 no es passa de cinquanta-mil euros, al 2015 
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apareix reflectit una despesa de 63.694 euros.  I en la pàgina 36 del mateix informe es 
constata una disminució del 30’07% dels serveis realitzats per la unitat de proximitat en 
relació a la vigilància de l’ocupació de la via pública.  La meva pregunta és la següent: si 
tenim sis agents més en aquesta unitat i hem gastat més de quinze mil euros més que en 
anys anteriors, és raonable que el nombre de serveis contra la venda ambulant,  hagi 
disminuït  més d’un vint-i-cinc per cent i els de serveis especials més d’un dinou per cent 
respecte de l’any passat? Ens poden informar del nombre total de productes decomissats 
en la campanya d’estiu?   
 
A l’anterior Ple també li vaig preguntar al senyor Benedicto, actual president de la 
Comissió de Transparència i Participació, si li semblava que les baixes per a la contractació 
dels sis policies interins que s’havien publicat, eren similars als d’altres municipis.  En privat 
em va comentar que no havia tingut temps de mirar-se-les. Ja ha tingut temps?  Si la seva 
resposta és que no, em pot donar la seva opinió?  Està vostè d’acord amb aquestes bases?  
Si la seva resposta és que encara no ha tingut temps, té vostè algun inconvenient de què li 
enviï per correu electrònic un excel comparatiu amb bases per places similars al Vendrell, a 
Salou, Cambrils o al mateix Calafell. 
 
I una última pregunta pel senyor Benedicto: si li pogués demostrar que la filtració 
d’aquestes bases no les va fer cap funcionari, com va dir el senyor alcalde en comissió 
informativa, sinó un regidor de l’actual equip de govern, què faria vostè? Seguiria donant 
recolzament a l’equip de govern?  
 
I un prec al senyor alcalde.  A mi, em sembla molt bé que es parli de les persones que 
s’han mort per la ràdio, però potser la propera vegada abans li pot donar el condol a la 
família i que no s’assabenti per la ràdio de què el seu familiar s’acaba de morir. 
 
Sra. López: en relació amb el tema que ha comentat el meu company Francisco Clavero, 
vull felicitar-lo en aquest cas, perquè sí que en el cas de la contractació d’incrementar la 
categoria  a un agent de policia, sí que es va tenir en compte el que va ser el procés 
selectiu, per tant entenc que aquesta hauria de ser la línia i hauria estat la mateixa línia per 
fer la contractació dels agents interins.  Seguint amb el tema dels interins, també 
m’agradaria fer un prec, en aquest cas a l’equip de govern, un cop mirades també la 
convocatòria i les bases i el tribunal que el forma, que no hi ha subjectivitat. Per tant, que 
si hi ha alguna vinculació per part d’alguns dels aspirants amb alguna de les persones del 
tribunal que ho tinguin en compte i que aquesta persona es retiri del tribunal.  Com ja es 
va fer una ocasió, nosaltres ens vam trobar un escrit en l’anterior mandat per part d’un 
sindicat, que deia que hi havia vinculació, que podia haver un tracte diferent  per part 
d’un dels membres que formaven part del tribunal i per aquest motiu nosaltres no vam 
entrar en debat i de forma objectiva aquest membre del tribunal li vam dir que no podia 
formar part, perquè volíem màxima objectivitat. Per tant, vull sol·licitar expressament en 
aquesta sessió plenària que si es dóna un cas, ja sigui d’un, dos, tres o cinc aspirants, que 
tinguin vinculació per afinitat o familiaritat amb alguns dels membres, doncs, que es tingui 
en compte i es prenguin les mesures que es creguin oportunes, simplement.  Així mateix, 
l’altre dia en comissió informativa després d’unes quantes sessions, vam obtenir un 
document que ens el va portar el regidor delegat de Recursos Humans, senyor Triadó, on 
es feia esment de les modificacions, o adscripcions que havia hagut a la plantilla de 
funcionaris i laborals de la Casa.  En aquest cas es va preguntar si hi havia hagut algun 



 

20 
 

tipus d’increment de salari, no vam dir de quin tipus sinó que simplement es va preguntar 
si aquestes persones que formen part hi ha hagut algun increment?  I se’ns va dir que no.  
Comprovant les actes de Junta de Govern Local hem pogut constatar que això no és 
veritat. Si que hi ha hagut increments i a més  a més hi ha persones que no estaven dins 
d’aquell llistat, que se’ls ha atorgat actualment una disponibilitat considerable i que no hi 
consten i que no deixa de ser una adscripció o afegir noves funcions a les tasques 
habituals. Per tant, entenem que en aquell document que havien de quedar reflectides i a 
més a més, que s’ha fet una adscripció de funcions noves i més que quedés constància 
dels increments de sou, ja sigui per disponibilitat o la fórmula que li hagin volgut donar, 
que no diem que sigui il·legal, tot el contrari, que és legal, però com a mínim que quedi 
constància perquè la pregunta va ser clara de diferents grups municipals que formem part 
del consistori.   
 
Vull donar les gràcies al senyor Juanjo perquè sembla que des de que està en aquest nou 
equip de govern té la ment més oberta, veu les coses millor i de veritat me n’alegro molt, i 
ho dic pel tema de càrregues i descàrregues que ara les autoritza i no posa pegues en 
aquestes coses. Jo me n’alegro en aquest cas per una pastisseria del municipi que ha 
aconseguit tenir la seva càrrega i descàrrega davant del seu negoci i que durant quatre 
anys va demanar i que des de Via Pública se li va dir que no, i per fi ja pot anar a carregar i 
descarregar davant del seu negoci i en aquest cas, nosaltres no ho podíem fer perquè era 
potestat del regidor de Via pública i del regidor delegat.  M’agrada, i no ho dic amb cap 
tipus d’ironies sinó que m’alegro que vostè hagi canviat en aquest sentit.  Així mateix 
voldria fer un parell de comentaris. En una de les actes que és on es fa la proposta d’acord 
sobre aprovació de la constitució de la Junta de Personal i Comitè d’Empresa , és un error 
material, però que agrairia que es pugui modificar, perquè dins de la Junta de Personal hi 
ha dos membres, el Jesús i el Pascual Adán, que suposo que per un lapsus algú ha posat 
que pertanyen al PSC i és el SCP, Sindicat del Cos de Policia.  Ja sé que hi pot haver algun 
sindicat que pot ser més de l’acord d’uns o d’uns altres, ho tenim clar, però home, en 
aquest cas, aquest sindicat no és del partit socialista sinó que és un sindicat i prego que es 
corregeixi.  Igualment hi ha una altra errada material en un dels acords que parla de què 
volen donar 2’99 € en ajuts i resulta que són 2.900€.  És en l’acta 28, en el punt 2.3.1, hi 
ha una errada que algú ha posat això, que és per comprar aliments i han posat 2,99 € en 
el títol i s’ha de corregir. L’acord està bé, però ja que ens posem a corregir i ho fem tot bé. 
 
Sra. Rubio: són 2.900€. 
 
Sra. López: bé, doncs estarà corregit en una altra acta que no ens han fet arribar encara.  
També comentar que actualment hem comprovat també que es tornen a fer convenis de 
patrocini per part d’Esports, que em sembla correcte. No sé si la interventora i la secretària 
opinen el mateix, perquè era fórmula que ens havien manifestat que no estaven molt 
d’acord en el seu dia, però bé, si es pot fer entenc que és totalment legal i correcte.  No 
obstant, una de les persones que se li està fent un conveni de patrocini per dos mil euros 
no ha justificat, bé, al marge de què és incompatible la subvenció.  És ben cert que en una 
acta anterior se li requereix perquè faci la justificació de la subvenció. Per tant, entenc que 
suposo que se li va avançar com la majoria de les entitats esportives el 50 per cent, que 
aquesta persona retorni el 50 per cent i que se’ls doni els dos mil euros. Nosaltres això 
sempre ho hem vinculat des de promoció de la ciutat, perquè entenem que quan tenim 
un esportista d’elit promociona la ciutat, no és una subvenció esportiva com a tal, perquè 
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per això estan les subvencions esportives, sinó que és una promoció del nostre municipi a 
nivell internacional o nacional i ho fèiem des d’Alcaldia que per això estava la partida allà, 
però si ara es creu oportú que s’ha de fer des d’Esports, ho entenem perfectament, però sí 
que ens agradaria que ens aclarís aquest tema.   
 
Podríem comentar més temes de coses petites, però que crec que els temes més 
importants de totes les actes, ja els he comentat, gràcies. 
 
Sra. Suàrez: tres temes, un: les declaracions de l’alcalde l’altre dia a Calafell Ràdio quan li 
van preguntar per la moció de l’AMI, vostè va respondre que no era necessari dur-la a 
terme i que per molt que s’hagués aprovat hi havia altres mocions que s’havien quedat 
aquí i no s’havien tirat endavant. Agrairíem que ens expliqués aquí en el Ple i que constés 
en acta exactament quina és la intenció que té. La intenció és que s’hauria de tirar 
endavant l’aprovació d’aquesta moció amb les responsabilitats i obligacions que comporta 
el fet d’adherir-se a l’AMI i per tant, li demanem que ens faci un aclariment al respecte, ja 
que ho va comentar per la ràdio i ens va sorprendre. 
 
En el Decret 2667/2015 on l’alcalde fa les diferents delegacions als diferents regidors i 
regidores que formen part de l’equip de govern, seguim insistint, però és que vostè 
insisteix per una banda i nosaltres per una altra, però és que realment a les delegacions 
dels regidors no hi ha cap regidor de cultura i no hi ha ningú que tingui competències 
específiques amb cultura.  Llavors, passa el que passa, que a l’acta 28 de la Junta de 
Govern Local, gent del municipi que tenen ganes de tirar endavant diferents propostes i 
que són músics i se’ls ha de recolzar, en lloc de fomentar la cultura, agafen i els neguen la 
possibilitat de poder actuar i de poder dur a terme la música al nostre municipi, quan hi ha 
altres persones que em sembla que tothom en som coneixedors anant pel carrer que hi ha 
diferents persones que segur que no deuen demanar autorització però que estan allà i fan 
música al carrer. Llavors, no entenem aquesta manca de sensibilitat per part seva i a l’hora 
els exigim o els demanem que si més no afegeixin en aquell decret o incloguin el tema de 
cultura amb algun dels regidors i li atribueixin aquesta delegació per poder especificar i 
poder saber amb qui s’ha d’anar a parlar per aquests temes en concret, quan parlem de 
fomentar la cultura.  I per una altra banda sí que també aprofitar que es grava i que forma 
part de l’acta per deixar constància novament que el 5 d’octubre la senyora Elena Rubio 
ens va dir que a finals de setembre tindríem notícies sobre un informe que vam demanar 
sobre el menjador solidari.  Les notícies no van arribar fins la setmana passada el dia 1 
d’octubre que vam tenir comissió informativa on la senyora Elena Rubio ens va dir que el 
dia 30 o 1 o 2 rebríem l’informe definitivament. Avui és 5 d’octubre i no tenim l’informe  i 
al final dóna la sensació de que tenen ganes d’amagar alguna cosa, perquè senzillament 
demanem un informe on consti exactament quantes places, quants àpats es donen i s’han 
donat durant tot aquest any al menjador solidari, senzillament és això i entenem que hi ha 
molta feina al departament de Benestar però que són dades que ja es tenen i que l’únic 
que s’ha de fer és incloure-les en l’informe, en un únic paper i creiem que estar dos mesos 
i mig esperant aquest informe creiem que tampoc és tant. Imagino que avui el tindrem o 
ens diran que el tindrem avui o demà segurament, però bé, volíem deixar-ne constància 
aquí a l’acta del Ple. Gràcies. 
 
Sr. Solé: jo tinc dos temes, el primer pel senyor alcalde i sí que segurament s’hagués pogut 
comentar en l’anterior Ple, però va en relació amb el dia del pregó a Segur de Calafell i la 
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pregunta és que no estem en contra que vostè tingui unes paraules el dia del pregó, però 
perquè en els altres nuclis no i allà a Segur sí?  I si no eren unes paraules doncs llavors 
tenim constància que llavors era una inauguració, quan no es podia fer perquè estàvem en 
campanya electoral. Llavors, no sé si allà havia de fer alguna cosa diferent o treure pit o 
fer-se notar, però no entenem la diferència en altres punts del municipi i li volíem 
preguntar sobre aquesta qüestió. 
 
I en segon lloc, amb les últimes pluges d’aquest cap de setmana al municipi, en el qual 
sabem les problemàtiques que representa quan plou fort, no és un municipi preparat en 
alguns punts i per molt que es facin millores sempre hi ha mancances.  Però, si una cosa 
funcionava fins ara era que després de les pluges tots els serveis anaven i netejaven, 
deixaven els carrers nets i actualment ens trobem que les pluges van ser divendres i 
dissabte i el diumenge encara estaven tots els carrers plens de fang, de fulles i tot brut. No 
sabem quin pla s’ha seguit i perquè.  També en el mateix temps moltes d’aquestes pluges 
que abans a la sorra s’obrien canals, doncs, perquè aquests canals no estaven oberts. 
Tampoc hi ha informació ni a la web, ni al facebook al respecte, a part d’incidències, però 
a l’hora de les resolucions i del treball al carrer no s’ha vist.  Creiem que això és una 
mancança que fins ara funcionava i ara, no sé si és perquè és cap de setmana, no es veu al 
carrer aquesta previsió i aquesta neteja. 
 
Sra. Verge: jo voldria dir que com que no vaig poder replicar a l’anterior Ple, es va parlar 
del tema del banc d’aliments, del canvi d’ubicació, cosa que hi estem d’acord  i contents i 
que la regidora va estar explicant que ara hi ha una càmera de l’antic mercat municipal 
que es farà servir i es podrà donar producte fresc. Puc entendre que es podrà tornar molt 
més producte fresc, el que no estic d’acord és el comentari que va fer, cosa que fins ara 
no s’havia donat.  Durant aquests quatre anys hem donat productes frescos, digui si de 
cas que ho duplicaran o ho ampliaran, però no digui si us plau, que no se n’ha donat.  
Gràcies. 
 
Sr. Olivella: bé, jo l’últim era recordar-li que es va comprometre que ens respondria totes 
les instàncies, de la última comissió informativa que vam fer aquesta setmana passada, va 
dir que ja estaria tot o que ja estava. Només hem rebut una a data 5 d’octubre que és avui 
em sembla. Les altres, durant aquests cent dies que s’han estat passant, no hem rebut 
encara resposta. Més que res que vostè es va comprometre, suposo que en fi, a veure què 
ens diu avui. 
 
Sr. Benedicto: al senyor Clavero, que sembla que tingui una mica de fixació amb mi.  La 
Direcció General de Seguretat el sis d’agost va aprovar aquestes bases.  El 1 de setembre  
es va publicar al DOGC i el 10 de setembre al BOPT. No tinc res més a dir, no vull buscar 
tres potes al gat ni perdre el temps.  Si estan aprovades per la Direcció General de 
Seguretat, qui sóc jo per si són igual que Vendrell, que Cunit, no li trobo més.   
Sr. Clavero: una última pregunta, si jo li demostrés que la filtració d’aquestes bases no la 
va realitzar cap funcionari com va dir l’alcalde en comissió informativa, sinó un regidor de 
l’actual equip de govern, què faria vostè? 
 
Sr. Benedicto: des de luego, no m’obria les venes. Possiblement el senyor alcalde hauria de 
prendre nota d’agafar aquest regidor i cridar-li l’atenció i res més. No per això he de 
canviar el meu vot.   
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Sr. García: bueno, yo como también soy agradecido Montse, yo quiero darle las gracias a 
Correos que es quien cedió el espacio y es el único que ha pedido aparcamiento.   
 
Otra cosa, los protocolos de inundación a día de hoy me consta que la brigada salió a las 5 
de la mañana el Viernes, estuvieron recogiendo cascotes de la RENFE de la carretera de la 
calle Rhin y, bueno, esta mañana quedaba barro, pero como tu bien sabes el barro no sale 
en un día ni en dos. Y a partir de eso nada más. 
 
Sra. González: primer dir-te que problemàtica realment a l’Ajuntament no n’hi ha hagut, 
el que passa és que jo demano ara que s’està sentint per la ràdio que qualsevol entitat que 
es vulgui constituir i que la seva intenció sigui jugar en un espai esportiu de l’Ajuntament 
que tingui en compte primer si hi ha espai o no.  O sigui que no comenci la casa per la 
teulada, perquè això és el que ha passat realment.  Hi ha el Club de Futbol Calafell que ha 
format un equip de benjamins, els han federat sense comptar si hi havia o no espai.  A la 
Federació és una cosa que no tenen en compte, que tampoc ho entenc, si quan es munta 
un club a la Federació li dius que vas a jugar a la platja, igualment federen a les criatures, 
no sé perquè no ho tenen en compte, però jo sí que demano això que abans parlin amb 
l’Ajuntament que no hi ha cap inconvenient en què es creiïn entitats, ni molt menys, al 
contrari, s’han de crear entitats, però el problema d’espais esportius és un tema que estem 
des de bastant temps així, des de fa anys enrere i que la intenció nostra ja la coneixeu, fer 
reformes als espais esportius inclús la pista del Castell, cobrir-la perquè pugui ser més 
aprofitada del que està. I aquesta ha estat la problemàtica. Jo sé que hi ha hagut 
problemàtiques internes però clar, aquest club com tant l’escola com el Futbol Calafell són 
entitats privades i tenen el seu funcionament i reglament intern. Són coses amb les que 
l’Administració no s’hi pot ficar. Són coses que han anat al Defensor del Poble i bé, 
aquestes històries que tothom coneix però que nosaltres no podem donar una resposta 
com a Ajuntament. Han d’anar o bé a la Federació o bé a la justícia ordinària quan tenen 
problemes d’alguna expulsió de soci, el dret d’admissió, l’Administració Pública no tenim 
competències amb aquesta problemàtica.  El que sí hem fet és resoldre el problema 
d’espai, perquè sí que és cert que aquí al camp de Segur, al camp on juga la Unió 
Esportiva Segur hi ha més espai. Bé, no poden jugar a Calafell, però poden venir a 
entrenar al camp de Segur de Calafell que hi ha més espai. Però bé, la intenció d’ells, que 
jo també l’entenc, perquè els nens que s’han inscrit en aquest equip de benjamins són 
d’aquí de Calafell i n’hi ha alguns que són també de Segur, i que volien entrenar a 
Calafell. Bé, la solució, compartir espais del Futbol Club Calafell i sempre tenen a 
disposició el camp de Segur. I jo penso que amb això ja t’he respost una mica la 
problemàtica que hi ha hagut. Una problemàtica d’espais que finalment nosaltres no 
podem fer més, tenim aquesta limitació d’espais.  El que sí que demano que la gent, si us 
plau, m’he trobat casos que s’ha volgut crear de Balomnano, d’altres modalitats esportives 
i primer han vingut a comentar el tema.  Ara per exemple aquí a Segur de Calafell està 
saturadíssim i abans hi havia 2 clubs de bàsquet, ara n’hi ha un, però la gent continua sent 
la mateixa.  Hi ha un club de futbol sala també, que estan molt apurats amb aquest tema, 
que primer consultin a veure si ho podem resoldre o no. 
 
I després el contracte de promoció de la Rosario Inés... 
 
Sra. López: no he dit noms eh? 
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Sra. González: ah be, jo sí que ho dic. És una esportista d’elit reconeguda com a tal.  És 
campiona mundial de petanca, esportista d’elit en aquesta modalitat.  És un contracte que 
es va fer amb ella perquè el criteri de l’Ajuntament ha estat sempre recolzar els esportistes 
que competeixen a nivell internacional, que portem el nom de Calafell fora, que ho 
justifiquen, encara que n’hi ha que no ho han fet perquè no ha acabat la temporada, i 
quan acabi 2015 començaran a justificar el que hi ha fet i el que queda per fer i on va a 
competir.   
 
El Tribunal de Comptes el que va dir és que aquests contractes petits de patrocini no hi 
havia problema, per això s’han pogut continuar fent i per això hi ha hagut un informe 
favorable d’Intervenció.  Els contractes petits de patrocini, a veure és que coincideix 
exactament els dos mil euros amb el que li correspondria per la subvenció ordinària. I ella 
va renunciar a la subvenció ordinària per rebre aquest contracte de patrocini.  
Consideràvem que per aquesta categoria que tenia i per els llocs on anava, es mereixia 
aquest contracte, com l’Àlex Toledo, com a la vela també. Són gent que es gasta molts 
diners personals i que a veure jo penso que un recolzament per part de l’Ajuntament l’han 
de tenir. Ara una altra cosa és que l’Ajuntament decideixi com ajuntament com tots els 
regidors, que no recolzem els esportistes que competeixen en aquests nivells o no, però el 
meu criteri seguirà sent que necessiten recolzament per la despesa pròpia i dels familiars, 
perquè normalment són gent que no té feina o que són joves i que combinen la feina amb 
l’esport i penso que, com a ajuntament es mereixen aquest recolzament. D’una forma o 
d’altra, a mi m’és igual, no és la forma sinó el recolzament que reben per part nostra. 
 
Sr. Triadó: bona tarda.  Em toca respondre al ex regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor 
Clavero. Estic content i celebro que vulgui filar tant fi i a més a més quantificant inclús les 
operacions, però en tot cas, jo també li diria que s’ha de saber valorar quin tipus 
d’actuacions i com són.  Segurament, no sé si han tingut en compte vostès que aquest 
any que es passava comptes, nosaltres vam tenir la sort o la desgràcia de què no ens 
hagués donat mai cap informació sobre les activitats de la policia amb els anys, el que 
diem la Junta de Seguretat última que passa balanç d’una temporada. Nosaltres no en 
vam poder disposar i per tant, no teníem aquesta informació, tanta informació com tenen 
vostès no podíem algunes coses d’aquestes detallar-les tan bé.  Però jo celebro que vostè 
vagi tan fi, penso que d’ara endavant hi haurem d’anar tots i mirant les coses com han 
anat i com van. Vostè no va tenir en compte que durant la temporada passada van plegar 
tres persones: tres agents de la policia van donar-se de baixa i els havíem de suplir aquest 
estiu.  I també aquestes menys actuacions de proximitat es donen perquè s’han fet més 
actuacions preventives.  Amb el tot manta concretament, que ens han arribat moltes 
felicitacions inclús com va dir l’alcalde l’altre dia dels cossos i forces de l’Estat tant de la 
Generalitat com de l’Estat, van ser unes actuacions molt més preventives que abans. No 
veies tant la gent corre, els manters corre a mitja platja, tornar a pujar.  Estava organitzat 
d’una altra manera perquè es van fer altres tipus d’actuacions que no s’han de fer 
públiques, tot i que hi ha hagut ajuntaments d’altres bandes que ens ho han demanat. 
Inclús ho vam comentar aquest últim dissabte en una entrega d’uns premis que va fer la 
policia local, a un col·lectiu de la policia local amb el cap de la policia de Sitges. Per tant, 
voler comparar una cosa amb una altra em penso que es necessiten més elements i tenir 
més informació i utilitzar-la d’una altra manera com es pretén utilitzar des de l’equip de 
l’oposició.    Per tant, que quedi clar que hi va haver menys actuacions, és cert, però un si 
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manté les mans netes i no juga a pilota dins de casa seva, les parets les pot tenir més 
netes i pintar-les menys vegades.  Amb això, vull dir que la prevenció ha estat fonamental 
perquè hi haguessin menys actuacions podríem dir-ne radicals com van ser alguna vegada 
que inclús avui la policia encara està amb judicis pel tema dels manters de fa un parell 
d’anys.  I repeteixo, les actuacions que ha tingut la policia se’ls ha d’agrair públicament 
que han estat suposo també que ha influït el tracte, vull dir no es pot tractar les persones 
d’una manera i les persones si les saps tractar bé també es corresponen i actuen d’una 
altra manera.  Jo diria que aquest ha estat un estiu bo, no quantificarem amb els diners 
perquè podríem entrar en vàries disfuncions en quant a policia de proximitat o policia, en 
tot cas, de mobilitat i no volem entrar en aquest tema. I a més, que aquests costos que 
s’han referit abans també s’ha de tenir en compte que hi havia agents de menys.  per 
tant, una cosa compensava amb l’altra. 
 
I en quant al que ha dit la Montse, de retirar les persones que tinguin afinitat amb els 
membres del tribunal, bé, en tot cas, nosaltres complirem el que la Llei ens permeti 
complir.  O sigui, el que ens mani la Llei. M’agradaria que abans també hagués passat.   
 
(la senyora López parla fora de micròfon) 
 
Sr. Triadó: no tallis, deixa parlar, no et posis nerviosa. 
 
Sr. Ferré: Montse, una mica de respecte. 
 
Sr.Triadó: continues amb la prepotència que tenies quan estaves al govern. Fes-t’ho mirar. 
Res més alcalde. 
 
Sr.Parera: només el Juanjo ho ha dit molt bé que en poques paraules la pluja de dissabte 
pel matí, suposo que dins de l’avís que el senyor Rafel Solé ens ha dit que no va funcionar, 
lògicament ho revisarem i ho corregirem si es donés els cas, cosa que em fa l’efecte que 
no es donarà el cas.  Però de totes maneres revisarem. 
 
Sra. Rubio: dues coses.  A la Maria Verge, el tema de banc d’aliments. Efectivament hi ha 
hagut un canvi de lloc, s’ha prioritzat part del tema dels aliments frescos. Evidentment 
també s’ha anat donant aliments frescos els darrers anys, jo tinc coneixement que es 
compraven aliments frescos. O sigui la diferència amb el que hi havia abans i el que jo vull 
tirar endavant és que no es faci la compra d’aliments frescos sinó que des de la regidoria i 
a mi em toca com a regidora anar per portes de comerços d’on sigui per gaudir de més 
aliments frescos al llarg de tot l’any, simplement això. Per això, he habilitat una nevera que 
estigui disponible amb aquesta possibilitat, simplement això.  
 
I en segon lloc, a la Sandra Suàrez amb el tema de la instància, jo el mateix dia de la 
comissió informativa vaig parlar amb l’auxiliar administrativa si havia tirat això endavant, 
ella em va dir que se li havia endarrerit, et demano disculpes per això. M’imagino que el 
mateix divendres ho va fer i perquè he trigat dos mesos, doncs, perquè tu ja sabies que la 
persona que ho havia de fer que és l’única persona que tenia les dades, estava de 
vacances i després al demanar-li una memòria o qualsevol cosa del darrer any per poder 
treure les dades, no hi havia res.  Vull dir, s’ha hagut de fer tota la memòria i tot l’informe 
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per poder treure les dades. No hi havia res del 2014 fet com a projecte i fet com a 
memòria. Simplement això, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: respondré jo els que queden.  Quedava el tema del Consell Rector de l’OAM 
que és veritat que el darrer Ple ens vam descuidar aquest prec i pregunta per contestar. El 
mes que en convocarem un ja. A finals d’aquest mes en convocarem un ja. 
 
El tema de la biblioteca ja ho vam comentar a Comissió Informativa que són 2.700 metres 
sinó ho tinc malentès el que ens tocaria com a municiipi, però el que vam comentar és 
que vam estar mirant diferents alternatives per veure quina és l’econòmicament més viable 
per tirar-la endavant. Nosaltres, evidentment ja tenim un compromís de govern de fer 
segons un tipus d’inversions i portar a terme uns programes electorals determinats i 
aquest tema de la biblioteca és una de les coses que teníem previstes d’estudiar quina 
viabilitat hi havia i bé, doncs, no era una prioritat per aquest exercici que ve però sí que 
volem agilitzar aquest tema per veure si hi ha possibilitats de fer-la quan abans millor. I els 
anirem informant de com evoluciona aquest estudi i el més important ja ho vam dir, la 
possibilitat de finançament i que això de vegades en pot determinar la ubicació. 
 
El tema de la policia amb el regidor Francisco Clavero s’ho ha fet venir bé amb el tema de 
les dades, però jo crec que ha contestat prou bé el regidor, perquè precisament hi ha 
hagut menys incidències perquè hi ha hagut aquest servei dels policies que s’han 
contractat. I voluntat política?  Tota. Voluntat política tota per contractar aquests sis 
agents perquè precisament una de les coses que voliem evitar és que hi hagués aquest 
problema del tot manta aquest estiu i tornéssim a ser notícia, com ho han estat altres 
poblacions o ho ha estat el propi municipi de Calafell en altres anys. I per tant, com que 
era una de les prioritats que ens vam marcar durant aquest estiu, per això vam tirar 
endavant aquestes contractacions de sis policies interins. 
 
Es veritat que l’altre dia a la ràdio vaig donar o vaig dir que s’havia mort una persona i 
efectivament abans de les nou del matí em va trucar des del tanatori una persona dient-
me que s’havia mort una persona de la platja i que també s’havia mort aquesta persona 
que jo vaig citar.  Resulta que no era veritat, però sí que és veritat que des del tanatori 
m’ho van dir.  Llavors, a mi em sap greu, aquesta informació ha estat un error de no 
contrastar-la, però sí que vaig rebre una informació que no era correcte i demano 
disculpes si això ha pogut afectar a algun familiar o persona que ho hagués escoltat. Però 
ja dic que vaig rebre una informació en aquest cas, que no era del tot certa, tot i que uns 
minuts més tard sí que es va produir la mort d’aquesta persona. 
 
El tema de les adscripcions en plantilla i disponibilitat, jo crec que tenen tota la informació. 
La informació que vam donar és la que ens van preparar des de Recursos Humans.  Allà no 
hi havia els increments i plusos i això, jo ho vaig dir de memòria i si hi havia algun que ho 
va tenir, doncs, ...   
 
(la senyora López parla fora de micròfon) 
 
Sr. Ferré: no hi ha hagut cap voluntat d’enganyar a ningú ni d’amagar cap tipus 
d’informació.  En tot cas, revisarem des de Recursos Humans si s’han deixat alguna 
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persona o alguna adscripció, però en principi aquestes són les que li consten a Recursos 
Humans i les que s’han tirat endavant des de l’Ajuntament. 
 
El tema de la càrrega i descàrrega de vegades tenir socis de govern amb més imaginació, 
doncs, és l’avantatge que té.  Regidors que en un govern no han pogut tenir l’oportunitat 
de poder resoldre algun problema, quan canvien de soci amb més imaginació i més 
capacitat, doncs, és el que té, no?  De vegades és poder parlar-ho, també de vegades ell 
no ha pogut parlar-ho però de vegades s’ha trobat com en aquest cas que ha pogut 
resoldre el problema i ja està.  Només era per fer una mica de conya. 
 
El tema de les declaracions de l’AMI, em sembla que no vaig dir el que ha dit vostè, sinó 
que la pregunta era que hi havia hagut un grup que havia manifestat que no aprovaria el 
pressupost si s’aprovava una partida respecte l’AMI. Jo vaig dir que tot això eren coses 
negociables i que era una cosa que en aquest cas hi havia moltes mocions i és veritat que 
durant els mandats diferents s’han aprovat mocions que algunes d’elles no s’ha fet 
absolutament res i això és una realitat constatable.  Jo recordo una que es va aprovar per 
unanimitat la legislatura passada que deia que farien una relació d’habitatges buits que 
eren propietat dels bancs i que a partir d’aquí es posaria a treballar l’equip de govern en 
posar aquests habitatges en solfa i que poguessin també disposar-ne persones que 
necessiten aquests habitatges i resulta que el més calent és l’aigüera.   
 
El tema de les delegacions de competències de cultura, miri, jo crec que està prou clar el 
cartipàs i vaig dir prou clar qui és el regidor de cultura d’aquest Ajuntament i qui porta les 
converses amb les entitats.  En qualsevol cas, si hi ha alguna persona que no ho té clar, el 
que sí que té clar és qui és l’alcalde i el meu despatx a part d’estar la porta oberta a més el 
tinc al carrer i es pot dirigir en qualsevol moment a parlar amb l’alcalde que és la màxima 
responsabilitat en aquest cas i per tant, en aquest sentit no hi ha d’haver-hi problema. 
 
Respecte si s’ha negat la presència de grups de música al carrer. Recordo que fins i tot hi 
va haver una proposta en una Junta de Govern que es va deixar sobre la taula aquest 
tema i que precisament no es va denegar la sol·licitud que havien fet aquestes persones i 
per tant, en aquest cas desconec a quines persones fa vostè referència, però a la Junta de 
Govern es va discutir una proposta que hi va haver cap a finals d’agost si no recordo 
malament, i que a més es va deixar sobre la taula per aquest tema, que no es volia 
denegar. 
 
El tema del menjador solidari ja ho ha dit. 
 
El tema del pregó si no recordo malament i tampoc vostè, no vaig pujar a l’escenari per 
parlar en cap moment i el que sí que vaig fer va ser demanar un minut de silenci per una 
persona que havia mort fa tres anys i que no s’havia fet el minut de silenci quan 
l’associació de veïns ho va demanar. Vaig agafar el micro per demanar aquest minut de 
silenci, vaig fer venir la persona familiar d’aquesta persona que havia estat atropellada pel 
tren en el seu moment i a més a més, vaig donar un obsequi a l’associació de veïns per un 
motiu, i és que com tots saben, els pregoners sempre s’ha fet que han signat el Llibre 
d’Honor abans de fer el pregó.  En aquest cas com que estàvem lluny de les dependències 
municipals i estàvem en un indret que fos habitual de fer el pregó, com que no teníem un 
espai a prop, vam considerar que en lloc de fer la signatura i com que era també una 
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associació que representava un col·lectiu i que per tant, eren moltes persones, doncs, vam 
creure oportú que no signessin en aquest cas el llibre d’honor i el que sí que vam fer és 
entregar un obsequi.  A partir d’aquí, jo recordo que la inauguració la van fer els veïns, va 
tallar la cinta a més a més, la persona de major edat de l’associació. Ningú del consistori 
va sortir en cap foto, almenys voluntàriament i a més jo recordo que expressament em 
vaig situar a l’altre banda del carrer per no haver de sortir en cap foto i per tant el tema 
d’inauguració, jo ja sé que és una època de campanya electoral i que no es podia fer cap 
tipus d’inauguració, per això, tampoc volíem impedir als veïns que volien fer una 
inauguració ells que la poguessin fer ells, la inauguració d’aquest pas.  Ja li dic, que 
nosaltres no vam estar a primera fila ni res, sinó que em vaig situar a l’altre banda del 
carrer i per tant, dubto que sortís en alguna fotografia o que algú pogués interpretar que 
estàvem fent una inauguració per part de l’equip de govern, al contrari. 
 
I l’últim el tema de les instàncies, repassarem les que falti per contestar. Jo crec que 
algunes sí que les hem contestat.  Mirarem les que falten i les contestarem. 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 18:20, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 
 


