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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: PLE2015/13PLE2015/13PLE2015/13PLE2015/13    
    
A Calafell, en data 2 de novembre 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. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. ÀGUEDA SUBIRANA ÀLVAREZ 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
    
NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
    
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: 
 
Sr. Ferré: bé, com que és un Ple ordinari hem fet una comissió fa poc, passem primer un punt 
d’urgència que s’haurà de votar al final de l’ordre del dia. Unanimitat la urgència?  Doncs, 
s’incorporarà a l’ordre del dia el punt que hem parlat abans a la comissió informativa. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda incorporar el punt d’Aprovació definitiva del 
Compte General de la corporació de l’exercici 2014. 
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Sr. Ferré: vam parlar-ho en la reunió que es fa del ROM que estem treballant el ROM per 
mirar de millorar-lo, vam acordar entre tots els grups que a partir d’ara les votacions les 
faríem a mà alçada donat que hi ha una pluralitat important de grups i per no alterar els 
ordres i per fer-ho més fàcil i més còmode vam decidir de votar vots a favor, vots en contra i 
abstencions com es fa a tot arreu i com hauria de ser, cosa que no sabem per quin motiu 
aquí sempre es votava per grups municipals.  Ho explico, perquè he sentit algun comentari 
del públic i aquest és el motiu, ho vam acordar entre tots. 
    
    
1.1.1.1.    APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 28 DE SETEMBRE DE 2015APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 28 DE SETEMBRE DE 2015APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 28 DE SETEMBRE DE 2015APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 28 DE SETEMBRE DE 2015    
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents acorda: aprovar l’acta de 
la sessió del dia 28 de setembre de 2015 
    
2222. . . . REVOCACIÓ D'ALGUNES DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REVOCACIÓ D'ALGUNES DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REVOCACIÓ D'ALGUNES DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REVOCACIÓ D'ALGUNES DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL        
REVOCACIÓ D'ALGUNES DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REVOCACIÓ D'ALGUNES DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REVOCACIÓ D'ALGUNES DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REVOCACIÓ D'ALGUNES DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL     

 
FetsFetsFetsFets    
 
1. El 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.  
 
2. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015. 
 
3. El 6 de juliol de 2015, el Ple va delegar l’exercici d’una sèrie de competències en la Junta de 

Govern Local. 
 

4. Atès que l’exercici d’aquestes atribucions delegades per part de la Junta de Govern Local 
implica la necessitat de donar publicitat a les sessions que les tractin, és considera més 
eficient que aquestes competències retornin al Ple, que gaudeix sempre de caràcter públic. 

 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local (LRBRL) i normativa concordant, el Ple de la corporació pot delegar l’exercici 
de les atribucions pròpies en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local, sempre que no es 
trobin entre aquelles matèries indelegables previstes als articles 22.4 esmentat i 13 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

 
2. La delegació del Ple en l’Alcaldia s’ha d’adoptar per majoria simple del nombre legal de 

membres de la corporació, en canvi, la delegació del Ple en la Junta de Govern local s’ha 
d’adoptar per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, d’acord amb 
l’article 57 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. 
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AcordAcordAcordAcord    
 
La  Comissió Informativa  de Transparència i Participació amb el vot a favor dels membres del 
PSC, C’S, PP i UAM, l’abstenció de la CUP i el vot en contra dels membres d’ERC i CIU, 
proposa al Ple: 
 
1. Revocar les competències que el Ple va delegar en la Junta de Govern Local el 6 de 
juliol de 2015. 
 
2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’anuncis de la 
Corporació i a la seu electrònica, sens perjudici que desplegui efectes des del dia següent a 
l’adopció d’aquest acord, d'acord amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Sr. Ferré: això es va parlar també en la reunió aquesta del ROM i que també vam decidir que 
aquelles competències que el Ple havia delegat en la Junta de Govern, que havien de ser 
Juntes de Govern públiques, doncs ja les passem directament al Ple i les tornem a fer 
públiques en aquest sentit però al Ple.  Jo crec que això afavoreix que hi hagi més debat 
polític i també més transparència i més coneixement dels assumptes en aquest cas per part 
de tots els grups.   
 
Sr. Montejo: nosaltres votarem a favor d’aquesta devolució de competències al Ple en 
qualsevol cas, recordar que aquestes competències havien de ser públiques i per tant, per no 
solapar, entenem, sessions de juntes de govern o duplicar-les es reverteixen al Ple. I relacionat 
amb això i amb la Junta de Govern Local, voldríem a tornar a fer el prec o la invitació a 
l’equip de govern que ens convidi com a mínim a un membre de cadascun dels grups 
municipals a les Juntes de Govern.   En aquestes últimes setmanes hem estudiat les actes de 
la Junta de Govern que ens heu facilitat i hem descobert sorpresos que o no consta a l’acta o 
en qualsevol cas no hi ha cap tipus de manifestació dels membres de la Junta de Govern, 
com passa en comissions informatives o en Ple, valorant la proposta, apostant per 
modificacions, per incorporacions.  Suposem que això és perquè efectivament aquestes 
esmenes o aquestes intervencions no es produeixen, per tant, potser incorporar un membre 
de cada grup municipal de l’oposició, seria una manera d’insuflar aire fresc a aquest òrgan 
col·legiat, entenem que és un espai on s’ha de reflexionar i debatre i ara  a tenor de les actes 
que ens heu facilitat sembla que aquest debat és inexistent. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: bé, a torn d’això li haig de dir que sí que hi ha debat en els punts de la Junta de 
Govern, en aquells que és necessari fer un debat, perquè n’hi ha molts que són de tràmit i 
aquí no hi ha debat, però sí que en tot cas, nosaltres el tema de les actes, suposo que és un 
tema de facilitat que no es posen els comentaris que es fan, però molts d’ells no alteren la 
proposta que es porta i per tant, en aquest sentit el que sempre s’ha fet amb les actes de 
Junta de Govern, és incorporar aquella resolució i en tot cas, si hi ha algun punt que es deixa 
sobre la taula, també es posa a l’acta, i això sí que s’incorpora igualment, però de moment 
fins ara, ja dic que la majoria de punts són de tràmit no de debat polític i en aquest sentit hi 
ha hagut alguns punts que sí que hi ha hagut debat, però suposo que per comoditat i perquè 
tampoc han fet alterar la proposta que venia ja preparada, no s’ha posat el debat que hi 
havia hagut.  Nosaltres de totes maneres recollim, jo ja em sotmeto al que vaig dir en el seu 
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moment, que si hi ha bona voluntat per part de tots, en aquest sentit no tindrem cap 
inconvenient. 
 
Sr. Balaguer: i quan serà això? 
 
Sr. Ferré: doncs quan es vegi.  Quan sigui evident. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Transparència I Participació, I per unanimitat acorda: 
 
1. Revocar les competències que el Ple va delegar en la Junta de Govern Local el 6 de 
juliol de 2015. 
 
2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’anuncis de la 
Corporació i a la seu electrònica, sens perjudici que desplegui efectes des del dia següent a 
l’adopció d’aquest acord, d'acord amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
    
3333. . . . APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE 
MMMMANTENIMENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICAANTENIMENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICAANTENIMENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICAANTENIMENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA       
    
FetsFetsFetsFets    
 
1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.  
 
2. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015. 
 
3. El 6 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació va aprovar la creació i composició de les 
comissions informatives permanents. 
 
4. L’Ajuntament de Calafell, implicat en el desenvolupament d’actuacions d’eficiència 
energètica en edificis municipals, l’enllumenat públic o la mobilitat eficient, vol treballar dins 
de l’àmbit de les seves comptències per tal d’optimitzar els recursos municipals i facilitar 
polítiques mediambientals per a la reducció del consum i la contaminació, també lumínica.  
 
L'actuació de l’Ajuntament es completa amb la prospectiva i la planificació del futur 
energètic, l’aposta decidida per les estratègies de present i de futur per al municipi, l’esforç 
per informar i formar en matèria d’energia a ciutadans i professionals, i el treball conjunt amb 
empreses, entitats i associacions, entre altres línies clau de treball. 
 
Per tant, les administracions públiques han de servir d’exemple de bones pràctiques de gestió 
de l’energia davant els ciutadans i les empreses del país.  En aquest sentit l’objectiu final és 
aconseguir la reducció de la factura energètica optimitzant la potència elèctrica contractada i 
reduint el consum energètic 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
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1. Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local; 60 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; i 124.2, 134 i següents del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre regulen les Comissions informatives. 
 
2. El funcionament de les Comissions informatives es troba regulat als articles 134 a 138 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
AcordAcordAcordAcord    
    
La Comissió Informativa de Transparència i Participació amb el vot a favor dels membres del 
PSC, PP, UAM I C’S; l’abstenció dels membres de la CUP i 7 vots en contra dels membres 
d’ERC i CIU, proposa al Ple: 
 
1. Crear la Comissió Especial de Manteniment i Eficiència Energètica. 
 
2.   La Comissió Especial de Manteniment i Eficiència Energètica estarà integrada per les 
persones següents: 
 
• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 
• Vocals: els de regidors i regidores del Consistori. 
 
• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui 
delegui. 
 
Se celebrarà, cada quinze dies, el dijous a les 14h. 
 
3. El vot emès pels membres de la comissió a l’hora de dictaminar els assumptes, serà 
ponderat. 
 
4. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al tauler d’anuncis de la 
Corporació i a la seu electrònica. 
 
Sr. Ferré: bé, com que es una proposta que també es va debatre a la comissió informativa, en 
tot cas informar que el que volem és crear aquesta comissió, perquè hem vist que en d’altres 
municipis i a més a més prou propers, s’ha creat no només una comissió per parlar 
d’eficiència energètica, sinó també una regidoria específica per parlar d’aquest tema i en ella 
hi ha inclòs des del manteniment dels aires condicionats, enllumenat, ... un munt de coses 
que actualment es fan amb criteris només d’intentar arreglar aquelles reparacions, però que 
també s’hauria d’implementar una mica la visió de sostenibilitat i d’intentar millorar 
l’eficiència energètica de totes aquestes instal·lacions per tal  de poder fer no només un 
manteniment adequat, sinó una millora i una progressiva substitució d’aquests aparells o 
d’aquestes lluminàries o del que sigui, per altres de millor eficiència energètica.  I en aquest 
sentit creiem que és positiu la creació d’aquesta comissió especial de manteniment i eficiència 
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energètica, per tal d’incidir més en aquest aspecte i mirar d’estalviar recursos econòmics que 
actualment s’estan perdent al municipi.  Ara fa poc he tingut ocasió d’estar amb l’alcalde del 
Vendrell i li he preguntat i aquest matí ho hem parlat amb algun regidor també, què s’està 
consumint, què paguen de factura de llum a Vendrell i m’han dit uns 900.000€ i curiosament 
aquí a Calafell estem pagant 1.200.000, amb la qual cosa creiem que és una bona dada per 
iniciar aquesta comissió i veure què està passant.  També hem vist que en aquests anys s’ha 
anat pagant factures de llum que tenien també comptes a través de companyies i empreses 
que donen subministrament a l’Ajuntament i també les estàvem pagant des de 
l’Ajuntament., és a dir estàvem pagant duplicadament. Per tant, crec que és un bon 
argument i una bona dada per iniciar que aquesta comissió  es posi a treballar al més aviat 
possible i que ben aviat veiem els resultats i que puguem veure que realment estem en una 
línia d’intentar estalviar consums i d’intentar millorar tot el que és l’eficiència energètica.  
Voleu dir alguna cosa? 
 
Sr. Tejedor: Nosotros creemos que es importante que se cree esta comisión por el tema que 
se está hablando que hay que hacer muchas mejoras en infraestructuras, controlar mucho 
mejor todos los gastos y aunque también creemos que se tendría que hacer este trabajo 
desde regidorías como la de Medio Ambiente.  Vamos a votar favorablemente y creo que 
puede ser un soporte, un apoyo a esta regidoría que quizás esté un poco saturada, entonces 
entendemos que es algo positivo. 
 
Sr. Balaguer: Nosaltres com vam dir a la comissió votarem en contra, i votarem en contra pel 
següent: entenem que sí que és una bona proposta, però entenem que això ho podia haver 
fet perfectament a l’inici de la legislatura i no pel problema que tenen ara amb el regidor no 
adscrit i amb Ciutadans i és una manera de repartir tasques i canviar aquesta d’allò de 
transparència que té, passar-ho d’un a l’altre, és una comèdia quan es podria haver treballat 
igualment sense aquesta necessitat o si més no ja ho havia d’haver previst a l’inici de la 
legislatura.  Entenem que és una cosa bona i que es pot treballar, però votarem en contra, 
perquè sabem i es veurà clarament que només és fruit d’una necessitat, d’un problema que 
tenen vostès amb els partits, amb els pactes que tenen de govern. 
 
Sr. Tejedor: si me permite, quisiera hacer... 
 
Sr. Ferré: despúes hay un turno de réplica. 
 
Sra. González: desde el Ayuntamiento todo lo que podamos hacer por el ahorro energético 
lo veo bienvenido. 
 
Sr. Montejo: Com ja s’ha comentat abans com a concepte em sembla molt interessant 
aquesta comissió, estudiar tot el que té a veure amb l’eficiència energètica i l’estalvi, però en 
qualsevol cas ens genera dubtes el fet que s’hagi de crear una comissió informativa per 
tractar aquest tema.  Entenem i ja ho vam expressar a la comissió informativa que es podria 
incorporar aquest estudi en una comissió informativa ja existent com per exemple la de 
Serveis Econòmics i Urbanístics, l’experiència d’aquests últims mesos ens demostra que 
moltes vegades les comissions informatives no tenen contingut material real més enllà de 
l’aprovació de les actes anteriors, un punt d’informacions diverses i precs i preguntes. Per 
tant, aquesta proposta al nostre entendre el que fa és sobredimensionar l’estructura orgànica 
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de comissions sense un volum de feina d’informació i de temes a tractar que ho justifiqui.  I 
en qualsevol cas també vam demanar i encara no hem obtingut resposta que en cas de què 
es creés i per tal d’evitar qualsevol tipus de dubte respecte la proliferació d’aquestes 
comissions per afavorir un major cobrament per part d’alguns membres del consistori, 
particularment de dos regidors que tenen topalls retributius més elevats per assistències, si 
fos tècnicament possible, això necessitaríem un informe de Secretaria, que mitjançant un 
epígraf específic en la creació d’aquesta comissió, es pogués estipular que no serà retribuïda i 
en cas que això no fos possible, que es constituís com a grup de treball específic, d’una altra 
comissió, atès que aquestes efectivament no tenen retribució. Per tant, nosaltres vam 
abstenir-nos en la comissió informativa, entenem que l’objectiu o la finalitat d’aquesta 
comissió és bona, però segurament la forma de vehicular-ho tècnicament no és la més 
adequada i pot portar sospites fonamentades sobre la finalitat real de la mateixa, gràcies. 
 
Sr. Perín: bona tarda. Creiem que és necessària la creació de la comissió especial de 
Manteniment i Eficiència Energètica, creiem que ara mateix és un carro que hem de pujar, 
perquè tothom està molt conscienciat amb aquest tema, fins i tot  a les llars tothom que va a 
un supermercat o una gran superfície, mira de comprar una rentadora que sigui més eficient 
o que gasti menys aigua, o menys llum perquè sabem que el tema de les companyies 
elèctriques o de subministraments cada vegada els cànons són més cars i és l’única manera 
de reduir costos a nivell més domèstic, doncs això també ho hem de traduir a l’Ajuntament. 
O sigui hem d’optimitzar tots els costos que puguem amb tots els medis necessaris.  Creiem 
que aquesta comissió tindrà molta feina i per això hem previst que havia de ser d’aquesta 
manera, perquè afegir una altra comissió no es tractaria com cal.  Es important que ens 
conscienciem en aquest sentit perquè sempre hem cregut des d’abans d’entrar al govern que 
era una aposta guanyadora però en tots els sentits, gràcies. 
 
Sr.Solé: gràcies i molt bona tarda a tothom.  Abans d’entrar sí que ens agradaria aclarir si és 
una proposta de l’alcalde, perquè el punt està signat pel senyor Jesús Benedicto. És una 
pregunta que fem abans d’entrar en profunditat abans d’entrar amb el tema, perquè és ben 
curiós. Segurament el que deia el Jacob doncs té part de raó en aquest sentit.  Sí que abans 
d’entrar en aquest tema agraïm els antecedents d’on partim perquè sembla que en aquest 
ajuntament mai s’hagués fet temes d’eficiència energètica i com en aquest consistori hi ha 
gent que ja porta uns anys i hi ha gent que és nova, va bé recordar-ho, perquè molts cops i 
això sí que ens hi hem trobat, i suposo que ja és un tema de política que quan l’equip de 
govern parla doncs ho fa d’una manera molt neutre per potser no recordar algunes coses 
que, i no passa res, potser s’han fet bé en aquest municipi en anteriors legislatures.  I és que 
ja es va fer en l’anterior legislatura un plec de condicions en el qual es parla sobre el 
manteniment de l’enllumenat i quines millores podien haver-hi pel que fa a l’eficiència 
energètica, i per arribar al final a aquest estalvi que parla l’alcalde. Si que voldria comentar 
que aquest plec va ser un plec aprovat per tots, que va ser un treball fet pels tècnics de la 
casa, també amb estudis de valoració per part d’externs i en definitiva aquest estudi es 
parlava d’una eficiència energètica molt gran, en la qual havia un canvi del 65% de tots els 
llums del municipi amb un estalvi econòmic del 40%, en el qual també s’integraven costos 
que actualment es paguen a part i un nou manteniment. Això es va fer sense noves 
comissions informatives, per tant, perquè n’hem de crear una de nova si ja es va fer en el seu 
moment?  Quan aquests punts s’havien de parlar ja es parlaven a la comissió que en aquell 
moment estava formada per Via Pública, Medi Ambient i Urbanisme i en la qual venien 
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també el tècnic quan havia de parlar de la part tècnica o el jurista quan havia de parlar de la 
part jurídica.  Pels motius que siguin, el plec encara no s’ha pogut tirar endavant, però si que 
havia un consens a nivell tècnic del municipi, un consens a nivell de tots els partits polítics i 
ara hem de tornar a crear una altra comissió per parlar d’aquest tema?  Nosaltres estem 
d’acord en parlar d’aquest tema i millorar i ficar les noves propostes, per tant, no parlem de 
què hem de pujar en un carro, quan aquest carro ja fa temps que hi estem pujats.  Que 
segurament li hem de donar una empenta, li hem de donar sortida i amb això sí que 
nosaltres ens tindran al costat, però no per crear noves comissions informatives. L’exemple el 
tenim amb d’altres coses que s’han creat fa poc, com una taula de treball per exemple, amb 
el ROM. Crear més comissions en regidories que ja tenen integrats aquests punts és fer més 
burocràcia, fer que gent que actualment té topalls pel que fa els sous, continuïn cobrant i 
puguin arribar sense cap problema i això al final el que fa és malgastar els diners.  Això és 
una feina que ja s’ha fet, és una feina que si es pot millorar nosaltres hi estarem al davant i 
per dir-ho d’alguna forma, no entenem el fet de crear comissions i comissions pel simple fet 
de cobrar, quan en les actuals comissions ja hi ha les regidories que porten aquests temes. 
Per tant, nosaltres el nostre vot serà en contra,no perquè no volem parlar del tema, no 
perquè no volem una millora energètica, no perquè no volem un estalvi econòmic i la mostra 
és que nosaltres aquest punt el vam treballar i molt a l’anterior legislatura, sinó pel fet de 
crear comissions, pel simple fet de què algunes persones arribin a final de mes amb el sou 
que vulguin anar sense passar-se al règim general i per tant, fer perdre el temps, que això 
sembla que es vulgui fer. Gràcies. 
 
Sr.Benedicto: podríem comentar que aquest matí m’he assabentat que els rebuts d’Endesa 
amb aquest municipi arriben a 1680 euros a l’any i Endesa és la companyia que factura llum, 
tota l’energia elèctrica i evidentment Endesa està per guanyar diners.  He fet contestació amb 
l’Ajuntament del Vendrell i l’Ajuntament del Vendrell no només hi ha una regidoria d’estalvi 
energètic i enllumenat , sinó que també hi ha dos tècnics que es dediquen exclusivament 
això, a controlar tota la despesa del tema elèctric i a més tenen contractada una empresa de 
fora. Penso que per mi és molt necessari, perquè estem parlant de molts diners. 
 
Sr.Tejedor: yo sólo quería hacer una matización al señor Balaguer. El regidor no adscrito es 
regidor no adscrito no es de Ciudadanos. 
 
Sr. Balaguer: matisar el que he dit abans, tot és fruit d’una necessitat. No podem estar en 
contra de què es facin tot aquest tipus d’accions, però es poden fer de moltes maneres i no 
ara a corre cuita quan podria haver-ho fet, torno a repetir, a l’inici de la legislatura, haver-ho 
preparat o sinó treballar-ho d’altres maneres. Ara és fruit d’una necessitat i torno a repetir, 
regidor no adscrit o no, era un regidor de Ciutadans i ara és un regidor no adscrit. Ara serà el 
que voldrà però de moment segueix anant a les comissions com vostè.  
 
Sr. Tejedor: sí, era una matización léxica nada más. 
 
Sr. Montejo: en qualsevol cas, sí que com a suggeriment ens agradaria que en aquesta 
comissió no només es parlés estrictament d’eficiència energètica sinó també de quin tipus de 
polítiques des d’un punt de vista ètic empra l’ajuntament en la contractació d’aquests serveis 
i per tant, que es posés també en dubte el monopoli en la contractació que tenen algunes 
companyies elèctriques i es comencés a estudiar la viabilitat de contractar amb altres 
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empreses que es basen en criteris ètics i cooperatius.  D’altra banda també ens felicitem de 
què el Partido Popular doni suport a aquesta iniciativa com a membre de l’equip de govern, 
tenint en compte que la seva matriu estatal s’ha caracteritzat els últims temps per dur a 
terme una autèntica contra reforma en contra de la generació d’energia distribuïda amb els 
famosos peatges al sol. Per tant, els felicitem de què vostès estiguin d’acord amb aquesta 
política perquè és just el contrari del que està aplicant el Partido Popular al govern de l’Estat, 
gràcies. 
 
Sr. Perín: Con esto me gustaría responder un poco tanto a los puntos comunes tanto de 
Esquerra Republicana, como de la CUP, como de CIU. Parece que sólo se cierran en el tema 
de comisiones y el tema de cobros y se olvidan del tema de la eficiencia energética. Voy a 
intentar ser breve, señor Rafel. Usted dice que ya estaban subidos en el carro pero por lo que 
vemos no se ha hecho nada, así que si hay un pliego lo revisaremos y lo pondremos en 
marcha con esta comisión. Por último instarle señor Ivan de que estamos en Calafell, nos 
olvidamos del Estado, aquí estamos para solucionar cosas para el municipio, muchas gracias.  
 
Sr. Solé: abans de res amb això que diu la CUP del Partit Popular i és un tema personal i el 
faig públic, però no entendrem i com ha dit el portaveu del PSC en aquest tema.  
Sincerament senyor Benedicto, ha parlat d’Endesa, ha parlat dels tècnics, si hi estem d’acord 
que és un tema que s’ha de millorar, que és molt interessant i molt necessari, si això ningú ho 
ha dit que sigui així i ningú ha dit i espero que algú també se’n senti el·ludit i ningú ha dit 
que no volem tirar això endavant, l’únic que diem és que no fa falta crear una altra comissió 
per fer això.  Això és l’únic que hem volgut dir i no és que no ens haguem centrat en el punt 
com algú també ha volgut afegir, i així ja s’ha donat resposta a l’equip de govern.  No és que 
no li haguem volgut donar resposta, miri, nosaltres sí que vam fer molta feina i la feina està 
palesa, els estudis estan fets, se sap el que necessita el municipi i només s’ha de materialitzar 
de qui acaba portant aquest manteniment, de qui acaba portant aquesta gestió.  Però 
l’estudi està fet i aquest marca el que necessita el municipi de Calafell, per tant no digui que 
no s’ha fet res quan tota aquesta feina ja està feta i segurament és el mateix que vostès 
agafaran, a no sé que comencin altres polítiques o altres temes que ja ens agradarà saber-ho 
en el seu moment, a través d’aquesta comissió de comunicació i transparència que es veu 
que existeix dins l’Ajuntament. Per tant, repetim, estem a favor del tema energètic, estem a 
favor de l’estalvi, aquests estudis ja estan fets i l’únic que s’ha de veure com es materialitzen. 
Si s’ha de millorar, doncs que es parli i nosaltres li donarem suport, però no a través d’una 
comissió informativa que l’únic que fa és malgastar més diners de l’Ajuntament en definitiva 
per parlar de temes que es poden parlar dins de les comissions actualment creades, res més. 
 
Sr. Montejo: per al·lusions al portaveu del partit socialista, si home i tant, que té a veure amb 
una secció local d’un partit assumeix també els principals delineaments ideològics, les 
principals propostes polítiques de les seves matrius a nivell nacional i estatal. Per tant, per 
suposat, el Partit Popular en les seves seccions locals assumeix les polítiques del govern que fa 
el senyor Rajoy i per tant, entenem, que entra en flagrant contradicció si efectivament 
aquesta comissió serveix per estudiar l’eficiència energètica i no per seguir justificant  
polítiques de despesa desmesurada, amb el que defensa el Partido Popular a nivell estatal. 
Res més. 
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Sr. Ferré: per tancar el punt si us sembla com que hi ha hagut diferents al·lusions primer de 
tot el tema de les comissions que ha criticat la CUP que no hi havia continguts materials, com 
saben les comissions els punts que es posen a les ordres del dia són els que van al Ple.  
Normalment, el que per això s’afegeix sempre a les comissions un punt d’informacions 
diverses, que són punts que no hi ha dictamen al darrere però que creiem que era necessari, 
que era important tenir el màxim d’informació possible des de l’oposició i que aquestes 
comissions cada quinze dies que abans es feien mensualment, doncs ara fer-les cada quinze 
dies, perquè tothom pogués tenir el canvi d’informació, que hi fos tothom present, també és 
una manera que a tothom li arribi la informació de primera mà i no hagi de ser transmesa 
pels assistents en aquestes comissions i per tant, aquesta és l’estructura que es va decidir en 
el seu dia.  No ho torni a dir més això de que no hi ha continguts a les comissions perquè a 
totes les comissions s’expliquen coses i es dóna informació de totes les regidories i per tant, 
tot i que no hi ha punts específics de l’ordre del dia, que ja dic, que són els dictàmens que es 
porten al Ple, com són els que són, hi ha comissions que es dóna molta informació i no hi ha 
cap dictamen i això no vol dir que la comissió no tingui continguts sinó que és una comissió 
informativa precisament per informar.  El tema de les retribucions, el que li puc dir és que 
crear una comissió nova no altera l’estructura salarial ni suposa cap major despesa per 
l’ajuntament. Això és el que li puc dir, no per això els regidors cobraran més o menys.  Tal 
com està muntada l’estructura de comissions i tot això, doncs, més o menys tots arribaven als 
seus topalls i per tant, no cal una comissió més per cobrar més.  Això no és així, això entenc 
jo que vostès ho vulguin vendre d’aquesta manera, però ja li dic ara que ni suposa una 
alteració de l’estructura salarial de l’Ajuntament ni tampoc una major despesa per 
l’Ajuntament. Perquè ha fet la proposta l’alcalde i està signada pel Jesús Benedicto? Doncs, 
molt senzill, com vostès saben la comissió de Transparència i Participació és presidida pel 
Jesús Benedicto i per tant, ell signa el dictamen com a president de la comissió per on va 
passar aquest punt a proposta evidentment de l’alcalde en representació de l’equip de 
govern, perquè com vostè sap aquesta comissió penja directament d’Alcaldia. Així com les 
altres pengen d’un tinent d’alcalde, aquesta comissió penja directament d’Alcaldia i per això, 
com que era una proposta que venia d’Alcaldia i per això a través de l’alcalde i per això ho 
explicat jo de què es tractava aquest punt, signa el Jesús Benedicto com a president de la 
comissió i per tant, com a responsable del que fa el dictamen en aquesta comissió i al passar 
un dictamen per l’ordre del dia d’una comissió i a més a més s’incorpora en el Ple, que és el 
que li he explicat abans. 
 
El senyor Rafel Solé que ha dit que el plec de l’enllumenat ja estava fet i que ara ja està tota 
la feina feta i que pràcticament no cal fer res més i no cal fer aquesta comissió, més o menys 
ha justificat que no era necessària aquesta comissió, perquè ja es va fer la feina, la van fer els 
tècnics i que ja no calia fer res més.  Doncs, dir-li que aquest plec de l’enllumenat s’ha iniciat 
dos cops els procediments i que tornem a estar en una situació similar a la de fa un any i mig 
si no recordo malament i és que tenim ara a punt d’adjudicar un plec de condicions en el que 
segurament tornarem a tenir impugnacions i aquesta és la situació real i per això els tècnics 
els he demanat jo  que tinguéssim el màxim de garanties possible i que demanessin els 
informes a qui fes falta per poder fer una adjudicació en condicions i que la mesa de 
contractació es convoqués amb tota aquesta informació i per això ha trigat una mica més del 
previst. S’ha iniciat dos cops, perquè com vostè sap, un contracte de quinze anys avui dia és 
molt sucós i com que es van presentar un munt d’empreses, van tenir diferents 
impugnacions. Però és el que el plec de condicions el que diu és que un cop adjudicat hi ha 
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d’haver sis mesos per redactar projectes específics i per decidir quines zones del municipi 
s’intervenen i que s’hi fa i per tant, està més justificat que mai que hi hagi una comissió 
informativa d’estalvi i eficiència energètica només per aquest tema de l’enllumenat.  Si a més 
li afegim que quan entres en una dependència municipal sembla un congelador i sembla una 
nevera perquè deixen els aires condicionats oberts tota la nit, doncs, amb això imagineu-vos 
l’estalvi energètic que podem mirar d’estalviar, perquè si només que poséssim uns 
controladors a cadascun dels edificis que s’apagués l’aire condicionat a les 3 de la tarda, 
doncs, segurament amb això estalviaríem aquesta despesa d’energia que vostè ha dit que no 
calia crear aquesta comissió. 
 
Si a més a més s’afegeix el que he dit abans que es pagaven factures duplicades, doncs, en 
aquest sentit encara més que hi hagi d’haver un control i més quan es veu clarament que no 
hi ha ningú que vetlli per aquest tema i per tant, hi ha qui ho signa però hi ha mitjans doncs, 
que no es poden fer aquest seguiment com caldria i això jo crec que és una de les mancances 
que té aquest consistori i precisament per això crec que està més justificat que es generi 
aquesta comissió especial de manteniment i eficiència energètica, precisament perquè algú 
s’hi posi amb aquest tema i per tant, jo crec que ja és hora i que algú s’hi posi a treballar de 
debò i no només ho deixem en mans dels tècnics municipals actuals sinó que també hi hagi 
algú que s’hi dediqui expressament per tal de posar una mica d’ordre amb aquests temes i 
mirar de reduir la despesa en energia que tenim. Per tant, jo crec que amb els arguments que 
els he donat està més justificada i a més a més és un tema d’actualitat i de modernitat i ja he 
dit que en altres ajuntaments no només fan una comissió sinó que també han creat una 
regidoria específica del tema. Dit això, jo crec que el que hem de fer és passar a la votació i 
procedir a l’aprovació del punt o no. 
 
Sr. Olivella: senyor alcalde, deixar constància que nosaltres estàvem a favor de crear un grup 
de treball.  
 
Sr. Ferré: ha quedat clar. 
 
Sr. Olivella: no, però pel que ha dit vostè semblava que no. Llavors, que quedi clar que en cap 
moment hem dit que no es pogués anar per aquí, el que passa que la comissió no la creiem 
necessària.  
 
Sr. Montejo: l’explicació del vot, seguint l’article 23 del ROM... 
 
Sr. Ferré: val, però l’explicació del vot s’ha de fer en el moment de votar, ja l’heu feta abans. 
 
Sr. Montejo: l’explicació del vot és després del vot, sinó no tindria cap sentit.   
 
Sr. Ferré: estarem mitja hora més. Jo crec que ha quedat prou clara l’explicació del vot de 
tothom. 
 
Sr. Montejo: atès que vostè parteix d’una situació de superioritat perquè tanca el punt, 
entenc que si fa al·lusions a les intervencions que hem fet i tergiversa el seu sentit tenim dret 
a rèplica i en qualsevol cas queda recollit al ROM, això no és una cosa que depengui de la 
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seva potestat com alcalde o com a president de la corporació, sinó que és un dret reconegut 
al Reglament Orgànic. 
 
Sr. Ferré: bé, doncs, fem un torn d’explicació del vot. 
Sr. Benedicto: tal com tu has dit i repetit, és molt important, perquè estem parlant 
possiblement de més de tres-cents mil euros a l’any d’estalvi en qüestió d’energia.  Hem 
parlat del rebut de la llum però si parlem també del tema de manteniment que cada regidoria 
ho fa com vol o com pot, doncs,  per això jo crec que és molt important crear, bé no hi ha 
una regidoria com té Vilafranca o té Vendrell, però una comissió jo crec que sí que és molt 
important i necessària i més en aquest moment que estem treballant amb el tema aquest de 
tot l’enllumenat públic de Calafell. 
 
Sr. Tejedor: bueno, nosotros ya explicamos antes el posicionamiento del voto. Creemos que sí 
es necesaria precisamente por esto que se está hablando, que es necesario controlar y por 
eso yo lo que sí pido es que nos pongamos de acuerdo si decidimos hablar del 
posicionamiento del voto antes o después  para no repetirnos en los posicionamientos. 
 
Sr.Ferré:en teoria la exposición del voto es en el turno de exposición, que por eso hay el turno 
de exposición y el turno de réplica en todo caso después. 
 
Sr. Balaguer: jo torno a reiterar el mateix que he dit abans, nosaltres estem d’acord amb què 
podria ser necessari però estem totalment en contra amb les formes en el moment que es fa, 
perquè entenem que es podia haver fet al inici de la legislatura preveient les necessitats i que 
entenem, torno a repetir, que és només fruit d’una problemàtica que té vostè ara amb els 
partits polítics i amb aquest regidor no adscrit, res més. 
 
Sra. González: Si bueno para no reiterarnos simplemente añadir que es una comisión nueva 
que se va a dedicar a un tema en concreto, no va a tener otros ámbitos y desde este punto 
de vista creo que debemos darle la confianza de que va a realizar un buen trabajo y por eso 
hemos votado a favor. 
 
Sr. Montejo: sí, per puntualitzar l’explicació del vot és posterior al vot, consulti el ROM  
articles 20, 21 i 23, que l’explicació del vot és posterior al vot sinó no tindria cap sentit... 
 
Sr. Ferré: com que l’estem canviant tot això ... 
 
Sr. Montejo: sí, però de moment encara és vigent senyor alcalde.  En qualsevol cas, ja hem 
explicat abans que la nostra abstenció i vostè ha intentat tergiversar la intervenció dels partits 
de l’oposició, en cap cas s’ha qüestionat la necessitat d’estudiar aquest àmbit concret, sinó la 
relació que existia entre l’estructura organitzativa que vostès estan plantejant i el volum de 
feina que genera.  Vostè diu que les comissions informatives es tracten temes, ningú els ha 
qüestionat la necessitat de comissions informatives i fins i tot la periodicitat. El que estem 
dient és el que el volum de feina no justifica crear-ne una de nova i estan creant una súper 
estructura sense cap tipus de sentit. I respecte el tema de les retribucions que vostè parlava, 
home,  és obvi que els topalls retributius no es veuen afectats per les comissions però sí que 
es veuen afectats en la mesura en què no cal assistir a totes les comissions, és a dir, el 
percentatge d’assistència es pot reduir per arribar a aquests mateixos topalls, a això ens 
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referíem.  Finalment, una cosa que ha dit Convergència no jo, però m’ho ha respost a mi 
abans, algú qüestionava la qüestió del president de la comissió, és que certament la sensació 
que dóna i no només per aquest punt sinó en general és que el president de la Comissió de 
Transparència i Participació és un convidat de pedra en aquesta comissió, qui dirigeix 
realment els debats mai és ell, per tant, sí que ens preguntem quina és la feina que fa i en 
qualsevol cas, si fa aquesta feina que l’expliciti, i que presenti ell aquests punts que per això 
entenem que té un plus com a president de la comissió i cobra més que un regidor no adscrit 
ras, gràcies. 
 
Sr. Solé: el nostre vot és en contra i ens reafirmem amb el que diem pel següent motiu: a 
favor de l’estalvi energètic, de què el plec tiri endavant, un plec que estava fet, no com diu el 
senyor alcalde que no estava fet, però no de crear més comissions per fer una feina que ja 
està integrada dins de les regidories. Per tant, vostès les formes o el nivell formal no ho 
acaben d’entendre o més ben dit que no volen.  El nostre vot és en contra, no en contra de 
l’estalvi energètic sinó en contra de més comissions i malgastar els diners. 
 
Sr. Ferré: per tancar el punt ara sí, el tema del plec no he dit que no estigués fet, sinó que hi 
ha hagut dos procediments que s’han iniciat de nou i que el plec està fet i està a punt 
d’adjudicar-se, això és una evidència. 
 
Sr. Olivella: i que hi ha un estudi econòmic també és cert, no? 
 
Sr. Ferré: evidentment que hi ha un estudi econòmic. 
 
Sr. Olivella: i aprovat per tots els grups, no perquè li digui al seu regidor que no ho sabia i 
queda malament que després de tres mesos no ho sàpiga. 
 
Sr. Ferré : i tant que ho sap. El que ha dit el meu regidor és el mateix que dic jo que a partir 
d’ara que s’adjudiqui aquest plec, un cop adjudicat aquest plec hi ha una feina de sis mesos 
per concretar aquelles accions que en el plec de condicions i en l’estudi econòmic surten 
d’una manera més general i hem de concretar quins fanals es canvia la llum, quins es canvia 
la lluminària sencera i quins es canvia el cable que va d’un fanal a l’altre, però s’ha de 
concretar on es fa, quins fanals es fan i quins imports acaba derivant tot això, d’acord?  Per 
això, vull dir que hi ha una feina darrere i que més mai justifica que hi hagi aquesta comissió. 
 
Pel que ha dit la CUP que era un convidat de pedra el president, jo crec que fa molts debats o 
molts punts que explica el president de la comissió i ja dic que com que és una comissió que 
penja d’Alcaldia, en alguns altres quan es proposa que ve directament de l’alcalde o de l 
‘equip de govern, doncs, es fa aquesta comissió també perquè és la que depèn d’Alcaldia i 
abans es passava per la comissió de Serveis Interns. També ho podríem passar per la comissió 
de Medi Ambient o un altra, però al final el que ha d’exposar el punt és el que proposa, en 
aquest cas el president de la comissió ha proposat molts punts en la comissió de 
Transparència que ha debatut i ha portat perfectament, per tant, no creiem que aquest 
argument sigui vàlid. 
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Sr. Olivella: senyor alcalde, si em permet...?  El dictamen creiem que no està bé perquè 
nosaltres el dia de la comissió vam votar a favor i aquí posa en contra els membres de CIU i 
ERC 
 
Sr. Ferré: està equivocat, em sembla que va votar tothom a favor...  Ah sí, abstenció. 
 
Sr. Olivella: nosaltres sí perquè ho vam revisar. 
 
Sr. Ferré: sí i va votar a favor Esquerra també. 
 
El Ple de la corporació  per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres del PP, 2 dels membres d’UAM, 1 del membre de C’s 
i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; 7 vots en contra: 5 dels membres de CIU 
i 2 dels membres d’ERC, i  2 abstencions de la CUP acorda: 
 
1. Crear la Comissió Especial de Manteniment i Eficiència Energètica. 
 
2. La Comissió Especial de Manteniment i Eficiència Energètica estarà integrada per les 
persones següents: 
 
• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 
• Vocals: els de regidors i regidores del Consistori. 
 
• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui 
delegui. 
 
Se celebrarà, cada quinze dies, el dijous a les 14h. 
 
3. El vot emès pels membres de la comissió a l’hora de dictaminar els assumptes, serà 
ponderat. 
 
4. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la 
Corporació i a la seu electrònica. 
 
    
4444. . . . NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME AUTÒNOM NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME AUTÒNOM NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME AUTÒNOM NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME AUTÒNOM 
MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLMUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLMUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLMUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL       
 
 
FetsFetsFetsFets    
    
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 6 de juliol de 2015 acordà el 

nomenament dels representants del Consell Rector de l’organisme autònom municipal 
Fundació Castell de Calafell, restant pendent de determinar una de les dues persones de 
reconegut prestigi de Calafell o d'experiència reconeguda: 
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A) El president: senyor Ramon Ferré Solé, alcalde. 
 

B) El regidor de Cultura: senyor Joan Maria Triadó Juan. 
 

C) Els vocals seran els següents: 
 

− Miguel Ángel Perín Tienda, titular, i Maria Lluïsa Lastra Flores suplent, 
representants del grup municipal de PSC-CP. 

 
− Sandra Suàrez Plana, titular, i Rafel Solé Miró, suplent, representants del grup 

municipal de CIU. 
 

− José Manuel Tejedor González, titular, i Jesús Benedicto Calahorra, suplent, 
representants del Grup Municipal de C’s. 

 
− Ivan Montejo Sarias, titular, i Albert Pijuan Hereu, suplent, representants del grup 

municipal de CUP-PA. 
 

− Joan Maria Triadó Juan, titular, i Josep Parera Ribell, suplent, representants del 
grup municipal d’UAM. 

 
− Jacob Balaguer Mestre, titular, i Joan Soler i Guasch, suplent, representants del 

grup municipal d’ERC-AM. 
 

− Juan José García Álvarez, titular, i Teresa González Santiago, suplent, 
representants del grup municipal del PP. 

 
− Dues persones de reconegut prestigi de Calafell o d'experiència reconeguda a 

proposta del president de l'organisme autònom: 
 

o Sr. Joan Santacana i Mestre 
 

o Pendent de determinar 
 

− Tres membres representants de l'associació Amics del patrimoni de Calafell. 
 

o Carme Feliu, titular. 
 

o Joan Raventós, titular, i Neus Arans, suplent. 
 

o Rafel Solé Mestres, titular. 
    
2. El 28 de setembre de 2015, el regidor Jesús Benedicto Calahorra va deixar el Grup 

Municipal de C’s, passant a la condició de regidor no adscrit. 
 

3. Correspon al Ple de la corporació determinar els membres que formen part del Consell 
Rector de l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell  
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
   
Article 7 dels estatuts de l’Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell,  
 
Resolució Resolució Resolució Resolució     
    
La Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica amb el vot a favor dels 
membres del PSC, UAM, PP, C’S, CIU I ERC i l’abstenció de la CUP  proposa al Ple: 
 
1. Nomenar a les persones següents com a membres del Consell Rector de l’Organisme 

Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell: 
 

A) El president: senyor Ramon Ferré Solé, alcalde. 
 

B) El regidor de Cultura: senyor Joan Maria Triadó Juan. 
 

C) Els vocals seran els següents: 
 

− Miguel Ángel Perín Tienda, titular, i Maria Lluïsa Lastra Flores suplent, 
representants del grup municipal de PSC-CP. 

 
− Sandra Suàrez Plana, titular, i Rafel Solé Miró, suplent, representants del grup 

municipal de CIU. 
 

− José Manuel Tejedor González, representant del Grup Municipal de C’s. 
 

− Ivan Montejo Sarias, titular, i Albert Pijuan Hereu, suplent, representants del grup 
municipal de CUP-PA. 

 
− Joan Maria Triadó Juan, titular, i Josep Parera Ribell, suplent, representants del 

grup municipal d’UAM. 
 

− Jacob Balaguer Mestre, titular, i Joan Soler i Guasch, suplent, representants del 
grup municipal d’ERC-AM. 

 
− Juan José García Álvarez, titular, i Teresa González Santiago, suplent, 

representants del grup municipal del PP. 
 
− Jesús Benedicto Calahorra, regidor no adscrit. 

 
− Dues persones de reconegut prestigi de Calafell o d'experiència reconeguda a 

proposta del president de l'organisme autònom: 
 

o Sr. Joan Santacana i Mestre 
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o Sr. Juan Gómez Pallarès, catedràtic de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

 
− Tres membres representants de l'associació Amics del patrimoni de Calafell. 

 
o Carme Feliu, titular. 

 
o Joan Raventós, titular, i Neus Arans, suplent. 

 
o Rafel Solé Mestres, titular. 

 
2. Remetre anunci del present acord al BOPT, al tauler d’anuncis de la corporació i a la 
seu electrònica. 
 
3. Notificar a tots els interessats. 
 
Sr. Ferré: veieu, aquest és un exemple d’un punt que passa per la Comissió de Qualitat de 
Vida i Promoció Econòmica i que també explica l’alcalde, d’acord? 
 
Nomenament dels membres, com  que hi havia una baixa en el Consell Rector de l’OAM 
quan es va elaborar tot el cartipàs doncs s’ha buscat una persona que substitueix una de les 
dues que hi ha com a persona de reconegut prestigi dins de l’organisme autònom i a qui s’ha 
buscat és el director de l’ICAC, que és qui és nomena avui i com que l’ICAC també és un 
organisme, el Institut Català d’Arqueologia clàssica, és un organisme que té forces convenis 
amb l’Ajuntament i té molta relació amb l’Ajuntament, doncs, creiem oportú que si 
s’incorpora la figura del seu director podem tenir un diàleg més fluïd i les propostes doncs, 
més adequades al que és el patrimoni del municipi.  Com que ho vam explicar en comissió 
informativa també ja queda més o menys explicat el punt.  Passem al torn d’exposició. 
 
Sr.Tejedor: nosotros queremos hacer dos puntualizaciones, la primera que en el apartado c, 
cuando se refiere al regidor Jesús Benedicto se dice que va a dejar Ciudadanos y no ha sido 
así, ha sido expulsado.  Entonces querríamos que se pudiera modificar. Y luego no estamos 
de acuerdo con el nombramiento, un regidor que está declarado tránsfuga forme parte de 
ninguna comisión ni de ningún ente que represente al Ayuntamiento de Calafell. Si estaba en 
su día como suplente pero porqué formaba parte del grupo de Ciudadanos. Sólo quería 
hacer esta puntualización. 
 
Sr. Montejo: nosaltres ens vam abstenir a la Comissió informativa per manca de temps de 
poder estudiar la candidatura. Un cop fet ja anticiparem que votarem a favor, em sembla que 
la persona proposada té un currículum acadèmic més que encomiable, per tant, pot fer la 
feina amb total solvència. En tot cas és un sí crític pel procediment que s’ha seguit. Entenem 
que no hi havia una premura o una urgència tal que permetés posar sobre la taula aquest 
punt i que els diferents grups municipals poguessin aportar alternatives i entre tots es 
consensués un nom. D’altra banda també, per més que aquesta persona és director de 
l’ICAC i ningú posa en dubte la seva vàlua professional, entenem que hagués estat 
interessant un torn de propostes dels grups que s’haguessin estudiat fins i tot persones que 
tinguin una relació més directa amb el patrimoni material i immaterial del municipi i 
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l’exemple més clar és l’altre vocal que hi ha, en Joan Santacana que ha excavat aquí durant 
dècades i es coneix fil per randa tot el patrimoni del municipi.  En qualsevol cas, ja diem, em 
sembla una bona opció el director de l’ICAC i per tant, votarem a favor. 
 
Sr. Olivella: nosaltres votarem a favor, com hem dit abans. 
 
Sr. Benedicto: corregir el senyor Tejedor. Jo sóc un regidor del grup no adscrit, no sóc cap 
trànsfuga, trànsfuga es el que dóna el seu vot a un altre partit per canviar el govern. 
 
Sr. Tejedor: en el escrito que se presentó cuando se le expulsó del grupo municipal de 
Ciudadanos y se votó en este pleno, una de las condiciones era que se pasara como 
trànsfuga y esto es lo que se votó. 
 
Sr. Ferré: dir en tot cas que el que estem votant és el nomenament del membre, 
concretament, no dels altres membres, d’acord?  I l’únic que la proposta que ha fet la CUP, 
jo recullo el guant com vaig fer també a la comissió de cara si es produeix alguna altra baixa, 
pel que sigui, pel motiu que sigui, doncs, ho parlarem tots els grups. Però, tradicionalment 
s’havia fet així i com que és una proposta que sempre es feia des de l’equip de govern, de 
l’Alcaldia en aquest cas, de nomenar aquestes dues persones de reconegut prestigi, doncs, 
vam creure seguir el tràmit que s’havia fet sempre i en aquest cas, recullo en tot cas aquest 
guant i si cal modificar els estatuts o cal fer algun tipus de modificació ara que també doncs, 
està convocat l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell, doncs, crec que hem de 
recollir aquesta proposta i mirar de modificar aquests estatuts perquè realment doncs, quan 
es produeixi, no ara sinó el dia que sigui, doncs, una baixa en aquest cas, veure com es 
substitueix i fer-ho d’una forma el més democràtica o més consensuada possible. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots els 
membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 
 
1. Nomenar a les persones següents com a membres del Consell Rector de l’Organisme 

Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell: 
 

A) El president: senyor Ramon Ferré Solé, alcalde. 
 

B) El regidor de Cultura: senyor Joan Maria Triadó Juan. 
 

C) Els vocals seran els següents: 
 

− Miguel Ángel Perín Tienda, titular, i Maria Lluïsa Lastra Flores suplent, 
representants del grup municipal de PSC-CP. 

 
− Sandra Suàrez Plana, titular, i Rafel Solé Miró, suplent, representants del grup 

municipal de CIU. 
 

− José Manuel Tejedor González, representant del Grup Municipal de C’s. 
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− Ivan Montejo Sarias, titular, i Albert Pijuan Hereu, suplent, representants del grup 
municipal de CUP-PA. 

 
− Joan Maria Triadó Juan, titular, i Josep Parera Ribell, suplent, representants del 

grup municipal d’UAM. 
 

− Jacob Balaguer Mestre, titular, i Joan Soler i Guasch, suplent, representants del 
grup municipal d’ERC-AM. 

 
− Juan José García Álvarez, titular, i Teresa González Santiago, suplent, 

representants del grup municipal del PP. 
 
− Jesús Benedicto Calahorra, regidor no adscrit. 

 
− Dues persones de reconegut prestigi de Calafell o d'experiència reconeguda a 

proposta del president de l'organisme autònom: 
 

o Sr. Joan Santacana i Mestre 
 

o Sr. Juan Gómez Pallarès, catedràtic de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

 
− Tres membres representants de l'associació Amics del patrimoni de Calafell. 

 
o Carme Feliu, titular. 

 
o Joan Raventós, titular, i Neus Arans, suplent. 

 
o Rafel Solé Mestres, titular. 

 
 
5555. . . . PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES ORDENANCES ORDENANCES ORDENANCES 
FISCALS QUE HAN DE REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016FISCALS QUE HAN DE REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016FISCALS QUE HAN DE REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016FISCALS QUE HAN DE REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016       
 
Recollida la proposta de les diferents àrees, per part dels Serveis Econòmics d'aquest 
Ajuntament s'ha procedit a l'elaboració del projecte de modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels Tributs Municipals que hauran de regir per l'exercici 2016. 
  
Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries per 
tal d'anivellar els costos del servei prestat per l'exercici 2016. 
 
D'altra banda, en relació a determinades taxes, es recullen les propostes de noves tarifes o 
modificació de les actuals, i de la seva gestió, efectuades pels diferents serveis de 
l'Ajuntament. 
 
Finalment, es recullen les modificacions de caràcter tècnic convenients per a la correcta gestió 
i recaptació dels tributs municipals. 
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Vist l'informe emès per l’Interventora acctal. núm.1112/2015 de 23 d’octubre  
 
Sr. Seras:  primer que res voldria dir que dins d’aquestes reformes o actualitzacions de les 
Ordenances tributàries de l’Ajuntament el que volen dir és que en base a un mandat diguem 
dels ciutadans que fa un any que venim reclamant i que ara posem aquí al Ple, és sobretot el 
més important baixar l’IBI el deu per cent. Això ja fa un any amb el debat de pressupostos es 
va dir que alguna cosa que es podia fer era baixar l’IBI i això amb aquesta proposta que 
nosaltres diem que és d’iniciativa ciutadana i que el govern la fa seva, demanem aquesta 
rebaixa del deu per cent que és baixar el quoficient d’aplicació.  Hi ha tota unes 
modificacions tècniques, sobretot de procediment, de cobrament, de notificacions i de 
fraccionament, de diferent literatura que les ordenances i dir que això s’ha fet amb informes 
de les diferents àrees, per exemple Sanitat.  Hem tractat d’igualar la taxa com a mínim el 
cost, per exemple la taxa sanitària que estava en quaranta i escaig d’euros, l’apugem a 57€ 
perquè és el cost que una persona que ha de baixar.   Teniu l’informe de cada regidoria. 
Després tenim el de recollida d’animals, que és acollida d’animals. Que l’Ajuntament acull els 
animals i això ens costa a la gossera de Torredembarra 250 €, i la taxa de manteniment 
d’animal per dia que estava en 4€ l’apugem a 10€.  Els serveis esportius s’augmenten segons 
això en un 075% també d’Esports ens demanen aquest augment.   
  
I bé, el principal que diu de nou és el PIBI, per nosaltres és un compromís que teníem 
electoral, el complim i el posem aquí a discussió.   
 
Sr. Tejedor: nosotros valoramos mucho esta propuesta. Nosotros durante toda la campaña, 
todos los años que estuvimos trabajando desde la agrupación también habíamos recogido la 
preocupación de los vecinos al encarecimiento del IBI, entonces vemos bien esta propuesta 
sobretodo que se fundamenta en bajar el IBI, aunque también entendemos que este equipo 
de gobierno tiene que hacer un esfuerzo y que tiene que lógicamente mejorar la gestión y los 
recursos del Ayuntamiento. Pues, vamos a votar a favor lógicamente. 
 
Sr. Balaguer: Esquerra Republicana, primer de tot, em sembla que a la comissió es va parlar o 
es va tocar si més no de puntetes, deixant clar que pràcticament no hi havia modificacions 
quasi.  Llavors, nosaltres ens hagués agradat una mica és ens haguessin acabat d’explicar una 
mica aquesta baixa de l’IBI que evidentment no la veiem per cap banda per molt que vostès 
diguin que baixen un coeficient.  Fins que no veiem l’any vinent el rebut pertinent no sabem 
si això serà real o no.  Vostès en fan bandera perquè evidentment mantenen un compromís 
electoral, però res més, bastant més lluny de tot això.  Aleshores com que ens abstindrem, 
però com vam dir a la comissió, com que pràcticament en teoria vostès ens han dit que són 
les mateixes i que només hi ha algun serrell o algun canvi fora d’això de l’IBI, ens abstindrem. 
 
Sr. Parera: només una cosa, sobre el que s’ha dit de la recollida d’animals que passa de 4 a 
10€, generalment és el que es cobra a tot arreu, però sí que aquest Ajuntament fa un esforç 
concretament i donar d’alta un animal, posar-li el xip i tot això aquest Ajuntament ho fes. O 
sigui, que totes les persones que vulguin donar d’alta un animal sortirà gratis, no obstant si 
passa de 4 a 10 és perquè el que es cobra generalment a tot arreu. 
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Sr. Montejo: bé, en termes generals nosaltres ens vam abstenir a la comissió, després 
explicarem el sentit del vot i què votarem ara, però en general la proposta que en aquell 
moment no vam poder estudiar amb deteniment perquè ens l’havíeu facilitada vint-i-quatre 
hores abans ens sembla francament poc ambiciosa. Bàsicament contempla canvis en els 
redactats tècnics per adaptar-nos a la normativa vigent o fer-los més entenedors, tenim 
alguns dubtes sobre aquests redactats però atès que són de transcendència ja els formularem 
a la comissió informativa, passant a les propostes concretes de modificació que es plantegen 
per un costat, això no té a veure necessàriament amb les ordenances però sí que ens van 
informar vostès en junta de portaveus que tenien previst de desistir de l’actualització dels 
valors cadastrals per l’any 2016 ens hauran d’informar que això és així. Entenem que si volen 
adaptar el cost de l’IBI hi ha altres fórmules per fer-ho no renunciant a l’actualització 
cadastral que és de fet una de les reivindicacions durant molts anys que hi ha hagut als 
municipis que havia hagut una divergència seriosa o una manca d’adaptació dels valors 
cadastrals i en qualsevol cas vostès plantegen per un costat eliminar el supòsit de benefici 
fiscal pels titulars de més d’un bé urbà, l’article 9.4 i entenem que existeixen fórmules 
alternatives per evitar situacions d’iniquitat, atès que amb aquest redactat s’obre la porta a 
bonificacions a propietaris amb diversos immobles que voluntàriament no es posin al mercat i 
estiguin buits en d’altres supòsits. D’altra banda, vostès rebaixen l’IBI un 10% que va ser una 
de les grans promeses electorals del partit socialista.  Entenem que en qualsevol cas si vostès 
realment el que volen és implementar polítiques d’Esquerra existeixen mètodes per reduir la 
càrrega tributària mitjana de forma molt més justa.  L’IBI si no s’aplica cap criteri és un impost 
profundament regressiu perquè ho entengui la ciutadania seria el més semblant al que és 
l’IBI, és a dir en iguals circumstàncies tenint en compte un mateix habitatge dues persones 
amb rendes totalment diferents pagarien el mateix import que a dia d’avui la legislació ja 
permet incorporar mecanismes redistributius que tenint en compte la renda de les persones o 
altres situacions de risc d’exclusió social puguin modificar aquests imports, per tant, de nou, 
reduir un 10% de forma lineal té molt poc d’esquerres, pot ser una política molt efectiva en 
termes electoralistes però té una poca potencialitat transformadora i a beneficiar realment 
aquells més dèbils en el si del municipi. 
 
D’altra banda, sí que ens sembla interessant i volem reconèixer aquelles coses que fan bé, 
augmenten d’un 20 a un 50% la bonificació de la quota els equipaments que utilitzen  
biomassa per a la generació de calor i això ens sembla una cosa interessant que fins i tot es 
podria augmentar més, però cal reconèixer que va amb la línia de fomentar les energies 
netes.   
 
També ens ha semblat interessant la taxa per serveis de l’emissora municipal. S’especifica una 
cosa que no hi era, el tipus de falques publicitàries que es podran emetre i diu literalment 
cito: “totes hauran de mantenir el més estricte respecte per la pluralitat social, als drets 
humans i la dignitat de les persones, esperem que això realment sigui efectiu perquè potser 
que algunes formacions polítiques d’aquest Ajuntament, com a mínim, a la nostra emissora 
no puguin seguir vomitant discursos d’odi o xenòfobs  en les seves campanyes electorals.  
Nosaltres, durant les properes setmanes presentarem una proposta alternativa que es 
dictamini en comissió informativa, que realment contempli una revisió del conjunt de taxes i 
preus públics amb bases i criteris veritablement d’equitat, de progressivitat fiscal i de 
responsabilitat ecològica, uns criteris que ara entenem que directament o no hi són en moltes 
d’aquestes taxes o tenen un paper totalment marginal.  L’abstenció a la comissió informativa 
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va ser perquè ens van facilitar el document amb vint-i-quatre hores d’antelació, per tant, 
sense temps material de poder-ho estudiar. De fet, encara estem estudiant alguns serveis 
tècnics.  En qualsevol cas, sí que ens sembla curiós que el grup de Ciudadanos i el senyor 
Jesús Benedicto hi votessin a favor, no entenem si és que aquella nit no van dormir per 
estudiar-se la proposta o bé és que disposaven de la informació abans que la resta de grups 
de l’oposició.  Entenem que si no formen part formal del govern la van rebre amb temps i 
forma com nosaltres.   
 
I finalment, ara ens abstindrem perquè entenem que no estem votant només les 
modificacions que vostès plantegen respecte les Ordenances del 2015, sinó també aquelles 
que implícitament decideixen mantenir, és a dir, tot allò que no canvien. Entenem que 
l’aprovació de les ordenances s’ha de fer i deixar un marge de 30 dies hàbils per poder 
presentar esmenes i que abans de l’1 de gener han d’estar aprovades, per tant, la nostra 
abstenció no és en cap cas una certa equiciència implícita sinó simplement una manera de 
facilitar l’aprovació. També és curiós que vostès aquesta proposta tenint en compte que ja 
porten uns quants mesos al govern no la poguessin tenir preparada abans i abans de fer 
l’aprovació inicial presentar-la a la comissió informativa per si ja hi havia esmenes que es 
poguessin incorporar.  En qualsevol cas, també volem recordar que en comissió informativa la 
CUP va plantejar de fer un Ple monogràfic sobre les Ordenances fiscals que esperem que ara 
ho torni a rectificar en Ple i de forma pública, l’alcalde es va comprometre a fer, entenem que 
és un tema de prou transcendència com perquè hi hagi un debat específic sobre aquesta 
qüestió i l’orientació final del nostre vot quan s’aprovin definitivament dependrà del nivell 
d’acceptació d’aquesta proposta que farem en les properes setmanes i que farem pública. És 
obvi que si la seva proposta no varia substancialment de la que presenten ara, em sembla de 
molt poc calat, ens sembla molta morenca i per tant no hi donaríem suport. I una 
consideració final, sí que agrairíem que s’aprovi el que s’aprovi  l’Ajuntament doni la màxima 
difusió possible a les bonificacions i exempcions a les tasques vigents, ja que entenem que a 
dia d’avui encara hi ha gent que no se’n beneficia, senzillament per desconeixement o del 
propi contingut d’aquestes bonificacions o del procediment que s’ha de seguir. 
 
Sr. Perín: bona tarda, ratifico los comentarios del compañero , el IBI se bajará en 2016 en un 
10%. Es una propuesta que nació de la participación ciudadana y viene del nacimiento de la 
necesidad de las familias del municipio. Todo esto se consensuó con el resto de grupos de 
gobiernos y a todos les pareció perfecto.  Espero que el resto de miembros del consistorio 
que tengan fe, pues la bajada del IBI será una realidad el 2016, muchas gracias. 
 
Sra. López: bona tarda. Primer de tot, voldria comentar que m’hagués agradat que l’exposició 
en aquest cas del punt hagués estat una mica més extensa perquè em dóna la sensació que 
només s’han basat amb el tema de l’IBI, que em sembla perfecte, perquè a la fi és el punt 
estrella, és l’impost estrella i sembla que és l’únic que es ven, però hi ha d’altres defectes i 
entre aquests es veu afectat l’IBI.  Es veu afectat per una decisió política, al marge que 
l’informe de la interventora posa que és per una decisió tècnica que ho dubto perquè això és 
un tema que s’ha parlat durant quatre anys com a mínim quan he estat jo, de què això no 
havia de ser que és amb el tema de la modificació del punt 9.4 i el 9.7, o sigui on entre 
d’altres coses no entenem el tema ara de canviar la bonificació de famílies nombroses i 
ampliar-ho a que aquestes famílies que en un principi, si tenen més habitatges és perquè 
tenen un poder adquisitiu més gran que la resta, a més a més s’hagin de beneficiar de una 
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reducció, a part del 10% de l’IBI, que tindran tots els ciutadans de Calafell, a més es vegin 
amb aquest benefici, perquè dic això? Perquè jo sé que hi ha al darrere, hi ha un compromís 
electoral personalista i per tant, queda palès i per aquest motiu i no només es fa amb aquest 
tema sinó també amb la brossa, amb la tarifa reduïda també es torna a treure el fet de què 
es puguin beneficiar les persones que tinguin més d’un habitatge en el municipi.  Comentar 
això i dir que per aquest motiu Convergència i Unió el que demanarem és que es faci una 
implementació, es faci un estudi d’impacte econòmic que tindrà aquesta reducció, aquest 
benefici que s’aplica a la ciutadania.  Si aquest benefici i que es presenti abans de l’aprovació 
definitiva de les Ordenances Fiscals. Perquè dic això?  Perquè si realment hi ha un gran 
nombre de persones o de ciutadans que disposen d’un habitatge que es puguin beneficiar 
d’això, nosaltres ho entendríem, però entenem que tant l’Ordenança, tant la modificació del 
punt 9.4 que és el tema de les famílies nombroses com el punt 9.7 que és la reducció per 
aplicació de fer un ús de sistemes tèrmics o utilització de la biomassa, perquè és del 50%? 
Perquè la Llei només permet el 50%, o sigui no es pot permetre incrementar aquesta 
bonificació. Em sembla increïble que hi hagi alguna persona o alguna empresa o algun fet 
que no sigui general que es pugui beneficiar d’un 60% de reducció amb la situació actual 
que estem patint o que s’està patint o que es continua patint en el nostre municipi. Per 
aquest motiu, nosaltres l’anterior mandat vam crear els ajuts per les persones amb una 
necessitat econòmica que era en situacions que suposava que no podien fer pagaments. Per 
tant, el que nosaltres no aprovarem, no donarem mai suport és que es beneficiïn els de 
sempre per una qüestió personal.  Per tant, en aquest cas queda palès que tant la modificació 
de l’ordenança fiscal de l’IBI, com de la taxa de recollida d’escombraries amb temes d’aquests 
articles on es treu la limitació a disposar d’un habitatge d’una única vivenda és electoralista. 
A part d’això, que és un tema que realment trobo molt poc polit, o molt poc treballat, millor 
no dir el que penso, d’un grup d’esquerra com és el PSC que és el que ho portava al seu 
programa per iniciativa popular com bé diu per participació ciutadana ho trobo increïble, 
perquè? Perquè les mesures d’esquerres han de ser d’esquerres, com sempre han estat. I 
nosaltres és el que vam aplicar l’anterior mandat, polítiques d’esquerres, sense beneficiar a 
una persona, o dos, o tres o deu en concret.  
 
Així mateix, el que també vull fer esment és el tema de la modificació de la taxa de la 
recollida d’animals i tot això que s’ha comentat.  Hi ha diferents temes, perquè el que no pot 
ser és que aquí comencem i parlem de què no.., perquè ara el que fem és treure lo del cens... 
que no és el xip senyor Parera, que això val diners i això ho ha de pagar cada titular que té un 
animal de companyia, perquè és el teu gos i te l’estimes, que em sembla correcte si això 
suposa que vostès o el que diu la tècnica de Medi Ambient els informa. Que jo tinc els meus 
dubtes, però bé si el que suposa és el valor de tres gossos, l’estalvi són tres gossos a tenir-los 
d’acollida al dipòsit, perfecte.  Mira, ens estalviem això que són 200 i escaig euros l’any no?  
Però, el que trobo inadmissible és que es pugui ficar en un informe tècnic que les persones 
puguin o es vegin obligades, que això només ho sabem les persones que tenim animals i ens 
els estimem, eh?  Potser, el que no en té ho troba correcte.  O sigui que una persona en una 
situació feble que és el que diu el informe hagi de donar el seu animal a la gossera perquè no 
pot mantenir-lo, que aquestes situacions normalment són perquè has tingut un 
desnonament, tens problemes econòmics, perquè tothom sabem que els gossos 
malauradament si els vols tenir bé, que és normalment fem les persones que en tenim i ens 
els estimem, és cuidar-los i això costa molts diners, val?  Doncs que a més a més que una 
persona s’hagi de trobar en una situació d’abandonar el seu gos de companyia, a més a més 
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hagi de pagar 250€. Vostès no ho saben això, això per mi és una política insensible total. El 
tema dels 10€ miri, escolti, es paga més quan els portes a que te’ls cuidin quan marxes de 
viatge, doncs bé, encara això ho puc entendre. Però el tema dels 250€  per mi és una qüestió 
fora de lloc. Podem entrar a valorar  els informes, perquè clar jo en aquest sentit el que vaig 
fer és valorar els informes. No hi ha i informe ni impacte econòmic de l’IBI, no hi ha informe 
ni impacte econòmic de cap taxa, això sí, sé que el que fan és que quedi constància, que això 
sí que se li ha oblidat al ponent, vostè com a ponent, que no tinc res en contra de vostè, sinó 
que l’equip de govern el que s’ha oblidat de dir és que a partir de l’aprovació de les 
ordenances tots els preus públics s’incrementarà a part l’IVA. Que això és un increment, 
perquè en lloc d’ajustar-ho... 
 
(Comentaris) 
 
Sra. interventora: a la modificació d’ordenances de 2013 ja es recollia a la proposta que hi 
havia aquesta aplicació de l’IVA, però no quedava especificat en quines taxes era i l’únic que 
s’ha fet és modificar l’ordenança general i afegir específicament en quines taxes hi havia això, 
però no s’incrementa cap preu. 
 
Sra. López: gràcies, és que això no quedava clar, el sistema presta la confusió de què sembla 
que s’incrementi l’IVA, per tant, gràcies interventora per la seva explicació que per això de 
vegades va bé que estiguin els tècnics de la casa per explicar-ho. Doncs bé, en aquest sentit 
ho retirem, si realment no s’incrementa l’IVA als preus públics, en aquest cas, que no són 
taxes, també dir que els preus públics no són Ordenances Fiscals, no entra dins de 
l’Ordenança Fiscal.   
 
Així mateix també m’ha cridat l’atenció que m’agradaria a veure si és possible que ens ho 
expliqui ja sigui el ponent o la regidora delegada d’esports que amb el informe del increment 
novament dels preus del gimnàs concessionari del municipi, s’incrementa un 0’75% i posa 
que s’explicaria en la comissió de seguiment. Clar, nosaltres no assistim i posava que era avui, 
per cert, el dia 5 de novembre, m’agradaria saber quina és l’explicació que ha donat el 
gimnàs i clar, com seguim en aquest pas d’incrementar els preus públics dels preus públics 
del municipi, entenc que el senyor alcalde amb la seva proposta fes que volia fer un gimnàs 
de low cost en la zona del port, i s’ha de tenir en compte que ja hi ha un gimnàs allà, perquè 
clar, a aquest pas anar al gimnàs del municipi serà caríssim perquè jo no sé en quant estem, 
però ja s’incrementa aquest any novament 1 euro i per tant, crec que el que hem de fer és 
vetllar perquè això no fos així, o sigui, que no s’incrementi més els preus del gimnàs. En lloc 
de crear més llocs esportius low cost, doncs, intentem reduir el que ja tenim i que la gent 
continuí fent, perquè se suposa que si incrementa és perquè té dèficit i si té dèficit potser el 
que necessiten són més usuaris i a aquest pas, bé, això és el que va passar amb les escoles 
bressol.  Les escoles bressol en el moment que es va reduir el import doncs, s’ha incrementat 
un 32% les matrícules, l’efecte contrari, era una qüestió que s’havia de fer la prova, això es 
va decidir en l’anterior mandat, en aquest cas va ser una proposta per part del departament 
de la Sandra i en aquest sentit ha donat bon efecte i s’estan beneficiant els ciutadans de 
Calafell. Per tant, potser també això s’hauria de revisar. 
 
Sra. González: Yo más que nada, como se han hecho muchas alusiones a la política general 
del PP del Estado Central y de la política que hace económica o  política energética, pues 
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bueno, aquí tenemos un ejemplo de la política que hace el PP a nivel estatal que es reducir 
los impuestos cuando se pueda. No os olvidéis que fué el PP el que quitó el IAE, nos olvidéis 
que quitó el impuesto de suceciones, de acuerdo?  Que es una política que va destinada al 
fomento de la economía. Todo es un pez que se muerde la cola, si las personas tienen más 
dinero en sus bolsillos van a adquirir más bienes y eso redunda efectivamente en la 
economía, en la creación de empleo.  Aquí no se ha puesto de manifiesto estos criterios pero 
por alusiones, repito, he tenido que recordarlo. 
 
Sr. Parera: jo haig de recordar només el que ha dit la regidora de què els 240 euros que costa 
portar a la gossera, són el que ens cobra si us plau, i nosaltres la recollida, el trasllat, 
l’Administració no cobrem res. Per tant, només es cobren els 240 euros que ens cobren. 
 
Sr. Montejo: primer de tot tenim un dubte tècnic que ara consultant la normativa per la 
secretària o per la interventora, segons tenim entès els acords en ferm, definitius del Ple 
només es poden presentar al·legacions si s’hi ha votat en contra, és a dir, si hi ha hagut una 
abstenció o un vot a favor no.  Això també és vàlid amb les aprovacions provisionals? 
 
Sra. secretària: normalment sí que és cert, el que passa que normalment quan un grup  del 
consistori presenta al·legacions, encara que s’hagi abstingut, normalment l’hem tingut en 
compte, però sí que és cert que per normativa hauríeu de votar en contra. 
Sr.Ferré: es pot abstenir però, no hi ha problema. 
 
Sr. Montejo: atesa l’experiència que tenim aquests mesos votarem en contra, però apel·lant a 
la mateixa explicació que hem fet abans. 
 
Sr. Ferré: abans us he demanat el tema de bona fe i crec que heu de tenir també bona fe. 
 
Sr. Montejo: hem estat tres mesos esperant un Ple ordinari.  En qualsevol cas, entrant en 
matèria, sí que demanaríem a l’equip de govern que la proposta que presentarem nosaltres 
d’Ordenances Fiscals en la mesura en què sovint hi acostuma a haver certa demagògia sobre 
l’efecte que pot tenir en els ingressos o en les despeses, prestessin o posessin a disposició 
dels serveis tècnics de l’Ajuntament per poder fer simulacions amb les dades que ja es tenen i 
saber quins ingressos o despeses podria generar.  Per evitar discursos simplistes, normalment 
bastant buits de continguts per acusar propostes polítiques. Només demanem senzillament 
que aquelles dades que disposi l’Ajuntament si és fàcil tècnicament es pugui fer alguna 
simulació per veure realment l’afectació en els ingressos i en les arques municipals.   
 
Després, la senyora del Partit Popular, home, això venia del punt anterior, però si resulta que 
les polítiques del Partit Popular són polítiques per generar ocupació i per augmentar la 
capacitat adquisitiva de la població, només cal que es fixi amb les dades i amb els informes 
de múltiples organismes internacionals que posen de manifest que les dades macro 
econòmiques són un miratge de la realitat de desigualtat social, d’empobriment generalitzat i 
de precarietat de la població que és a la que ens han condemnat quatre anys de govern 
fèrriament neoliberal. 
 
I al portaveu del Partit Socialista li diria que home, si realment estan oberts a negociar 
nosaltres entenem que vulguin rebaixar l’IBI, és obvi que entre rebaixar l’IBI o no, potser una 
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millora també per les classes populars d’aquest municipi, el que el hem posat sobre la taula 
és que hi ha mecanismes alternatius per facilitar i per reduir la pressió fiscal de les classes 
populars que realment necessiten tenir més capacitat adquisitiva a la seva butxaca, però amb 
la proposta que vostès presenten amb aquesta reducció lineal del impost tractant-lo com si 
fos un impost indirecte, com si fos un IVA, perquè ens entenguem, a nivell de l’Estat estan 
beneficiant per una part sí a una part de les classes populars però per una altra també 
beneficant a persones o institucions que tenen poder adquisitiu suficient com per seguir 
finançant el municipi i en qualsevol cas, si mantinguessin aquesta proposta de rebaixa 
m’interessaria saber com repercutirà la reducció d’impostos de l’IBI en la despesa municipal. 
És a dir, si hi ha una reducció substancial d’ingressos, volem saber com repercutirà això, com 
mantindran els mateixos serveis que presta l’ajuntament amb menors ingressos. 
 
Sr. Perín: bé, si volen fer propostes, apropin les i les estudiarem  i mirarem d’arribar a un 
consens comú, si es pot fer tècnicament. 
 
Sra. López: bé, faré ús de les al·lusions segons el que em digui l’alcalde quan tanqui el punt o 
el ponent en aquest cas.  Senyor Parera, si us plau, fes una ullada al document que té sobre 
la taula que vostè sí que disposa de carpeta, i veurà que el tema de l’acollida dels animals són 
250 euros, i és que li deia perquè m’ho he mirat.  Jo normalment quan dic les coses és 
perquè abans me les preparo i en aquest cas és clar, posa lliurament d’animals de companyia  
a l’Ajuntament, 250 euros.  No va de deu euros, però són 250, perquè m’ha donat la 
sensació que em volia dur la contrària.  
 
Nosaltres continuem amb la mateixa línia, nosaltres creiem que aquestes ordenances fiscals 
queden enlluernades única i exclusivament amb la mesura populista de rebaixar un 10% l’IBI, 
que volen eclipsar la resta de coses que estan fent, de tractes de favor, que han acordat 
vostès amb algunes persones o entitats, nosaltres farem una proposta com cal, on es 
beneficiï el global, el bé comú, sobretot a les persones necessitades que és el que hem fet 
durant aquests quatre anys creant mesures per beneficiar les persones amb situació precària 
o amb escassa capacitat econòmica que és així com nosaltres li vam dir aquests ajuts.  També 
la meva pregunta i així avui ja ho llenço a l’aire, perquè clar, si vostès decideixen beneficiar les 
persones que tenen més de dos habitatges o més d’un habitatge al municipi, entenc jo que 
també modificaran les línies d’ajuts perquè també era un dels requisits, per tant, jo suposo 
que clar, ja que fan això extensiu el que no faran és a uns sí i a altres no.  Que valorin que ja 
que fan una aposta per les mesures ecològiques o utilització de biomassa o placa solar, doncs 
que ho ampliïn, que no quedi només reduït aquí.  Que és ben cert que la segona cosa que 
vostè em dirà és que nosaltres sí que aplicàvem un 20% és ben cert, nosaltres ho aplicàvem. 
Potser també aquest 20%, l’explicació podem donar per aquella comissió de seguiment que 
presidia en aquell moment els regidors del PP i va fer una gran insistència, o sigui, per mi, en 
aquest cas és una qüestió que es va valorar, el que passa que jo formava part d’un grup i és 
la votació el que val i per tant, de vegades, també s’aproven coses que abans que m’ho 
retreguin a mi personalment, perquè era la responsable d’hisenda, ja ho dic jo, que jo potser 
hi havia coses com a tothom pots estar més o menys d’acord, però som un equip i s’aprova el 
que decideix la majoria, però amb el que no estaré d’acord és que aquesta persona es 
beneficiï d’un 60% i que a més s’incrementin els preus.  Això sí que no ho passaré i ho 
denunciaré públicament que és el que estem fent ara mateix Convergència i Unió denunciar 
un tracte de favor que no és necessari, a més a més, quan s’està dient que es faran altres 
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entitats esportives en altres àmbits del municipi lowcost i que sembla ser que això tira 
endavant o no tira, no ho sé, però que es continuen estudiant i sembla ser que estan d’acord 
amb això.   
 
Insisteixo, nosaltres proposarem modificacions d’esquerres, que tant que ens agrada aquesta 
paraula, que sempre la utilitzem contínuament, esquerres, esquerres, o sigui, jo passo, 
nosaltres utilitzarem polítiques que siguin necessàries per les persones amb situacions 
econòmiques complicades i que realment ho necessitin, i com s’ha fet tota la vida. O sigui, ha 
de ser progressiu, els impostos han de ser amb una escala progressiva, en funció de la teva 
renda, en funció de les teves necessitats, és ben cert que la descripció dels impostos, en 
aquest cas de l’IBI, no és aquesta la seva funció, no obstant, això no vol dir, que amb les 
eines que ens dóna la Llei no es pugui fer.  
 
Per tant, Convergència votarà en contra en aquest cas, que tots els membres farem 
propostes, presentarem les al·legacions i com que sé que hi ha bona voluntat per part de 
l’equip de govern perquè així ho han manifestat i sempre ens demana ajuda i que si tenim 
predisposició a l’hora de col·laborar, doncs, en aquest sentit nosaltres ens oferirem a què 
aquestes ordenances es puguin aprovar per unanimitat amb uns acords que beneficiïn a tota 
la ciutadania  i no només a uns quants. Gràcies. 
 
Sr. Seras: Esquerra no ha dit res, o sigui que no els explicaré res.  A la CUP els diré que aquí 
no venim a veure qui és més d’esquerres o menys d’esquerres, aquí venim a veure què fem 
pel poble i el poble se’l tracta com contribuent i no com ciutadà, aquest és el problema, hi ha 
molts ciutadans que no són contribuients  però tenen que pagar l’IBI, claro, contracta de 
lloguer i diu l’IBI ho pagues tu per un contracte, bueno però el té que pagar, o sigui que si 
vamos en exquisiteces, claro, llavors ara espero que tingueu temps en aquests 30 dies que 
teniu, sí ara estic en 90 és una fixació, ja t’ho vaig dir a la comissió tindreu  30 dies i podeu 
presentar el que vulgueu. I ja estudiarem i segurament que farem un monogràfic el farem, 
perquè com votareu en contra, podeu fer el que vulgueu, no hi ha problema al.legacions las 
que vulgueu.  I Convergència, lo dels gossos, sí lo dels gossos, jo tinc gossos, eh i si el tinc 
que, ho pago 250€ a l’Ajuntament perquè el porti o si vaig a la gossera m’ho cobra la 
gossera, i sinó el tinc que deixar al carrer sinó vull pagar 250€ el deixo morir al carrer i prou, 
aquesta és la sensibilitat que tenim respecte als animals. I si aquí la gent, mira crec que va be, 
setanta sol.licituds de bonificacions, s’han resolt 54 perquè la resta no complien, no si tenien 
dos cases, perquè no tenien els sous, o pel que fos no arribava a les condicions de demanar 
l’ajut. Però si els requisits però clar hi ha una cosa, quan vencia la sol.licitud de demanar les 
bonificacions? Sí vosaltres no  comunique-ho que teníeu totes aquests bonificacions, a mi no 
hem vingueu a explicar ara perquè no s’han demanat. 
 
Sra. Montse López: hi ha el calendari fiscal 
 
Sr. Seras: Sí bueno però allà està el calendari fiscal, una altra cosa,  al mes de maig s’havien 
donat 704 famílies havien demanat banc d’aliments, corresponia a 2.141 persones o sigui si 
anem a rebaixar un IBI perquè pugui estar millor aquesta gent, no ho se tantes coses en 
contra, perquè l’IBI no sigui, perquè l’IBI no sigui una qüestió política, és una qüestió política i 
ho he dit quan he començat, la rebaixa de l’IBI, quan ella ha començat ha parlat, he dit que 
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era un compromís polític, hi de campanya, o sigui no m’he amagat de res. I l’IBI no és l’IVA, 
l’IVA és una altra cosa, l’IVA no forma part de l’IBI. 
 
I fa un any, això és veritat, quan vosaltres dieu que esteu per col.laborar, quan se li demanava 
col.laborar a la legislatura passada mai vau acceptar la col.laboració de res, mai el Joan Carles 
Robert vint vegades ho va dir, quan era la llei del rodillo, que aplicavau vosaltres hi vau fer un 
pressupost que li vam dir la llei de l’embudo, o no te’n recordes d’això? Claro, vale, estan les 
actes d’aquell ple quan se li demanava fem això, fem allò, a no, eh i te guste o no te guste, 
endavant. Bueno jo no dic res més, farem el monogràfic que demaneu, no hi ha cap 
problema, presenteu totes les al.legacions que vulgueu i si estem d’acord endavant, ha 
discutir-ho i listo i de demagogia nada aquí s’ha vingut i s’ha plantejat aquí una modificació 
que es baixar l’IBI el 10%, com ho farem? Ja ho veurem a lo millor li diem pressupost bomba, 
en aquell moment, no del rodillo ni de passar por el tubo, no ho se, ja veurem, res mes. 
 
Sr. Ferré: No al·lusions, no hi ha al·lusions, ara toca votació i explicació del vot. No ha fet una 
rèplica a la intervenció del grup, votació i després explicació del vot, d’acord. 
Vots a favor? Onze, vots en contra? Nou, d’acord. El que no hi es, es compte com abstenció, 
em sembla no ara, sí, s’ha canviat la llei, es compte com una abstenció, ara em sembla, es 
igual mireu-ho, això no ho se, d’acord, era per fer el còmput, explicació del vot, Jesús. 
 
Sr.Benedicto: A mi sempre que sigui una qüestió de rebaixes de taxes sempre estaré a favor. 
 
Sr.Ferré: Ciutadans 
 
Sr.Tejedor: Bueno nosotros ya lo dijimos antes, lo vuelvo a repetir otra vez, que es una 
preocupación el tema del IBI, que tenian todos los vecinos, un impuesto que creo que carga 
mucho a las famílias i votamos favorablemente por esto, porque creemos que  es un 
impuesto que habia que adeqüar a la situación real de las familias. 
 
Sr. Ferré: Esquerrà Republicana 
 
Sr. Balaguer: Sí, Esquerra Republicana ha canviat el vot, perquè si després hem de presentar 
al.legacions i no podem fer-ho, per això l’hem canviat. Sí que vull dir una cosa, Sr. Adrià ha 
tornat a caure amb la temptació de sempre, recordar que havien fet uns i que estan fent els 
altres, que esta bé però donà una sensació, la veritat des de aquí donà una sensació bastant 
dolenta, home potser que acabem ja amb vosaltres vau fer ho vau deixar de fer, home jo 
l’entenc perquè jo ho he viscut i també podia estar a vegades parlant d’això, però deixem-ho 
una miqueta i treballem de cara al present i de cara al futur, si comencen a retreure coses, jo 
nomes és un comentari de dir, sinó no acabarem mai. 
 
Sr. Ferré: Una cosa, si el vot depèn de si acceptem o no les al·legacions, ja els dic jo que fins i 
tot si s’ha votat a favor, hi ha algú que vol fer una al·legació l’acceptaren, l’estudiarem, o 
sigui no serà motiu, el sentit del vot, no serà motiu d’acceptar o no les al·legacions, d’ acord, 
jo ho dic per aclarir-ho, perquè a veure sembla que ara hagin canviat les lleis. 
 
Sr. Balaguer: senyor Ramon, la confiança la teníem tota, però vostè que de moment vostè ha 
començat fallant i per tant, una mica el que diu el company de la CUP, ara se’ns ha de 
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guanyar una miqueta més, ha començat fallant, almenys per part d’Esquerra ens ha enredat, 
la primera vegada i ara dues ja, que avui li tornaré a retreure, per tant, de moment, fem-ho 
bé, fem el que diu la secretària, podem presentar igual que diu vostè de bones maneres o a 
veure com ho fa anar, esperem que també hi hagi per la seva part bones intencions i 
nosaltres també respectarem. 
 
Sr. Ferré: ja li manifesto que acceptarem totes les al·legacions perquè fins i tot poden fer 
al·legacions aquelles persones que no han votat al Ple. Per tant, independentment del sentit 
del vot, les al·legacions s’accepten totes i es miraran totes. 
 
Sra. González: si bueno, como he dicho anteriormente como la política de reducción de 
impuestos es una política que está demostrada que afecta directamente a la creación de 
empleo, y ya he puesto unos ejemplos antes: el IAE, el impuesto de sucesiones, el IRPF, y 
como desde el Ayuntamiento tenemos potestad para reducir, amentar los impuestos que 
dependen de nuestro municipio, creemos que es una medida que efectivamente va a 
beneficiar a las familias y va a repercutir directamente o indirectamente también en la 
creación de empleo. 
 
Sr. Parera: UAM, felicitar-nos a nosaltres mateixos, al govern, perquè els 4 mesos i mig 
rebaixar l’IBI un 10%, que vingui Déu i que ho vegi.  Suposo que s’hauria d’aplaudir això, res 
més.   
 
Sr. Montejo: en primer lloc agraïm el regidor de Serveis Econòmics i Urbanístics que s’hagi 
compromès a la celebració del monogràfic, però atès que la competència és del president de 
la corporació, agrairíem que es comprometi públicament, tenint en compte els precedents, 
no està de més.  I després també ens preocupa com es passa de puntetes per certs temes, no 
només amb la rebaixa de l’IBI sinó que s’ha apuntat abans que s’obre la porta a què persones 
amb més d’una propietat puguin beneficiar-se d’exempcions fiscals i no hi ha hagut cap 
resposta per part del ponen. Em sembla preocupant i entenem que quan es plantegen 
qüestions del Ple no val senzillament a no contestar i xutar la pilota cap endavant.  Per tant, 
s’hauria de donar resposta, em sembla que és un tema important i no es tracta d’etiquetes 
d’esquerres o de dretes. Es tracta senzillament de qui es pretén beneficiar, si els de sempre o 
aquells que realment ho necessiten. 
 
Sr. Seras: Demanes informació, allà tens una carpeta que t’he entregat avui, ho he dit mil 
vegades, podeu venir quan vulgueu a demanar informació i no passar de puntetes. Passem 
amb el peu ben al terra, no de puntetes, tirem endavant i presenteu totes les al·legacions que 
vulgueu i mentre puguem beneficiar al que realment pateix, som la comarca que més paro 
té, que més atur té, tinguem això en compte, no estem regalant res a ningú, hem de 
començar per algú i mirem de fer una política d’esquerres no un monòleg, no només això. 
Ara farem els pressupostos, a veure quina aportació feu, pel fer els pressupostos , val, res 
mes. 
 
Sra López: bé, en relació al que s’ha comentat, avui se m’han quedat algunes coses sense 
respondre que suposo que l’Alcalde ho farà. Primer, l’altre dia amb el meu dret com a 
regidora , li vaig demanar els informes a la secretària de les ordenances fiscals, per això 
disposo i tinc aquesta informació. En aquest informes el tema de la aprovació de segons 
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quins preus públics queden supeditats a la aprovació en una comissió de seguiment, 
m’agradaria tenir el document en el que queda constància que això s’aprova en una comissió 
de seguiment i que per això avui passa pel ple, això primer. Segon , insisteixo en el tema de 
les ordenances fiscals de la acollida de gossos, perquè crec que l’equip de govern , no vull 
faltar en el respecte a ningú, però el que diuen vostès no és el que diu la tècnica, aquí ho diu 
clarament, l’Ajuntament de Calafell disposa de un conveni amb la protectora, per l’acolliment 
de gossos del municipi de Calafell per un import de 250, i aquí posa  s’estan registrant 
peticions al departament de medi ambient en que propietaris d’animals de companyia es 
posen en contacte per entregar el seu animal ja que no el poden mantenir o bé per altres 
situacions no poden tenir cura, o sigui, això no és el mateix que el que diu l’equip de govern, 
quan una persona , no és que no el vulgui, sinó que no pot fer-se cura, per tant, jo en aquest 
cas, i per això presentem una al·legació es que això es desenvolupi i que es tingui en compte 
els motius que una persona li porten a deixar el seu animal de companyia aquí, perquè una 
cosa és que jo m’he cansant, que me comprat un gos que no m’agrada, que me l’han regalat 
i  jo aquest gos el deixo o em deixa la casa plena de pels  i no li tinc cap estima i un altre cosa 
és un desnonament com va ser el cas, vam tenir un cas a Calafell, que aquests senyors tenien 
un gos i la senyora plorava, aquest sentiment el tenen les persones que tenen o tenim 
animals que no vull fer polèmica d’això , sinó que quedi constància que això es pot millorar 
en el redactat i en aquest sentit valorar-lo positivament. 
 
En el tema dels habitatges o no habitatges ,insisteixo ,  vull que es faci un estudi , abans li he 
comentat a la secretària , m’agradaria tenir aquest informe i que es faci una comparativa, fer 
un informe econòmic previ, i amb posterioritat ja quan es pugui aplicar tot el tema de les 
modificacions que serà al final perquè s’hauran les sol·licituds doncs també que es faci, quin 
ha estat el increment , quina millora ha hagut, i a partir d’aquí, perquè això s’aprovarà així, 
perquè ho sé,  no ho tirareu enrere , estic convençuda, per  tant,  cara a l’any vinent quan es 
tornin a aprovar les ordenances fiscals ho tinguin en compte, ho tinguin en compte perquè 
no es pot beneficiar al que més crida. Així  de clar ho dic. Això és el que vull que quedi palès. 
I en relació  i aquí si que és per al·lusions respecte al comentari que ha fet el senyor Seràs, 
miri senyor Seràs, perdoni Seras, pensava que portava accent, pues el senyor Seras, sobre si 
nosaltres  vam fer publicitat dels ajuts, es va fer molta publicitat, es va posar al calendari fiscal 
, des de Benestar Social s’informava , el calendari fiscal arriba a totes les cases , a tots els 
contribuents de Calafell però no només un any  sinó durant dos anys s’ha fet, es va penjar a 
les webs, la gent quan anava a Benestar Social se’ls informava o tenien ordre  d’informar, clar 
, jo no hi era, perquè el meu despatx estava aquí, no ha benestar social, el que no permetré, 
és que per una qüestió de “yo quiero hacerlo mejor”, intenti dir una cosa , desprestigiar la 
tasca que va fer l’antic equip de govern que en aquest cas va ser bona, és més , vam ser els 
primers en crear aquesta línea de ajuts, per tant, tant dolents no som. I sobre tot el que de la 
polèmica, totes les coses que ha dit del senyor Joan Carles o no,  es ven conegut en aquest 
municipi la relació que tenia jo amb el senyor Joan Carles a nivell personal molt bona, a nivell 
professional aquest senyor no entenia el que jo li explicava quan venia als plens.  I això com a 
quedat palès a tots els plens , doncs, ara que en vingui vostè i em faci la broma de la ley del 
embudo, jo el seu pressupost no el catalogaré de res. I el meu equip, la meva gent no anirem 
amb demagògia barroera, que és com jo la qualificava, perquè aquí nosaltres estem per fer 
política i millorar el municipi, no si és el pressupost de l’embut o no. Per tant, vostès 
aprovaran el que creguin oportú que em semblarà correcte perquè és la seva decisió, que 
això no vol dir que jo i nosaltres ho puguem criticar i així farem segurament, al marge de què 
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vostès facin un pressupost que diguéssim ostres, hem de votar a favor.  Ja votarem en contra, 
segurament, perquè? Perquè no estem d’acord amb com modifica les Ordenances Fiscals, 
que és una altra qüestió que ja parlarem, perquè a mi no em surten els números dels 
projectes, del que vam presentar al Ministeri, les projeccions, amb el que vostès diuen. Per 
tant, s’ha d’analitzar però això quan toqui. 
 
Sr. Ferré: bé, doncs, com que han quedat explicats els vots, tanquem el punt.. Crec que hi ha 
diferents coses que no s’han contestat i per tant, m’agradaria fer un repàs en tot cas, i poder 
fer el tancament amb la resposta de cadascuna d’aquestes coses. S’ha dit que per part d’un 
grup, que no es creien la rebaixa de l’IBI del 10%; jo crec que queda escrit i avui és el que 
s’aprova i no podem aplicar altra cosa. Vull dir, els ciutadans ho veuran quan rebin el rebut a 
casa seva que l’IBI,  baixarà el 10% i per tant, això sí que no serà un acte de fe ja Jacob, ni 
de bona voluntat, serà un acte real i que no podrem incomplir perquè ni podem fer trampes 
al solitari ni res de tot això.  Vull dir, el que aprovem avui és una rebaixa de l’IBI d’un 10% i 
això és el que veuran els ciutadans al seu rebut o rebuts.  Sobre si és una mesura poc 
ambiciosa el tema de les Ordenances que passem avui, la veritat és que tampoc hem tingut 
molt temps en entrar amb el que són les taxes i a fer estudis exhaustius dels serveis i dels 
costos dels serveis. No hem tingut més temps perquè els recursos que disposem de recursos 
humans en el departament d’Intervenció han estat limitat durant aquest temps per diferents 
motius que inclús crec haver explicat i per tant, el que proposem és simplement el que 
havíem tingut el compromís electoral per aquest any, que és la rebaixa de l’IBI del 10% i 
d’aquesta manera també ho vam pactar amb la resta de forces que configuren l’equip de 
govern i amb les que van donar suport en el seu dia també a la investidura. Per tant, en 
aquest sentit el que fem és rebaixar l’IBI d’acord amb aquests pactes i també amb el 
compromís electoral que vam fer en el seu dia conseqüència d’una participació ciutadana en 
la que et trobaves molta gent que es queixava de l’IBI, que es queixaven que l’IBI el pagaven 
molt alt comparat amb altres municipis i que per tant, demanaven que hi hagués una rebaixa 
d’aquest impost.  Sobre si això és de dretes o d’esquerres doncs, és molt subjectiu avui dia 
arribar a l’extrem de valorar si una proposta per ser una rebaixa lineal és d’esquerres o de 
dretes, jo crec que és com dir que el tema de la seguretat només és cosa de les dretes. Això 
és una simplificació que jo crec que avui dia i més un partit d’esquerres hauria de fer amb 
molts més matisos, perquè? Perquè la crisi ha afectat a tothom, als que tenen immobles cars, 
els que tenen immobles barats, als que tenen més d’un immoble, a tothom ha afectat la crisi 
i per tant, les persones que ho estan passant malament avui dia és igual si tenen dos 
immobles, tres, quatre, els que siguin.  Si s’han quedat sense feina, segur que ho estan 
passant malament i segur que els costa molt fer front als impostos. Per tant, valorar en 
aquest sentit si és una proposta d’esquerres o no, el que sí que hi ha al darrere és una 
sensibilitat amb aquestes persones que ho passen malament i que a més a més, s’ha fet 
d’una manera general a tot el municipi perquè entenem que la crisi aquest cop ha afectat no 
només a les classes més desafavorides sinó que a tothom en general i qualsevol persona avui 
dia que fa uns anys tenia una feina normal i corrent i tenia un sou normal i corrent, avui pot 
ser que estigui en situació d’atur, pot ser que estigui en situació fins i tot de no cobrar les 
prestacions socials i per tant, és independent el nombre de propietats o no que pugui tenir 
aquesta persona. I per això, hem tret aquesta limitació que hi havia alhora de fer aquests 
ajuts de l’IBI a que només tingués una propietat, perquè ens trobàvem amb casos en què hi 
havia persones que realment i de debò ho estaven passant malament, per fer front al 
pagament de l’IBI que no podien fer aquest pagament de l’IBI perquè per herència o pel que 
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sigui havien heretat una part indivisible d’un pis i aquella part indivisible d’un pis que 
compartien amb la resta de germans doncs resulta que els privava d’aconseguir la bonificació 
d’aquest IBI. He posat un exemple, com també s’ha posat un altre exemple com aquests n’hi 
ha hagut diversos i per aquest motiu les bases i ho vam dir en el seu dia, que ens semblaven 
que eren unes bases molt restrictives i que limitaven molt l’accés i pràcticament, deixeu-m’ho 
dir d’una manera més planera i que ho entengui tothom i sense embuts, es van fer unes 
bases jo crec que en el seu dia pràcticament per no donar cap tipus d’ajut.  Per tant, jo crec 
que el que hem de fer és precisament, si es fan aquests ajuts i si es fan aquestes bonificacions 
és per donar-les perquè la gent se’n pugui beneficiar.  Jo crec que aquesta és la proposta més 
d’esquerres que s’ha fet mai en aquest ajuntament. 
 
A partir d’aquí, el tema de la bonificació del 20% del tema de les energies renovables, 
d’aquelles instal·lacions que aposten per les energies renovables la van posar vostès.  Que ara 
vostès ens diguin que passar el 50% és una mesura que només beneficia els de sempre, 
home, vostès van ser els primers en beneficiar els de sempre. Per tant, és el que li estic dient, 
però vostè ho va aprovar en el govern. Això que m’ha dit vostè abans de que vostè no està 
d’acord amb el que havia votat el seu grup a mi m’ha semblat una mica surrealista. 
 
Sia. López: no he dit això. 
 
Sr. Ferré: si una persona parla en nom d’un grup se suposa que comparteix l’opinió d’aquell 
grup o com a mínim ha de defensar el que diu aquell grup sense manifestar el seu desacord, 
perquè llavors ella mateixa es contradiu amb els arguments. 
 
Sra. López: jo no he dit això. 
 
Sr. Ferré: jo crec que sí que ho ha dit.  I en tot cas,  dir també que el 50% és el màxim que 
permet la Llei, amb això estem d’acord i que no es pot augmentar més aquesta bonificació 
perquè és el topall que permet la Llei per aquest concepte en concret . El tema del Ple 
monogràfic de les Ordenances Fiscals, jo també he adquirit aquest compromís, no només el 
regidor, sinó també el vaig adquirir l’altre dia que m’ho van preguntar també a la junta de 
portaveus o  la reunió del ROM, em sembla que va ser, o Comissió Informativa, doncs també, 
adquireixo aquest compromís públicament de fer un Ple monogràfic per resoldre totes 
aquestes al·legacions que hi hagi i ja els dic que, independentment del vot que hi hagi hagut 
en aquest punt, nosaltres totes les aportacions i totes les propostes les estudiarem.   
 
Lo de posar mitjans per fer un simulacre de les al·legacions que es puguin fer o per fer un 
simulacre, nosaltres fins i tot, oferim dins de les possibilitat, que ja li dic que estem limitats 
especialment a Intervenció en aquests últims mesos per mancances d’efectius en aquest cas, 
dins de les possibilitats ja li diré a la interventora que pugui fer una simulació d’aquelles 
possibles al·legacions amb l’esperit constructiu de què realment siguin aportacions 
constructives i que puguem millorar aquestes ordenances nosaltres encantats de la vida i que 
us posem també aquests mitjans per tothom, sent conscients de la limitació que tenim.   
 
Sobre si és un compromís electoral personalista o sobre si també això que s’ha dit que només 
beneficiàvem els de sempre i tot això, això ho manifesta un grup que ha donat una subvenció 
a un esportista en una època en que no es podia donar i per tant ha prevaricat i per tant, no 
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entenem aquesta definició de compromís electoralista quan hi ha hagut un grup al que s’ha 
donat una subvenció a un esportista en el període en el que estava en funcions i no es podia 
donar i això és una prevaricació total i això sí que em sembla a mi un compromís electoralista 
i personalista, més que mai. 
 
Sobre el preu públic que s’aprova del gimnàs, doncs miri, el preu públic aquest és la mateixa 
pujada que s’ha anat fent els últims anys per assumir la pujada que hi va haver de l’IVA i que 
no es va augmentar la tarifa en el seu moment. O sigui quan es va apujar l’IVA el preu del 
gimnàs no es va apujar del 9, em sembla que era, al 21%, que és la diferència, sinó que es va 
creure oportú prorrogar-ho com cada any i ha pujat 0,75€.  Això és el mateix que va apujar 
l’any passat, l’anterior, vull dir que porta uns anys ja que es fa aquesta mesura per absorbir 
aquell augment de l’IVA que hi va haver en el seu moment. No sé de què sorprèn això que 
diu ara d’abaixar el preu públic del gimnàs, quan s’està a l’oposició es diu, però quan s’està al 
govern no es fa.  Això és el que s’acostuma a fer en aquest cas per part d’algun grup.  Jo crec 
que, per tant, totes les preguntes i totes les coses que s’han comentat crec que han estat 
contestades, sembla que no me’n deixo cap.  Avui no s’ha pogut fer la comissió de 
seguiment per un motiu de salut que hem hagut d’ajornar. Es farà el proper dia, hi ha hagut 
un motiu de salut de força major, però en qualsevol cas és una cosa que s’ha parlat i no hi ha 
cap problema. S’ha parlat amb aquest centre i que no hi ha cap problema per passar-ho.  És 
una cosa que s’havia de fer avui pel matí però per un motiu de salut de força major, s’ha 
hagut d’ajornar.  És una cosa amb la que estem d’acord i que en qualsevol cas recollim 
perquè es pugui incorporar. 
 
Sra. González: (parla fora de micro)   
 
Sr. Ferré: Maite, això ho deixem pel dia de les al·legacions que farem un Ple monogràfic i 
podrem parlar de tot això.  
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres del PP, 2 dels membres d’UAM, 1 del membre de C’S 
i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; i 9 vots en contra: 5 dels membres de 
CIU, 2 dels membres d’ERC i 2 dels membres de la CUP, acorda: 
 
ACORDACORDACORDACORD    
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 0.0 GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS IORDENANÇA FISCAL NÚMERO 0.0 GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS IORDENANÇA FISCAL NÚMERO 0.0 GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS IORDENANÇA FISCAL NÚMERO 0.0 GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS NGRESSOS NGRESSOS NGRESSOS 
DE DRET PÚBLIC MUNICIPALDE DRET PÚBLIC MUNICIPALDE DRET PÚBLIC MUNICIPALDE DRET PÚBLIC MUNICIPAL    
 
On diu: 
 
ARTICLE 4.2 ARTICLE 4.2 ARTICLE 4.2 ARTICLE 4.2 ----    Comunicacions informatives i consultes tributàriesComunicacions informatives i consultes tributàriesComunicacions informatives i consultes tributàriesComunicacions informatives i consultes tributàries    
2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos en què la 

sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb claredat els 
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antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la normativa tributària 
aplicable. 

 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 4.2 ARTICLE 4.2 ARTICLE 4.2 ARTICLE 4.2 ----    Comunicacions informatives i consultes tributàriesComunicacions informatives i consultes tributàriesComunicacions informatives i consultes tributàriesComunicacions informatives i consultes tributàries    
2. En els casos en què la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent 

expressi amb claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li 
susciti la normativa tributària aplicable. 

  Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma quan siguin d’interès 
general i no afectin dades personals diferents de les pròpies de qui realitza la consulta. 

 
On diu: 
 
ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ––––    TaxesTaxesTaxesTaxes    
3. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a la    Comissió 

de Govern l’aprovació dels padrons. 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ––––    TaxesTaxesTaxesTaxes    
3. Quan no s’hagi delegat en altra entitat la gestió de les taxes, correspondrà a l’Alcalde o 

òrgan delegat l’aprovació dels padrons. 
 
On diu: 
 
ARTICLE 17.2 ARTICLE 17.2 ARTICLE 17.2 ARTICLE 17.2 ----    Pràctica de liquidacionsPràctica de liquidacionsPràctica de liquidacionsPràctica de liquidacions    
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de 

l’Alcalde. 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 17.2 ARTICLE 17.2 ARTICLE 17.2 ARTICLE 17.2 ----    Pràctica de liquidacionsPràctica de liquidacionsPràctica de liquidacionsPràctica de liquidacions    
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de 

l’Alcalde o òrgan delegat. 
 
On diu: 
 
ARTICLE 19.1 ARTICLE 19.1 ARTICLE 19.1 ARTICLE 19.1 ----    Notificació de les liquidacions de venciment singular.Notificació de les liquidacions de venciment singular.Notificació de les liquidacions de venciment singular.Notificació de les liquidacions de venciment singular.    
1. En els supòsits de liquidacions de taxes per prestació de serveis, o per autorització per a 

utilitzar privativament o aprofitar especialment el domini públic, sempre que sigui possible 
es notificarà personalment al presentador de la sol·licitud. 

 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 19.1 ARTICLE 19.1 ARTICLE 19.1 ARTICLE 19.1 ----    Notificació de les liquidacions de venciment singular.Notificació de les liquidacions de venciment singular.Notificació de les liquidacions de venciment singular.Notificació de les liquidacions de venciment singular.    
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1. En els supòsits de liquidacions de taxes per prestació de serveis, o per autorització per a 
utilitzar privativament o aprofitar especialment el domini públic, sempre que sigui possible 
es notificarà personalment a l’obligat tributari. 

 
On diu: 
 
ARTICLE 20.1 ARTICLE 20.1 ARTICLE 20.1 ARTICLE 20.1 ----    Sol·licitudSol·licitudSol·licitudSol·licitud    
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde. 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 20.1 ARTICLE 20.1 ARTICLE 20.1 ARTICLE 20.1 ----    Sol·licitudSol·licitudSol·licitudSol·licitud    
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde o òrgan delegat, 

a excepció d’aquells casos on la normativa de rang superior ho atribueixi al Ple. 
 
On diu: 
 
ARTICLE 21.4 ARTICLE 21.4 ARTICLE 21.4 ARTICLE 21.4 ----    RecRecRecRecursos administratiusursos administratiusursos administratiusursos administratius    
4. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 

administratiu en els terminis següents: 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia 

següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició. 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia 

següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 21.4 ARTICLE 21.4 ARTICLE 21.4 ARTICLE 21.4 ----    Recursos administRecursos administRecursos administRecursos administratiusratiusratiusratius    
4. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 

administratiu en els terminis següents: 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia 

següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició. 
 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia 

següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 
 

On diu: 
 
ARTICLE 24.1 ARTICLE 24.1 ARTICLE 24.1 ARTICLE 24.1 ----    Revocació d'actesRevocació d'actesRevocació d'actesRevocació d'actes    
1. L’Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 

infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una 
situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que 
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte. 
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Es rectificaran en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors 
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que 
es va dictar l’acte objecte de rectificació. 

 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 24.1 ARTICLE 24.1 ARTICLE 24.1 ARTICLE 24.1 ----    Revocació d'actesRevocació d'actesRevocació d'actesRevocació d'actes    
1. L’Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 

infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una 
situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que 
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte. La revocació serà possible mentre no hagi 
transcorregut el termini de prescripció. 
Es rectificaran en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors 
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que 
es va dictar l’acte objecte de rectificació. 

 
On diu: 
 
ARTICLE 25. ARTICLE 25. ARTICLE 25. ARTICLE 25. ----    Suspensió per interposició de recursosSuspensió per interposició de recursosSuspensió per interposició de recursosSuspensió per interposició de recursos    
5. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu contra 

una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el deute 
resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el període 
de suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat segons el previst al 
punt. 

     Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les 
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute 
suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió. 

6. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els 
òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reanudaran les actuacions del 
procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs 
contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es 
mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat comuniqués a aquest òrgan la 
interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el 
pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment en tant conservi la seva 
vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es reanudarà 
o suspendrà a resultes de la decisió que adopti l'òrgan judicial. 

 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 25.5 ARTICLE 25.5 ARTICLE 25.5 ARTICLE 25.5 ----    Suspensió per interposició de recursosSuspensió per interposició de recursosSuspensió per interposició de recursosSuspensió per interposició de recursos    
5. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu contra 

una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el deute 
resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el període 
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de suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat segons el previst al 
punt tercer. 

    Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les 
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute 
suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió. 

6. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els 
òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reiniciaran les actuacions del 
procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs 
contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es 
mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat comuniqués a aquest òrgan la 
interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el 
pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment en tant conservi la seva 
vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es reiniciarà o 
suspendrà a resultes de la decisió que adopti l'òrgan judicial. 

 
On diu: 
 
ARTICLE 27.3 ARTICLE 27.3 ARTICLE 27.3 ARTICLE 27.3 ––––    GarantiesGarantiesGarantiesGaranties    
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància de part, 

la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent al·legui i 
justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 

 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 27.3 ARTICLE 27.3 ARTICLE 27.3 ARTICLE 27.3 ––––    GarantiesGarantiesGarantiesGaranties    
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia o òrgan delegat, a 

instància de part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el 
recurrent al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 

 
On diu: 
 
ARTICLE 28.4 ARTICLE 28.4 ARTICLE 28.4 ARTICLE 28.4 ----    Iniciació de l’expedientIniciació de l’expedientIniciació de l’expedientIniciació de l’expedient    
4. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines centrals 

o perifèriques de BASE aportant els documents originals acreditatius del pagament, o 
manifestant davant el funcionari competent de BASE les dades perquè es pugui 
comprovar informàticament la realitat del pagament i el dret a obtenir la devolució. 

     Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris que 
han de tramitar l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat del pagament. 

 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 28.4 ARTICLE 28.4 ARTICLE 28.4 ARTICLE 28.4 ----    Iniciació de l’expedientIniciació de l’expedientIniciació de l’expedientIniciació de l’expedient    
4.Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris que 

han de tramitar l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat del pagament. 
 
On diu: 
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ARTICLE 33.5 ARTICLE 33.5 ARTICLE 33.5 ARTICLE 33.5 ----    Al·legacions Al·legacions Al·legacions Al·legacions     
5. Un cop hagi estat dictada la resolució sancionadora per l’Alcalde, des de l’Ajuntament es 

trametrà a BASE relació dels expedients, mitjançant remissió de l’arxiu corresponent, 
signat electrònicament. 

 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 33.5 ARTICLE 33.5 ARTICLE 33.5 ARTICLE 33.5 ----    Al·legacions Al·legacions Al·legacions Al·legacions     
5. Un cop hagi estat dictada la resolució sancionadora per l’Alcalde o òrgan delegat, des de 

l’Ajuntament es trametrà a BASE relació dels expedients, mitjançant remissió de l’arxiu 
corresponent, signat electrònicament. 

 
On diu: 
 
ARTICLE 38 ARTICLE 38 ARTICLE 38 ARTICLE 38 ----    Òrgans de recaptació Òrgans de recaptació Òrgans de recaptació Òrgans de recaptació     
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi estat 

delegada en la Diputació de Tarragona la portaran a terme els serveis centrals i perifèrics 
de BASE, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l'exercici de 
competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional. 

2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a BASE, es farà segons el 
que preveu la seva Ordenança General. 

 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 38 ARTICLE 38 ARTICLE 38 ARTICLE 38 ----    Òrgans de recaptació Òrgans de recaptació Òrgans de recaptació Òrgans de recaptació     
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris o altres ingressos de dret públic correspon a la 

Tresoreria municipal, i la portaran a terme els diferents serveis gestors de cada ingrés 
públic. La tramitació dels expedients es farà segons el que preveu aquesta Ordenança 
General i les ordenances fiscals de cada tribut. 

2. Quan hagi estat delegada en la Diputació de Tarragona la portaran a terme els serveis 
centrals i perifèrics de BASE, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit 
l'exercici de competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic 
i funcional. La tramitació dels expedients de recaptació es farà segons el que preveu la 
seva Ordenança General. 

 
On diu: 
 
ARTICLE 43 ARTICLE 43 ARTICLE 43 ARTICLE 43 ----    Ajornaments i fraccionamentsAjornaments i fraccionamentsAjornaments i fraccionamentsAjornaments i fraccionaments    
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Tarragona la concessió i 

denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a BASE qui actuarà segons allò 
previst a la seva Ordenança General. 

2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la 
sol·licitud a l’Alcalde, d’acord amb el procediment següent: 

 
2.1 Els sol·licitants poden demanar els corresponents ajornaments/fraccionament, 
advertint que aquests queden supeditats en imports superiors a 6.000 € a l’aportació 
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d’una garantia (aval bancari, habitualment), i els terminis d’ajornament/fraccionaments 
queden supeditats a l’import del deute a ajornar/fraccionar. 
Els terminis són: 

a) 6 mesos: quan l’import no sigui superior a 1.000 €  
b) 12 mesos: quan l’import estigui entre 1.000,01 i 3.000 €. 
c) 18 mesos: quan l’import estigui entre 3.000,01 i 6.000 €. 
d) 24 mesos: quan l’import sigui superior a 6.000 € 

2.2 S’ha d’advertir al peticionari que la concessió de l’ajornament/fraccionament comporta 
el pagament dels corresponents interessos de demora, els quals es notificaran en el 
moment del reconeixement del dret a gaudir de l’ajornament/fraccionament. 
2.3 En cap cas el termini d’ajornament o fraccionament serà superior als 48 mesos. 
2.4 L’import de l’expedient haurà de tenir un import superior a 100 €. 

3. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si escau, 
la dispensa d'aquesta obligació. 

4. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de trenta dies següents al de la notificació de 
l'acord de concessió. 

5. Si s’hagués de resoldre amb altres criteris que els fixats anteriorment, caldrà l’expressa 
autorització de l’Ajuntament mitjançant resolució de l’Alcalde. 

 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 43 ARTICLE 43 ARTICLE 43 ARTICLE 43 ----    Ajornaments i fraccionamentsAjornaments i fraccionamentsAjornaments i fraccionamentsAjornaments i fraccionaments    
1.Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Tarragona la concessió i 

denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a BASE qui actuarà segons allò 
previst a la seva Ordenança General. Si s’hagués de resoldre amb altres criteris que els 
fixats anteriorment, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament mitjançant resolució de 
l’Alcalde o òrgan delegat. 

2.Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la 
sol·licitud a l’Alcalde o òrgan delegat. 

3. La sol·licitud d’ajornament o fraccionament de pagament es podrà presentar dins dels 
següents terminis: 

a) Deutes en període voluntari: abans de la finalització del període voluntari fixat per a 
cadascun d’aquests. 

b) Deutes en període executiu: en qualsevol moment abans de la notificació de l’acord 
d’alienació dels béns embargats. 

4. La sol·licitud ha de contenir les següents dades: 
a) Nom i cognoms o raó social, número d’identificació fiscal i domicili del sol·licitant, i, si 

és el cas, de la persona que el representa amb l’acreditació documental del poder de 
representació. 

b) Deute per al qual sol·licita l’ajornament o fraccionament de pagament, indicant-ne 
l’import, el concepte i la data de finalització del termini d’ingrés en període voluntari. 

c) Motiu de la petició i ajornament o fraccionament proposat. 
d) Documentació acreditativa de la manca de liquiditat o referent a la situació financera: 

d.1 Fotocòpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de la 
unitat familiar o declaració de l’impost de societats del darrer any. 

d.2 Fotocòpia de la pensió, subsidi o prestació d’atur. 



40 
 

d.3 Qualsevol altre document o justificant que es consideri oportú per avaluar la 
situació econòmica financera del sol·licitant. 

e) Mandat de domiciliació bancària (SEPA). 
f) Garantia que ofereix. 

5.  Serà condició per atorgar l’ajornament o fraccionament la domiciliació dels pagaments. 
6. Els sol·licitants poden demanar un ajornament o fraccionament dels seus deutes. Els 

terminis dels ajornaments o fraccionaments queden supeditats al següent barem: 
a) 6 mesos: quan l’import no sigui superior a 1.000 €  
b) 12 mesos: quan l’import estigui entre 1.000,01 i 3.000 €. 

c) 18 mesos: quan l’import estigui entre 3.000,01 i 6.000 €. 
d) 24 mesos: quan l’import sigui superior a 6.000 € 
e) Els ajornaments i fraccionaments que se sol·licitin per a períodes més llargs s’avaluaran 

tenint en compte les característiques i repercussions que suposin per a la hisenda 
municipal. En cap cas el termini d’ajornament o fraccionament serà superior als 48 
mesos. 

L’import del deute a ajornar o fraccionar haurà de ser superior a 100 €. 
7. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si escau, 

la dispensa d'aquesta obligació. En concret, s’estableix el següent règim de garanties: 
a. Per a deutes fins a 6.000€ no s’exigirà garantia. 
b. Per a deutes superiors a 6.000€ s’exigirà garantia, que es podrà prestar mitjançant 

aval bancari solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat 
d’assegurança de caució. Acompanyarà la sol·licitud el compromís exprés i irrevocable 
de formalitzar-ho si es concedeix l’ajornament o fraccionament. 

Quan es justifiqui que no és possible obtenir l’esmentat aval, o que es compromet 
seriosament la viabilitat de l’empresa es podran acceptar altres garanties que es considerin 
suficients econòmica i jurídicament. 

8. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos següents al de la notificació de 
l'acord de concessió, l’eficàcia de la qual quedarà condicionada a dita aportació. 

9. La garantia haurà de cobrir l’import del deute en període voluntari, els interessos de 
demora que generi l’ajornament i un 25 per 100 de la suma d’ambdues partides. 

10. L’òrgan competent podrà dispensar totalment o parcialment de la prestació de les 
garanties exigibles quan el deutor no disposi de mitjans suficients per garantir el deute i 
l’execució del seu patrimoni pogués afectar el manteniment de la capacitat productiva i 
del nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva, sempre que no suposi un greu 
impacte en els interessos de la hisenda pública. 

 
On diu: 
 
ARTICLE 45 ARTICLE 45 ARTICLE 45 ARTICLE 45 ----    Compensació Compensació Compensació Compensació     
 
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el 

deutor. 
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la compensació, que 

es practicarà d’ofici i serà notificada al deutor. 
 
Ha de dir: 
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ARTICLE 45 ARTICLE 45 ARTICLE 45 ARTICLE 45 ----    Compensació Compensació Compensació Compensació     
 
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el 

deutor, mitjançant la identificació del deute tributari i del crèdit reconegut per 
l’Ajuntament. 

3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde o òrgan delegat ordenarà la 
compensació, que es practicarà d’ofici i serà notificada al deutor. 

 
On diu: 
 
ARTICLE 47 ARTICLE 47 ARTICLE 47 ARTICLE 47 ----    Situació d'insolvènciaSituació d'insolvènciaSituació d'insolvènciaSituació d'insolvència    
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió 

recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament. 
2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per BASE, correspondrà al mateix formular 

proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva Ordenança 
General. 

3. L’aprovació de l’expedient de declaració de crèdits incobrables d’ingressos diferents de les 
multes de trànsit és competència de l’Ajuntament. 

4. Pel que fa a la declaració de crèdits incobrables liquidats pel concepte de multes de trànsit, 
la recaptació dels quals es competència de BASE es formularà la corresponent proposta 
quan: 

a) L'import del deute sigui igual o inferior a 90 euros i hagi estat infructuós l'embarg de 
fons. 

b) L'import del deute sigui igual o inferior a 300 euros i hagin estat infructuosos els 
intents d'embarg de fons i de salaris. 

c) Essent l'import del deute superior a 300 euros, no han tingut resultat positiu les 
actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles. 

La proposta de declaració de crèdit incobrable, formulada per BASE s’elevarà a 
l’Ajuntament. Si en el termini de tres mesos comptats, des de l’entrada en el Registre 
Municipal de la proposta, l’Ajuntament no formulés cap objecció, es declararan fallits els 
deutors per multes de trànsit mitjançant Resolució de la Gerència de BASE. 

5. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan 
definitivament extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El 
deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini. 

 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 47 ARTICLE 47 ARTICLE 47 ARTICLE 47 ----    Situació d'insolvènciaSituació d'insolvènciaSituació d'insolvènciaSituació d'insolvència    
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió 

recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament. 
2. L’aprovació de l’expedient de declaració de crèdits incobrables d’ingressos és competència 

de l’Ajuntament. No obstant això, si el procediment recaptatori s’ha tramitat per BASE, 
correspondrà al mateix aprovar la proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris 
reflectits en la seva Ordenança General. 

3. Pel que fa a la declaració de crèdits incobrables liquidats pel concepte de multes de trànsit, 
la recaptació dels quals es competència de BASE es formularà la corresponent proposta 
quan: 
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a) L'import del deute sigui igual o inferior a 90 euros i hagi estat infructuós l'embarg de 
fons. 

b) L'import del deute sigui igual o inferior a 300 euros i hagin estat infructuosos els 
intents d'embarg de fons i de salaris. 

c) Essent l'import del deute superior a 300 euros, no han tingut resultat positiu les 
actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles. 

La proposta de declaració de crèdit incobrable, formulada per BASE s’elevarà a 
l’Ajuntament. Si en el termini de tres mesos comptats, des de l’entrada en el Registre 
Municipal de la proposta, l’Ajuntament no formulés cap objecció, es declararan fallits els 
deutors per multes de trànsit mitjançant Resolució de la Gerència de BASE. 

4. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan 
definitivament extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El 
deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini. 

 
On diu: 
 
ARTICLE 48 ARTICLE 48 ARTICLE 48 ARTICLE 48 ----    Execució forçosaExecució forçosaExecució forçosaExecució forçosa    
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import 

del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució 
forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 300 euros, per l’òrgan 
responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg següents: 

a) Deutes de quantia inferior a 60 euros. 
   - Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit 
b) Deutes de quantia compreses entre 60 euros i 300 euros. 
   - Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit 
   - Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini 
   - Sous, salaris i pensions 

2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots 
els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament i sempre que s’hagués 
dictat providència d’embargament. 

3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 1 sigui 
negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les multes 
de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior. 

4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 300 euros, es podrà 
ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria, 
preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte. 

5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un  bé el valor del qual és molt 
superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i s’actuarà tenint 
en compte les seves indicacions. 

6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi 
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 

7. En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta 
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, 
correspondrà al Tresorer municipal fer la proposta a l’Alcalde d’adjudicació de béns a favor 
de l’Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del 
Reglament general de recaptació. 
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 Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per BASE, un cop ultimades les        
actuacions, aquest elevarà l’expedient a l’Ajuntament a fi que per part del Tresorer 
municipal pugui formular a l’Alcalde la proposta d’adjudicació de béns. 

8.  Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a 
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a 
quina recaptació es tramità la subhasta, amb la formalitat requerida pel Tresorer 
municipal. 
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les 
circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general. 

 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 48 ARTICLE 48 ARTICLE 48 ARTICLE 48 ----    Execució forçosaExecució forçosaExecució forçosaExecució forçosa    
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import 

del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució 
forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 600 euros, per l’òrgan 
responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg següents: 

a) Deutes de quantia inferior a 50 euros. 
   - Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit 
b) Deutes de quantia compreses entre 50 euros i 600 euros. 
   - Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit 
   - Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini 
   - Sous, salaris i pensions 

2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots 
els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament i sempre que s’hagués 
dictat providència d’embargament. 

3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 1 sigui 
negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les multes 
de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior. 

4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 600 euros, es podrà 
ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria, 
preservant l’ordre establert a l’esmenta’t precepte. 

5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un  bé el valor del qual és molt 
superior a la quantia del deute, es consultarà a l’Ajuntament i s’actuarà tenint en compte 
les seves indicacions. 

6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi 
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 

En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta pública 
i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, correspondrà 
a l’òrgan competent adoptar la resolució d’adjudicació de béns a favor de l’Ajuntament si 
s’escau, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del Reglament 
general de recaptació. 
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per BASE, un cop ultimades les  
actuacions, aquest elevarà l’expedient a l’Ajuntament perquè l’òrgan competent adopti la 
resolució d’adjudicació de béns si s’escau. 
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7. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a 
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a 
quina recaptació es tramità la subhasta, sens perjudici de la possible rehabilitació de 
l’expedient cas que es modifiquessin les circumstàncies relatives al deutor i l’entorn 
econòmic general. 

 
On diu: 
 
ARTICLE 55.1 ARTICLE 55.1 ARTICLE 55.1 ARTICLE 55.1 ----    Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàriesDisposicions generals sobre infraccions i sancions tributàriesDisposicions generals sobre infraccions i sancions tributàriesDisposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries    
1.En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la 

Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin i complementin. Fins que 
no s’aprovi un nou reglament es tindrà en compte especialment el que estableix el RD 
1930/1988, d’11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador tributari, en 
tant no s’oposi als mandats de la Llei general tributària ara vigent. 

 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 55.1 ARTICLE 55.1 ARTICLE 55.1 ARTICLE 55.1 ----    Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàriesDisposicions generals sobre infraccions i sancions tributàriesDisposicions generals sobre infraccions i sancions tributàriesDisposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries    
1.En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la 

Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin i complementin. Fins que 
no s’aprovi un nou reglament es tindrà en compte especialment el que estableix el RD 
2063/2004, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general del règim 
sancionador tributari. 

 
On diu: 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS ADDICIONALS    
 
Primera Primera Primera Primera - Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals. 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i que es 
puguin estendre a  exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència 
per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal 
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els 
requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació 
l’exercici objecte de tributació.  
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a 
l’exercici que es tracti.  
 
SegonaSegonaSegonaSegona- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 
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Ha de dir: 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS ADDICIONALS    
    
PrimeraPrimeraPrimeraPrimera - Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals. 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i que es 
puguin estendre a  exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència 
per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal 
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els 
requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació 
l’exercici objecte de tributació.  
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a 
l’exercici que es tracti.  
 
SegonaSegonaSegonaSegona- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 
 
TerceraTerceraTerceraTercera- Repercussió de l’IVA en les taxes. 
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les taxes no comprenen l’Impost sobre el valor 
afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el regula. En concret, les 
taxes en les que es repercutirà l’IVA són: 
Taxa núm. 2.1.4. per la retirada de vehicles en la via pública 
Taxa núm. 2.1.14 pels serveis de l’emissora municipal 
Taxa núm. 2.1.21 pel Servei de Transport Escolar 
Taxa núm. 2.1.22 pel Servei de Transport Urbà 
Taxa núm. 2.2.1. de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals. 
 
QuartaQuartaQuartaQuarta- Repercussió del cost de la devolució bancària de rebuts. 
En la recaptació d’ingressos mitjançant domiciliació bancària, l’import de les despeses 
derivades de la devolució bancària dels rebuts haurà de ser assumit pels obligats tributaris. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES:IMMOBLES:IMMOBLES:IMMOBLES:    
 
En l’article 9 queden modificats els apartats 4 i 7. 
 
On diu: 
 
III. BENIII. BENIII. BENIII. BENEFICIS FISCALSEFICIS FISCALSEFICIS FISCALSEFICIS FISCALS    
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ARTÍCLE 9 ARTÍCLE 9 ARTÍCLE 9 ARTÍCLE 9     
    
4. Així mateix, caldrà que ni el subjecte passiu ni els demés integrants de la família siguin 

titulars de més béns urbans (llevat d’una plaça d’aparcament que pugui considerar-se com 
annex a l’habitatge) que el que motiva aquest benefici tributari ni tinguin pendents de 
pagament en període executiu amb l’hisenda municipal, llevat que aquests, trobant-se 
pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada, ajornament o 
fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió. 

 
7. Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles 

destinats a equipaments, en els que s’utilitzi energia de biomassa per l’escalfament per a 
la producció de calor. 

     La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat a partir dels tres mesos posteriors a 
la instal·lació, acreditant la comunicació d’obres i el certificat final i d’especificacions 
tècniques de la instal·lació d’energia de biomassa. No procedirà la bonificació quan la 
instal·lació dels sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol 
siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria. 

 
Ha de dir: 
 
III. BENEFICIS FISCALSIII. BENEFICIS FISCALSIII. BENEFICIS FISCALSIII. BENEFICIS FISCALS    
    
ARTÍCLE 9ARTÍCLE 9ARTÍCLE 9ARTÍCLE 9    
 
4.Caldrà que ni el subjecte passiu ni els demés integrants de la família tinguin deutes 

pendents de pagament en període executiu amb l’hisenda municipal, llevat que aquests, 
trobant-se pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada, 
ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió. 
En cas de cotitularitat de l'habitatge amb un subjecte passiu no titular de família 
nombrosa, la bonificació s'adequarà al percentatge de titularitat del subjecte passiu que 
tingui dret al benefici.  

 
7. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles 

destinats a equipaments, en els que s’utilitzi energia de biomassa per l’escalfament per a 
la producció de calor. 
La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat a partir dels tres mesos posteriors a 
la instal·lació, acreditant la comunicació d’obres i el certificat final i d’especificacions 
tècniques de la instal·lació d’energia de biomassa. No procedirà la bonificació quan la 
instal·lació dels sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol 
siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria. 

 
On diu:  
 
ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12    
Els tipus de gravamen aplicable en aquest municipi seran: 
Pels béns de naturalesa urbana, l’U COMA ZERO NOU  PER CENT (1,09%). 
Pels béns de naturalesa rústica, el ZERO COMA TRENTA QUATRE PER CENT (0,34%). 
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Pels béns de característiques especials, l’U COMA TRENTA PER CENT (1,30%). 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12    
Els tipus de gravamen aplicable en aquest municipi seran: 
Pels béns de naturalesa urbana, ZERO COMA NORANTA-VUIT AMB DEU PER CENT  
(0,9810%). 
Pels béns de naturalesa rústica, el ZERO COMA TRENTA QUATRE PER CENT (0,34%). 
Pels béns de característiques especials, l’U COMA TRENTA PER CENT (1,30%). 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.14 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.14 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.14 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.14 TAXA PELS SERVEIS DE L’EMISSORA MUNICIPALTAXA PELS SERVEIS DE L’EMISSORA MUNICIPALTAXA PELS SERVEIS DE L’EMISSORA MUNICIPALTAXA PELS SERVEIS DE L’EMISSORA MUNICIPAL    
 
On diu: 
 

IIII---- Naturalesa i fet imposableNaturalesa i fet imposableNaturalesa i fet imposableNaturalesa i fet imposable    
    
ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1    
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de 
la R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa pels serveis de l’emissora municipal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.4) de l’esmentat R.D.L. 2/2004. 
 
Ha de dir: 
 

IIII---- Naturalesa i fet imposableNaturalesa i fet imposableNaturalesa i fet imposableNaturalesa i fet imposable    
 

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1    
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 20 al 27 de 
la R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa pels serveis de l’emissora municipal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.4) de l’esmentat R.D.L. 2/2004. 
 
On diu: 
 
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    
L’objecte de la present exacció el constitueix la prestació de serveis en l’emissora municipal, 
consistents bàsicament en l’emissió de falques publicitàries. 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    
L’objecte de la present exacció el constitueix la prestació de serveis en l’emissora municipal, 
consistents bàsicament en l’emissió de falques publicitàries. 
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El contingut de les falques publicitàries a emetre per Calafell Ràdio haurà de complir la 
legislació vigent en tots els seus aspectes i, molt en particular, mantenir el més estricte 
respecte per la pluralitat social, els drets humans i la dignitat de les persones. 
 
Per això, no s’admetran campanyes publicitàries que vulnerin les lleis en vigor o puguin 
menystenir els drets humans i la dignitat de les persones, tant de forma general com de 
forma particular. De forma explícita, no s’emetran falques sobre serveis de prostitució i 
qualsevol altra activitat que signifiqui explotació o denigració de les persones. 
 
Així mateix, queden excloses d’aquesta ordenança campanyes comercials associades a 
números telefònics de tarifació especial i, en general, totes aquelles que comportin una 
contraprestació econòmica per part de l’audiència.  
 
ORDENANÇA FISCORDENANÇA FISCORDENANÇA FISCORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.7 TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIESAL NÚMERO 2.1.7 TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIESAL NÚMERO 2.1.7 TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIESAL NÚMERO 2.1.7 TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES    
 
On diu: 
 
ARTICLE 1 ARTICLE 1 ARTICLE 1 ARTICLE 1 ––––    Fonament i naturalesaFonament i naturalesaFonament i naturalesaFonament i naturalesa    
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de  
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, de 
29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de 
recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present 
Ordenança. 
 
Ha de dir: 
    
ARTICLE 1 ARTICLE 1 ARTICLE 1 ARTICLE 1 ––––    Fonament i naturalesaFonament i naturalesaFonament i naturalesaFonament i naturalesa    
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de  
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, de 
29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de 
recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present 
Ordenança. 
 
On diu: 
 
ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ––––    Règim de declaració i ingrés Règim de declaració i ingrés Règim de declaració i ingrés Règim de declaració i ingrés     
3. Per tal de facilitar el pagament de la taxa, l’Ajuntament fraccionarà d’ofici tots els rebuts 

domiciliats en quatre rebuts corresponents al 25% cadascun d’ells, sense que s’acreditin 
interessos de demora ni es sol·licitin garanties als contribuents. 

 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ARTICLE 14.3 ––––    Règim de declaració i ingrés Règim de declaració i ingrés Règim de declaració i ingrés Règim de declaració i ingrés     
3. Per tal de facilitar el pagament de la taxa, l’Ajuntament fraccionarà d’ofici tots els rebuts 

domiciliats en quatre rebuts corresponents al 25% cadascun d’ells, sense que s’acreditin 
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interessos de demora ni es sol·licitin garanties als contribuents, sempre que el subjecte 
passiu no hagi manifestat el seu interès en que només es faci un càrrec per la totalitat de 
l’import 

 
On diu: 
 
ARTICLE 16 ARTICLE 16 ARTICLE 16 ARTICLE 16 ––––    ExempcióExempcióExempcióExempció    
Gaudiran d'una exempció  de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris, aquells contribuents econòmicament febles 
en els que concurreixin les següents circumstàncies o requisits: 

a) Ser pensionista jubilat, i que percebeixin uns ingressos anuals inferiors a una vegada el 
salari mínim interprofessional  i de dues vegades en cas de convivència amb altra o 
altres persones. 

b) Estar empadronar al municipi de Calafell, amb una antiguitat mínima de dos anys de 
residència en el municipi. 

c) Que la vivenda que motiva el pagament de la taxa, la ocupi la persona obligada al 
pagament, sola, amb el seu cònjuge o amb els seus fills menors de 16 anys o 
incapacitats, amb exclusió de qualsevol altra persona. 

d) Les persones interessades han de sol·licitar la bonificació indicant el número de 
membres de la unitat de convivència i adjuntar documentació acreditativa dels 
ingressos del sol.licitant i de les altres persones majors de 16 anys que, segons el 
padró municipal d’habitants, convisquin amb ell, que serà: 

e) Les bonificacions que se sol·licitin durant l'exercici assortiran efectes a partir de l'any 
següent. 
 
 

Ha de dir: 
 
ARTICLE 16 ARTICLE 16 ARTICLE 16 ARTICLE 16 ––––    ExempcióExempcióExempcióExempció    
Gaudiran d'una exempció  de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris, aquells contribuents econòmicament febles 
en els que concurreixin les següents circumstàncies o requisits:    

a) Ser pensionista jubilat, i que percebeixin uns ingressos anuals inferiors a una vegada el 
salari mínim interprofessional  i de dues vegades en cas de convivència amb altra o 
altres persones. 

b) Estar empadronar al municipi de Calafell, amb una antiguitat mínima de dos anys de 
residència en el municipi. 

c) Que la vivenda que motiva el pagament de la taxa, la ocupi la persona obligada al 
pagament, sola, amb el seu cònjuge o amb els seus fills menors de 16 anys o 
incapacitats, amb exclusió de qualsevol altra persona. 

d) Que el sol.licitant no disposi de més béns urbans a excepció de l’habitatge que 
s’utilitzi com habitual (llevat d’una plaça d’aparcament que pugui considerar-se com 
annex a l’habitatge) ni el subjecte passiu ni els demés integrants de la família. 

e) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l´hisenda municipal, tant el subjecte 
passiu com els demés integrants de la família. 

f)  Les persones interessades han de sol·licitar la bonificació indicant el número de 
membres de la unitat de convivència i adjuntar documentació acreditativa dels 
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ingressos del sol.licitant i de les altres persones majors de 16 anys que, segons el 
padró municipal d’habitants, convisquin amb ell, que serà: 

 
- En cas de persones que no treballin, document de demanda d’ocupació i certificat de 
prestació d’atur, amb indicació, si es el cas, de l’import. En cas de no ser perceptors de 
prestació d’atur, a més, certificat de vida laboral. 
- Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda. 
- En cas de persones que treballen per compte aliena l’informe de vida laboral i les dues 
darreres nòmines. 
- Qualsevol altre documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i 
naturalesa dels mateixos. 
- L’ajuntament verificarà directament a través d’ Institucions i/o Organismes Públics amb 
competències en matèria de pensions públiques, l’import de les pensions que perceben o bé 
l’acreditació de no percebre cap quantitat. A aquests efectes el peticionari i les altres 
persones que, segons el padró municipal d’habitants, convisquin amb ell autoritzaran, en el 
moment de presentar la sol.licitud, a l’Ajuntament per a demanar aquesta informació. 

g) Les bonificacions que se sol·licitin durant l'exercici assortiran efectes a partir de l'any 
següent. 

 
On diu: 
 
ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 17 ––––    Tarifa reduïdaTarifa reduïdaTarifa reduïdaTarifa reduïda    
Per a tenir dret a la tarifa reduïda que estableix l'epígraf 2 de l'article 6 de l'ordenança, 
s'hauran d'acreditar els següents requisits: 

a)  Les famílies nombroses o amb acreditació de famílies monoparental amb dos o més 
fills menors al seu càrrec o majors d’edat discapacitats, amb ingressos totals per unitat 
familiar inferiors o iguals a tres vegades el Salari Mínim Interprofessional. 

b) Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa constitueixi l’habitatge habitual del 
subjecte passiu. 

c)  Que no disposi de bens patrimonials a excepció de l’habitatge que s’utilitzi com a 
vivenda habitual. 

d)  Les persones interessades han de sol·licitar la bonificació indicant el número de 
membres de la unitat de convivència i adjuntar declaració de la renda per cada 
membre de la unitat major de 16 anys. També hauran d’adjuntar fotocopia de l’últim 
rebut de l’IBI de l’immoble a què es refereixi. Si el sol·licitant contribuent, no és 
propietari de l’habitatge haurà de presentar el contracte d’arrendament o document 
que el justifiqui. 

e)  Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Calafell. 
f) Les bonificacions que se sol·licitin durant l'exercici assortiran efectes a partir de l'any 

següent. 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 17 ––––    Tarifa reduïdaTarifa reduïdaTarifa reduïdaTarifa reduïda    
Per a tenir dret a la tarifa reduïda que estableix l'epígraf 2 de l'article 6 de l'ordenança, 
s'hauran d'acreditar els següents requisits: 
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a) Les famílies nombroses o famílies monoparental, amb ingressos totals per unitat 
familiar inferiors o iguals a tres vegades el Salari Mínim Interprofessional. 

b) Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa constitueixi l’habitatge habitual del 
subjecte passiu. 

c)  Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’hisenda municipal, tant el subjecte 
passiu com els demés integrants de la família. 

d) Les persones interessades han de sol.licitar la bonificació indicant el número de 
membres de la unitat de convivència i adjuntar documentació acreditativa dels 
ingressos del sol.licitant i de les altres persones majors de 16 anys que, segons el 
padró municipal d’habitants, convisquin amb ell, que serà: 

- En cas de persones que no treballin, document de demanda d’ocupació i certificat de 
prestació d’atur, amb indicació, si es el cas, de l’import. En cas de no ser perceptors 
de prestació d’atur, a més, certificat de vida laboral. 

- Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda. 
- En cas de persones que treballen per compte aliena l’informe de vida laboral i les dues 

darreres nòmines. 
- Qualsevol altre documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i 

naturalesa dels mateixos. 
- L’Ajuntament verificarà directament a través d’Institucions i/o Organismes Públics amb 

competències en matèria de pensions públiques, l’import de les pensions que 
perceben o bé l’acreditació de no percebre cap quantitat. A aquests efectes el 
peticionari i les altres persones que, segons el padró municipal d’habitants, convisquin 
amb ell autoritzaran, en el moment de presentar la sol.licitud, a l’Ajuntament per a 
demanar aquesta informació. 

També hauran d’adjuntar fotocopia de l’últim rebut de l’IBI de l’immoble a què es 
refereixi. Si el sol.licitant contribuent, no és propietari de l’habitatge haurà de 
presentar el contracte d’arrendament o document que el justifiqui. 

e) Les bonificacions que se sol·licitin durant l'exercici assortiran efectes a partir de l'any 
següent. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.19 TAXA PER ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.19 TAXA PER ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.19 TAXA PER ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE 
L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALSL’ÀREA DE SERVEIS PERSONALSL’ÀREA DE SERVEIS PERSONALSL’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS    
 
Es canvia el títol per: 
 
2.1.19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’AREA DE QUALITAT DE VIDA. 
 
On diu: 
 
I. Naturalesa i fet imposableI. Naturalesa i fet imposableI. Naturalesa i fet imposableI. Naturalesa i fet imposable    
    
ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1    
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 de la 
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les 
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normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58   i  20.4.o), 20. 4. v), 20.4.w) de 
l'esmentada Llei. 
 
Ha de dir: 
 
I. NaturalI. NaturalI. NaturalI. Naturalesa i fet imposableesa i fet imposableesa i fet imposableesa i fet imposable    
    
ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1    
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 20 a 27 de la 
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les 
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58   i  20.4.o), 20. 4. v), 20.4.w) de 
l'esmentada Llei. 
 
 
On diu: 
 
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa per serveis personals: 
-Els ensenyaments especials en establiments municipals per part de l’Ajuntament. 
-La taxa d’entrada a exposicions, a la Ciutadella Ibèrica, al Castell de Calafell de la Santa Creu 

de Calafell i llocs anàlegs. 
-La utilització de les instal·lacions esportives, culturals  i de benestar social municipals 
-La venda de textos, publicacions, impresos per serveis envers els animals de companyia 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa: 
-Els ensenyaments especials en establiments municipals per part de l’Ajuntament. 
-La taxa d’entrada a exposicions, a la Ciutadella Ibèrica, al Castell de Calafell de la Santa Creu 

de Calafell i llocs anàlegs. 
-La utilització de les instal·lacions esportives, culturals  i de benestar social municipals 
-La venda de textos, publicacions, impresos per serveis envers els animals de companyia. 
 
 
On diu: 
 
4. Àmbit de Sanitat4. Àmbit de Sanitat4. Àmbit de Sanitat4. Àmbit de Sanitat    
4.2. Dipòsit de gossos (per manteniment): 4,00 €/dia 
 
4.3. Autorització sanitària dels establiments minoristes de carn i els seus derivats:   50,00 € 
 
 
Ha de dir: 
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4. Àmbit de Sanitat4. Àmbit de Sanitat4. Àmbit de Sanitat4. Àmbit de Sanitat    
4.1. Dipòsit de gossos (per manteniment): 10,00 €/dia 
 
4.2. Autorització sanitària dels establiments minoristes de carn i els seus derivats:     50,00 € 
 
4.3. Lliurament d’animals de companyia a l’Ajuntament: 250 € 
 
 
On diu: 
 
ARTICLE 10.2ARTICLE 10.2ARTICLE 10.2ARTICLE 10.2    
2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines de la Tresoreria municipal o a les entitats 

de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 10.2ARTICLE 10.2ARTICLE 10.2ARTICLE 10.2    
2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines del Servei d’atenció al ciutadà o a les 

entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 
 
On diu: 
 
ARTICLE 10.4ARTICLE 10.4ARTICLE 10.4ARTICLE 10.4    
4. Els subjectes passius podran realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. 
 
 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 10.4ARTICLE 10.4ARTICLE 10.4ARTICLE 10.4    
4. l’Ajuntament podrà establir com a forma de pagament la domiciliació bancaria 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21 TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLARORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21 TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLARORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21 TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLARORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.21 TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR    
 
On diu: 
 
VIVIVIVI    Normes de gestió de la taxaNormes de gestió de la taxaNormes de gestió de la taxaNormes de gestió de la taxa    
 
ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    
1. El pagament de la taxa es durà a terme en el moment en que es sol·liciti el servei. 
2. Quan la prestació sigui continuada en el temps el subjecte passiu podrà realitzar el 

pagament de la taxa mitjançant domiciliació bancària. 
 
Ha de dir: 
    
VIVIVIVI    Normes de gestió de la taxaNormes de gestió de la taxaNormes de gestió de la taxaNormes de gestió de la taxa    
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ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    
1. Abans de l’inici del curs escolar el departament gestor elaborarà, aprovarà i publicarà el 

padró anual del transport escolar de conformitat amb les inscripcions rebudes. 
Mensualment s’aprovaran i publicaran les altes i baixes que es produeixin. 

2. El pagament de la taxa es realitzarà mensualment per anticipat mitjançant domiciliació 
bancària entre els dies 1 i 10 de cada mes. L’obligat al pagament facilitarà a l’Ajuntament 
l’autorització necessària per fer efectiu el pagament per aquest mitjà. Excepcionalment el 
mes de setembre, el cobrament es farà una vegada iniciat el curs escolar, entre els dies 20 
i 30. 

3. Les baixes o altes del servei comunicades a l’Ajuntament abans del dia 20 del mes tindran 
efectes a partir del primer dia del mes següent.  

4. En cas d’ús esporàdic del servei, s’emetrà pel departament gestor l’autoliquidació que 
l’obligat tributari haurà de pagar en el moment de la sol·licitud a les oficines del Servei 
d’atenció al ciutadà o a les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a 
col·laboradores 

 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.28 TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI, EN ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.28 TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI, EN ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.28 TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI, EN ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.28 TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI, EN 
MATERIA DE PROTECCIÓ DE SALUTMATERIA DE PROTECCIÓ DE SALUTMATERIA DE PROTECCIÓ DE SALUTMATERIA DE PROTECCIÓ DE SALUT    
 
On diu: 
 
QuantiaQuantiaQuantiaQuantia    
    
ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    
 
La quantia de la taxa serà de 44,95 €. 
 
Ha de dir: 
 
III. QuantiaIII. QuantiaIII. QuantiaIII. Quantia    
    
ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    
    
La quantia de la taxa serà de 57,15 €. 
 
On diu: 
 
ARTICLE 8.2ARTICLE 8.2ARTICLE 8.2ARTICLE 8.2    
2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines de la Tresoreria municipal o a les entitats 

de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 
Els subjectes passius podran realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 8.2ARTICLE 8.2ARTICLE 8.2ARTICLE 8.2    
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2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines del Servei d’atenció al ciutadà o a les 
entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 

L’Ajuntament podrà establir com a forma de pagament la domiciliació bancària. 
 
 
4.0 PREUS PÚBLICS4.0 PREUS PÚBLICS4.0 PREUS PÚBLICS4.0 PREUS PÚBLICS    
 
On diu: 
 
ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9    
1.El pagament del preu públic es realitzarà en règim d’autoliquidació en els casos següents: 

a) Quan es tracti de colònies organitzades per l’Ajuntament. 
b) Quan es tracti de preus públics pels serveis del Mercat Municipal de la Platja de 

Calafell. 
En els casos previstos a les lletra a), els interessats presentaran la corresponent declaració-

liquidació i faran efectiu l’ingrés, en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la 
sol·licitud de la prestació del servei o realització de l’activitat que motiva l’obligació de 
satisfer el preu públic, i, en qualsevol cas, abans del seu inici. 

En el cas previst a la lletra B), els interessats presentaran la corresponent autoliquidació i faran 
efectiu el preu públic dins els 5 primers dies de cada mes, en relació als serveis prestats al 
mes anterior. 

2. Quan es tracti de la venda de textos, publicacions, impresos i reproduccions, el pagament 
del preu públic s’efectuarà en el moment del seu lliurament i recepció. 

3. El pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines de la Tresoreria municipal o a 
les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, llevat dels casos a 
què fan referència els apartats 2 i 3 en què es farà al mateix recinte, local o oficina de 
lliurament o recepció. 

    
ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11    
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui d’acord amb l’article 
9 d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament exigirà, a més de les quotes vençudes, interessos de 
demora aplicant el tipus d’interès legal. 
 
ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12    
1. Els deutes derivats de preus públics vençuts i no satisfets s’exigiran utilitzant els 

procediments previstos a la Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació i les 
altres disposicions legals reguladores de la matèria.    

2. Els ingressos corresponents a delaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades fora 
dels terminis establerts a l’article 9 d’aquesta Ordenança, sense requeriment previ, 
s’exigiran amb els recàrrecs i interessos previstos a l’article 61.3 de la Llei General 
Tributària. 

3. L’omissió de la presentació de la declaració-liquidació o autoliquidació, respecte de preus 
públics acreditats, es considerarà infracció tributària greu, sancionable d’acord amb el 
preveu l’article 87 de la Llei General Tributària. 

 
ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13    
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L’Administració Municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho 
prohibeixin, la prestació del servei quan les persones obligades al pagament incompleixin 
l’obligació, d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les 
comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament 
dels preus públics i interessos de demora acreditats, de conformitat amb els articles 11 i 12 
d’aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14        
Es delega a la Comissió de Govern la facultat d’establir les tarifes dels preus públics, llevat 
que estiguin expressament establertes a l’annex d’aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15    
L’Administració Municipal podrà, d’ofici o a instància de l’obligat al pagament, rectificar els 
errors materials o de fet i els aritmètics que es produeixin en l’aplicació de les tarifes de 
l’annex d’aquesta Ordenança. 
 
Ha de dir: 
 
ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9    
1. El pagament del preu públic es realitzarà en règim d’autoliquidació. 
2. En funció del tipus de prestació de servei, el pagament es realitzarà: 

a) En el moment del lliurament o de la prestació del servei, com és el cas de fotocòpies, 
venda de llibres o algunes activitats puntuals. 

b) En el termini dels 10 dies hàbils següents al de la sol·licitud de la prestació del servei o 
realització de l’activitat que motiva l’obligació de satisfer el preu públic, i, en qualsevol 
cas, abans del seu inici, com és el cas de cursos i algunes activitats puntuals. 

c) Dins els 5 primers dies de cada mes, en relació als serveis prestats al mes anterior, 
quan es tracta de la prestació continuada d’un servei, com és el cas del mercat 
municipal o de la teleassistència. 

3. El pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines del Servei d’atenció al ciutadà 
o a les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, llevat dels casos 
de pagament al moment que es farà al mateix recinte, local o oficina de lliurament o 
prestació del servei. 

4. En el cas que el servei no es presti o l’activitat no es realitzi, procedirà la devolució de 
l’import pagat per l’obligat, ja sigui d’ofici o a instància de l’interessat, sempre amb 
informe previ del servei gestor i aprovació de la devolució corresponent. 

  
ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11    
1. Els deutes derivats de preus públics vençuts i no satisfets s’exigiran utilitzant els 

procediments previstos a la Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació i les 
altres disposicions legals reguladores de la matèria. 

2. Els ingressos corresponents a delaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades fora 
dels terminis establerts a l’article 9 d’aquesta Ordenança, sense requeriment previ, 
s’exigiran amb els recàrrecs i interessos previstos al capítol V del títol III de la Llei General 
Tributària. 



57 
 

3. L’omissió de la presentació de la declaració-liquidació o autoliquidació, respecte de preus 
públics acreditats, es considerarà infracció tributària greu, sancionable d’acord amb el 
preveu el títol IV de la Llei General Tributària. 

 
ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12    
L’Administració Municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho 
prohibeixin, la prestació del servei quan les persones obligades al pagament incompleixin 
l’obligació, d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les 
comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament 
dels preus públics, els recàrrecs i els interessos de demora acreditats, de conformitat amb 
l’article 11 d’aquesta Ordenança 
 
ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13    
Es delega a la Junta de Govern Local la facultat d’establir les tarifes dels preus públics, llevat 
que estiguin expressament establertes a l’annex d’aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14    
L’Administració Municipal podrà, d’ofici o a instància de l’obligat al pagament, rectificar els 
errors materials o de fet i els aritmètics que es produeixin en l’aplicació de les tarifes de 
l’annex d’aquesta Ordenança. 
 
    
4.5 PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS4.5 PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS4.5 PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS4.5 PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS    
 
On diu: 
 
4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.    Zona esportiva municipal Vilarenc AquaZona esportiva municipal Vilarenc AquaZona esportiva municipal Vilarenc AquaZona esportiva municipal Vilarenc Aqua    
 
4.5.2.1. Matrícules4.5.2.1. Matrícules4.5.2.1. Matrícules4.5.2.1. Matrícules    
      
TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    TarifesTarifesTarifesTarifes     
Individual 48,71 €  
Familiar 88,56 €  
Fibromiàlgia 9,30 €  
 
   
4.5.2.2. Quotes mensuals4.5.2.2. Quotes mensuals4.5.2.2. Quotes mensuals4.5.2.2. Quotes mensuals    
      

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    TarifesTarifesTarifesTarifes    Tarifes empadronats*Tarifes empadronats*Tarifes empadronats*Tarifes empadronats*    

Adults 
           39,09 
€                  36,99   € 

Jubilats, pensionistes i discapacitats 
           29,06 
€                 27,02  €  

 
*Podran beneficiar-se d’aquest descompte aquelles persones que acreditin la condició 
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d’empadronats en el municipi de Calafell. 

 
 
TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    TarifesTarifesTarifesTarifes    
Abonament familiar (2 membres)            70,07 €   

Abonament familiar (3 membres) 
           100,07 
€   

Abonament familiar (4 membres)          120,11 €   
Abonament familiar (5 membres)          135,11 €   
 
  
Abonament familiar (6 membres)          150,15 €   

Fibromiàlgia  
              9,91 
€    

Cap de setmana            25,99 €  
(divendres tarda +15 h., caps de setmana i 
festius) 

  

Migdia (dilluns a divendres de 13,00 a 16,30 
h) 

           28,94 €   

Quota manteniment (a partir dels 3 mesos)   11,64 € 
Activitats infantils 2 sessions setmanals 25,65 € 
Activitats infantils 4 sessions setmanals 32,51 € 
  
 
4.5.2.3. Cursets4.5.2.3. Cursets4.5.2.3. Cursets4.5.2.3. Cursets    
     

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    
Sessions Sessions Sessions Sessions 
per per per per 
setmanasetmanasetmanasetmana    

Tarifes no Tarifes no Tarifes no Tarifes no 
abonatsabonatsabonatsabonats    

Tarifes per Tarifes per Tarifes per Tarifes per 
fills d’abonatsfills d’abonatsfills d’abonatsfills d’abonats    

Tarifes per Tarifes per Tarifes per Tarifes per 
abonatsabonatsabonatsabonats    

Curs nadons 
1 dia               55,05    49,54 €   
2 dies               99,08    89,16 €   
3 dies             132,09    118,87 €   

Natació nens (3-5 anys) 
1 dia               60,10    54,05 €  
2 dies             108,18    96,57 €  
3 dies             144,25 €    129,72 €                  

Natació infantil (6-9 anys) 
1 dia               50,10 €    45,02 €  
2 dies               90,16 €    81,04 €  
3 dies             120,22 €    108,07 €                  

Natació juvenil (10-15 
anys)  

1 dia               45,02 €    39,42 €                  
2 dies               81,04 €    70,96 €  
3 dies             108,07 €    94,62 €  

Natació jubilats 2 dies               46,69 €      41,97 € 
Natació adults 2 dies               80,03 €      72,10 € 
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4.5.2.4. Abonaments d’estiu, cursets intensius i campus esportiu4.5.2.4. Abonaments d’estiu, cursets intensius i campus esportiu4.5.2.4. Abonaments d’estiu, cursets intensius i campus esportiu4.5.2.4. Abonaments d’estiu, cursets intensius i campus esportiu    
    
Abonament d’estiuAbonament d’estiuAbonament d’estiuAbonament d’estiu       
    TarifaTarifaTarifaTarifa    

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    1 mes1 mes1 mes1 mes    2 mesos2 mesos2 mesos2 mesos    3 mesos3 mesos3 mesos3 mesos    
Abonament especial d’estiu 

44,69 € 74,39 € 
103,95 € 
 

(vàlid pels mesos de juny, juliol i agost) menors de 
14 anys 
Abonament especial d’estiu 

49,55 € 89,27 € 119,48 € (vàlid pels mesos de juny, juliol i agost) majors de 
14 anys 
  
    
Cursets intensiusCursets intensiusCursets intensiusCursets intensius    
    

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    
Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa 
mensualmensualmensualmensual      

Cursets natació intensius fins a 14 anys  
           77,72 
€      

Cursets natació intensius adults  
           67,02 
€      

* vàlid pel mes de juliol 
    
Campus esportiuCampus esportiuCampus esportiuCampus esportiu    
    
TipologiaTipologiaTipologiaTipologia        Tarifes Tarifes Tarifes Tarifes        
Servei acollida (9 h a 10 h. ) 18,39 € setmana  
Servei acollida puntual (9h a 10h ) 4,86 € hora  
Servei campus (10h a 14h) 39,61 € setmana  
Servei acollida puntual dia (10h a 14h) 4,86 € hora  
Servei dinar amb acollida (14h a 16h) 53,76 € setmana  
Servei dinar amb acollida (14h a 16h) 11,31 € dia puntual  
 
4.5.2.5. Altres tarifes4.5.2.5. Altres tarifes4.5.2.5. Altres tarifes4.5.2.5. Altres tarifes    
     
Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia     TarifesTarifesTarifesTarifes    

Entrada vàlida per un dia adult 
              
7,92 €   

Entrada jubilats i infantil (dels 4 als 13 anys) 
              
4,71 €    

Abonament de 10 entrades adult 
           
64,46 €   

Abonament de 10 entrades infantil i jubilats            
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39,68 €  

Lloguer taquilla anual   
           
38,85 €   

 
 
Servei d’entrenador personalServei d’entrenador personalServei d’entrenador personalServei d’entrenador personal    1 sessió1 sessió1 sessió1 sessió    3sessions3sessions3sessions3sessions    8 sessions8 sessions8 sessions8 sessions    
Servei d’entrenador personal per a abonats 
(sessions d’una hora) 27,71 € 72,73 € 188,24 € 
Servei d’entrenador personal per a no abonats 
(sessions d’una hora) 29,95 € 81,28 € 209,62 € 
    
 
   
PàdelPàdelPàdelPàdel    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promocions i descomptes 
potencials que es poden 
aplicar 
 
1.Descompte del 5% 
sobre el preu del curset 
de natació per reserva 
anticipada. 

2. Descompte del 7% sobre el preu del curset de natació per reserva anticipada 
3. Descompte del 10% sobre el preu del curset de natació per reserva anticipada 
Matrícula gratuïta per un màxim de 300 beneficiaris l’any. 
Descompte a la matrícula del 50% per a un màxim de 150 beneficiaris l’any. 
Descompte a la matrícula del 70% per a un màxim de 150 beneficiaris l’any. 
Pagament de la matrícula i primera quota gratis per a un màxim de 100 beneficiaris l’any. 
Mensualitats gratuïtes per cada amic que portis, limitat a 200 beneficiaris l’any. 
Matrícula gratis al abonar tres mesos de cop. 
20 abonaments de dos anys a 350 € ( iva inclòs) per tal de premiar la fidelitat. 
Entrades puntuals als abonats limitat a períodes vacacionals i amb un màxim de 5 
persones/any. 
Descompte del 5% als casals d’estiu a partir del 3r germà. 

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    TarifesTarifesTarifesTarifes    
Lloguer de pista 1h preu abonat 2,06 € 
Lloguer de pista 1 h preu no abonat 4,13 € 
Abonaments 6 partits d’1,5 hores horari tarde 29,75 € 
Abonaments 6 partits d’ 1,5 hores horary de matí 
(de 9,00 a 15,00h) temporada tardor i hivern 18,60 € 
Abonaments 10 classes particulars 206,00 € 
Abonaments 5 classes particulars 103,31 € 
Classes particulars 1h per a 1 persona 23,14 € 
Classes particulars 1h per a 2 persones 29,75 € 
Classes instructor profesional 1h per a 1 persona 28,93 € 
Classes instructor profesional 1 h per a 2 persones 33,06 € 
Classes adults 4 persones 4 dies al mes per 
abonats 23,14 € 
Classes adults 4 persones 4 dies al mes per a no 
abonats 30,58 € 
Classes infantils 4 dies al mes 19,00 € 
Classes infantils 8 dies al mes 24,79 € 
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Descompte del 5% al casal d’estiu si es reserven 4 o més setmanes de cop. 
Bonificació del 15% a la quota de manteniment per abonats amb més de 6 mesos 
d’antiguitat. Limitat a una vegada a l’any. 
Aquests preus s’hi aplicarà l’IVA d’acord amb la legislació vigent que correspongui. 
 
Ha de dir: 
 
4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.    Zona esportiva municipal Vilarenc AquaZona esportiva municipal Vilarenc AquaZona esportiva municipal Vilarenc AquaZona esportiva municipal Vilarenc Aqua    
 
4.5.2.1. Matrícules4.5.2.1. Matrícules4.5.2.1. Matrícules4.5.2.1. Matrícules    
    
      
TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    TarifesTarifesTarifesTarifes     
Individual 49,08 €  
Familiar 89,22 €  
Fibromiàlgia 9,37 €  
 
   
4.5.2.2. Quotes mensuals4.5.2.2. Quotes mensuals4.5.2.2. Quotes mensuals4.5.2.2. Quotes mensuals    
   

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    TarifesTarifesTarifesTarifes    Tarifes empadronats*Tarifes empadronats*Tarifes empadronats*Tarifes empadronats*    
Adults          39,38 €                 37,27   € 

Jubilats, pensionistes i discapacitats 
           29,28 
€                 27,22  €  

*Podran beneficiar-se d’aquest descompte aquelles persones que acreditin la condició 
d’empadronats en el municipi de Calafell. 
 
 
 
 
TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    TarifesTarifesTarifesTarifes    
Abonament familiar (2 membres) 70,60 €    

Abonament familiar (3 membres) 
           100,82 
€   

Abonament familiar (4 membres)          121,01 €   
Abonament familiar (5 membres)          136,19 €   
Abonament familiar (6 membres)          151,28 €   

Col.lectius especials 
              9,98 
€    

Cap de setmana            26,18 €  
(divendres tarda +15 h., caps de setmana i 
festius) 

  

Migdia (dilluns a dissabte de 13,00 a 17 h)            29,16 €   
Quota manteniment (a partir dels 3 mesos)   11,73 € 
  



62 
 

 
4.5.2.3. Cursets4.5.2.3. Cursets4.5.2.3. Cursets4.5.2.3. Cursets    
     

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    
Sessions Sessions Sessions Sessions 
per per per per 
setmanasetmanasetmanasetmana    

Tarifes no Tarifes no Tarifes no Tarifes no 
abonatsabonatsabonatsabonats    

Tarifes per Tarifes per Tarifes per Tarifes per 
fills d’abonatsfills d’abonatsfills d’abonatsfills d’abonats    

Tarifes per Tarifes per Tarifes per Tarifes per 
abonatsabonatsabonatsabonats    

Curs nadons 
1 dia 55,46 € 49,91 €   
2 dies 99,82 € 89,83 €   
3 dies 133,08 € 119,76 €   

Natació nens (3-5 anys) 
1 dia 60,55 € 54,46 €  
2 dies 108,99 € 97,29 €  
3 dies 145,33 € 130,69 €                  

Natació infantil (6-9 anys) 
1 dia 50,48 € 45,36 €  
2 dies 90,84 € 81,65 €  
3 dies 121,12 € 108,88 €                  

Natació juvenil (10-15 
anys)  

1 dia 45,36 € 39,72 €                  
2 dies 81,65 € 71,49 €  
3 dies 108,88 € 95,33 €  

Natació jubilats 2 dies 47,04 €  42,28 € 
Natació adults 2 dies 80,63 €  72,64 € 
 
    
4.5.2.4. 4.5.2.4. 4.5.2.4. 4.5.2.4. Abonaments d’estiu, cursets intensius i campus esportiuAbonaments d’estiu, cursets intensius i campus esportiuAbonaments d’estiu, cursets intensius i campus esportiuAbonaments d’estiu, cursets intensius i campus esportiu    
    
       
Abonament d’estiuAbonament d’estiuAbonament d’estiuAbonament d’estiu       
 TarifaTarifaTarifaTarifa    

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    1 mes1 mes1 mes1 mes    2 mesos2 mesos2 mesos2 mesos    3 mesos3 mesos3 mesos3 mesos    
Abonament especial d’estiu 

45,03 € 74,95 € 104,73 € (vàlid pels mesos de juny, juliol i agost) menors de 
14 anys 
Abonament especial d’estiu 

49,92 € 89,94 € 120,38 € (vàlid pels mesos de juny, juliol i agost) majors de 
14 anys 
  
 
    
Cursets intensiusCursets intensiusCursets intensiusCursets intensius    
       
TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa 

mensualmensualmensualmensual      
Cursets natació intensius fins a 14 anys  78,30 €   
Cursets natació intensius adults  67,52 €   
* vàlid pel mes de juliol    
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Campus esportiuCampus esportiuCampus esportiuCampus esportiu    
    
TipologiaTipologiaTipologiaTipologia        Tarifes Tarifes Tarifes Tarifes        
Servei acollida (9 h a 10 h. ) 18,53 € setmana  
Servei acollida puntual (9h a 10h ) 4,90 € dia puntual  
Servei campus (10h a 14h) 39,91 € setmana  
Servei acollida puntual dia (10h a 14h) 4,90 € hora  
Servei dinar amb acollida (14h a 16h) 54,16 € setmana  
Servei dinar amb acollida (14h a 16h) 11,39 € dia puntual  
 
 
4.5.2.5. Altres tarifes4.5.2.5. Altres tarifes4.5.2.5. Altres tarifes4.5.2.5. Altres tarifes        
Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia     TarifesTarifesTarifesTarifes    
Entrada vàlida per un dia adult 7,98 € 
Entrada jubilats i infantils (dels 4 als 13 anys) 4,75 € 
Abonament de 10 entrades adult 64,94 € 
Abonament de 10 entrades infantil i jubilats   39,98 € 
LLoguer taquilla anual 39,14 € 
 
 
Servei d’entrenador personalServei d’entrenador personalServei d’entrenador personalServei d’entrenador personal    1 sessió1 sessió1 sessió1 sessió    3sessions3sessions3sessions3sessions    8 sessions8 sessions8 sessions8 sessions    
Servei d’entrenador personal per a abonats 
(sessions d’una hora) 27,92 € 73,28 € 189,65 € 
Servei d’entrenador personal per a no abonats 
(sessions d’una hora) 30,17 € 81,89 € 211,19 € 
    
PàdelPàdelPàdelPàdel 
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Promocions i descomptes potencials que es poden aplicar 
 
1.Descompte del 5% sobre el preu del curset de natació per reserva anticipada. 
2. Descompte del 7% sobre el preu del curset de natació per reserva anticipada 
3. Descompte del 10% sobre el preu del curset de natació per reserva anticipada 
Matrícula gratuïta per un màxim de 300 beneficiaris l’any. 
Descompte a la matrícula del 50% per a un màxim de 150 beneficiaris l’any. 
Descompte a la matrícula del 70% per a un màxim de 150 beneficiaris l’any. 
Pagament de la matrícula i primera quota gratis per a un màxim de 100 beneficiaris l’any. 
Mensualitats gratuïtes per cada amic que portis, limitat a 200 beneficiaris l’any. 
Matrícula gratis al abonar tres mesos de cop. 
20 abonaments de dos anys a 350 € ( iva inclòs) per tal de premiar la fidelitat. 
Entrades puntuals als abonats limitat a períodes vacacionals i amb un màxim de 5 
persones/any. 
Descompte del 5% als casals d’estiu a partir del 3r germà. 
 

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    TarifesTarifesTarifesTarifes    
Lloguer de pista 1h preu abonat tot el dia 3,10 € 
Lloguer de pista 1 h preu no abonat de dilluns a 
divendres de 7 a 18h  

3,10 € 

LLoguer de pista 1h preu no abonat de dilluns a 
divendres de 18-24h 

4,13 € 

Lloguer de pista 1h preu no abonat dissabtes i 
diumenges 

4,13 € 

Abonaments 6 partits d’1,5 hores  29,75 € 
Abonaments 10 classes particulars 206,00 € 
Abonaments 5 classes particulars 103,31 € 
Classes particulars 1h per a 1 persona matí 16,53 € 
Classes particulars 1h per a 2 persones matí 11,57 € 
Classes particulars 1h 3 persones matí 9,92 € 
Classes particulars 1h 1 persona tardes 23,14 € 
Classes particulars 1h 2 persones tardes 12,40 € 
Classes particulars 1h 3 persones tardes 10,74 € 
Curs adults 4 dies al mes matins 1 persona 62,81 € 
Curs adults 4 dies al mes matins 2 persones 33,06 € 
Curs adults 4 dies al mes matins 3 persones 24,79 € 
Curs adults 4 dies al mes tardes 1 persona 82,64 € 
Curs adults 4 dies al mes tardes 2 persones 49,59 € 
Curs adults 4 dies al mes tardes 3 persones 33,06 € 
Classes infantils 4 dies al mes/ 5 nens 20,66 € 
Classes infantils 8 dies al mes/ 5 nens 40,50 € 
Classes infantils 4 dies al mes/ 4 nens 24,79 € 
Classes infantils 8 dies al mes/ 4 nens 48,76 € 
Classes infantils perfeccionament 4 dies al mes/ 4 
nens 28,10 € 



65 
 

SegonSegonSegonSegon.- Derogar i deixar sense efecte les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança fiscal número: 2.1.19  taxa 4.1 registre d’animals de companya  
 
TercerTercerTercerTercer.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen s’han 
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies 
des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, 
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al.legacions. 
 
QuartQuartQuartQuart.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals 
reguladores, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en 
vigor. 
 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
6666. . . . PROPOSTA D’APROVACIO EXPEDIENT NUM. 2/15 DE RECONEIXEMENT PROPOSTA D’APROVACIO EXPEDIENT NUM. 2/15 DE RECONEIXEMENT PROPOSTA D’APROVACIO EXPEDIENT NUM. 2/15 DE RECONEIXEMENT PROPOSTA D’APROVACIO EXPEDIENT NUM. 2/15 DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITS, PER IMPORT DE 12EXTRAJUDICIAL DE CREDITS, PER IMPORT DE 12EXTRAJUDICIAL DE CREDITS, PER IMPORT DE 12EXTRAJUDICIAL DE CREDITS, PER IMPORT DE 12.759,57 EUROS..759,57 EUROS..759,57 EUROS..759,57 EUROS.    
 

AMC / PRP2015/4849 
    
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
    
1.    Pel Decret de l’Alcaldia de data 23 d’octubre de 2015 s’ha iniciat l’expedient núm. 2/15 
per aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
2. Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 
 
3. Vistos els informes que s’adjunten a l’expedient. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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. 
 
2. Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics I Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada I per unanimitat proposa al Ple: 
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1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2, per import de 12.759,57 €, 
segons el següent detall: 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    ORG.ORG.ORG.ORG.    FUNC.FUNC.FUNC.FUNC.    ECON.ECON.ECON.ECON.    SPSPSPSP    
consign.a consign.a consign.a consign.a 
31/12/1431/12/1431/12/1431/12/14    

6693/15 Zardoya Otis SA 46,11 510 3321 2120000 01 sí 

6471/15 Lyreco España SA 25,56 253 9203 2200000 01 sí 

6468/15 
El Vendrell comunicació 
SLM 50,00 120 9240 2260200 01 sí 

6838/15 
El Safareig, Grup de dones 
feministes de Catalunya 1.728,00 520 2310 2279903 01 si 

6472/15 Fundació Pere Tarrés 4.524,30 520 2320 2279938 01 sí 

6610/15 7 i Tria SA 62,00 520 2320 4800001 01 sí 

6611/15 7 i Tria SA 62,00 520 2320 4800001 01 sí 

6612/15 7 i Tria SA 74,40 520 2320 4800001 01 sí 

6614/15 7 i Tria SA 74,40 520 2320 4800001 01 sí 

6616/15 7 i Tria SA 74,40 520 2320 4800001 01 sí 

6619/15 7 i Tria SA 167,40 520 2320 4800001 01 sí 

6620/15 7 i Tria SA 167,40 520 2320 4800001 01 sí 

6466/15 
Federació de ràdios locals 
de Catalunya 217,80 140 4910 4800010 01 sí 

7414/15 Creu Roja 784,25 530 3130 2279914 01 no 

7415/15 Creu Roja 4.701,55 530 3130 2279914 01 no 

        TotalTotalTotalTotal    12.759,5712.759,5712.759,5712.759,57                                
 
  
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
    
Sr. Seras: això són deutes de l’any passat que s’han pagat aquest any. Factures que no es van 
comptabilitzar, que no van entrar, que es van perdre i han aparegut de cop aquest any i les 
hem de pagar. El detall el teniu tots però moltes són de Benestar Social, amb una de la 
Fundació Pere Tarrés també, 7 i Tria,...  i després està una altra important que és la factura de 
la Creu Roja que s’havia contractat pel festival dels Rock and Billy’s, de 4.700 €.  Llavors, hem 
de fer un reconeixement de deute ara i comprometre’ns nosaltres amb dinars que van sobrar 
l’any passat teòricament i els hem de gastar d’aquest any.  I sense PD i sense res, o sigui, que 
aquí han aparegut ara, algú s’ha fet responsable, les ha signat i ja està. 
 
Sr.Benedicto. com ha expressat el regidor, què ha passat amb aquestes factures? El 
seguiment quin ha estat? 
 
Sr. Tejedor: bueno, simplemente que votaremos que sí porqué lo primero que se tiene que 
preocupar un Ayuntamiento es pagar a los proveedores y lógicamente estas cosas hay que 
intentar corregirlas y que no se pierdan facturas por el camino y pasen descuadres de este 
tipo, pero si hay que asentarlo para pagar proveedores pues votaremos que sí. 
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Sr. Balaguer: nosaltres només dir que sorprèn que passin aquestes coses, perquè entenem 
que el personal de la Casa ha de saber d’aquests moviments. Tot i que les factures arribin a 
última hora, el personal hauria de saber amb aquests actes o activitats que s’han fet les 
factures que poden venir.  Llavors, sembla que estiguem jugant a  alguna cosa estranya quan 
normalment si es fa algun tipus d’activitat has de saber un pressupost i mitjanament saber el 
que et pot arribar.  Que sempre se’t pot colar alguna cosa o una cosa extra, però sorprèn una 
mica que ni els tècnics no puguin saber o aclarir qui és el responsable final d’aquestes 
factures.  
 
Sr. Parera: només que les factures s’han de pagar, si hi ha unes factures la gent ha de cobrar i 
per tant, si la gent han de cobrar, s’ha de pagar. Que venen d’un any enrere? Com si venen 
de dos, no hi ha altra solució que pagar-les. 
 
Sr. Montejo: nosaltres ja vam votar a la comissió informativa, tornarem a votar a favor, no 
tant perquè sigui un vot implícit a favor de la gestió, sinó perquè aquests proveïdors 
efectivament han de cobrar i per tant, amb independència de quina hagués estat la gestió en 
aquell moment tenen tot el dret a rebre la seva remuneració pel servei que van prestar. En 
qualsevol cas, el reconeixement extrajudicial de crèdits és una mesura legalment excepcional, 
bàsicament perquè la gent ens entengui, es tracta de pagar factures que estaven al calaix 
d’altres anys i per tant, entenem que hi hauria d’haver una informació de perquè ha sigut 
això així, nosaltres hem consultat els informes tècnics que se’ns ha facilitat on s’explicaven 
aquestes factures però entenem que amb aquests informes difícilment es pot traçar quina és 
la problemàtica procedimental o de mètode pel qual aquestes factures es van quedar al 
calaix, per tant entenem que per un costat hi hauria d’haver una explicació de l’anterior 
equip de govern sobre el que va passar i per l’altra que l’actual equip de govern hauria 
d’implementar aquelles mesures necessàries perquè aquest tipus de procediments siguin el 
més excepcionals possible com realment recull la Llei.  De fet, és obvi que el import tampoc 
és estratosfèric però en qualsevol cas sí que s’haurien de començar a articular mecanismes 
perquè s’acabés de radicar amb aquest tipus de pràctiques que per un costat perjudiquen els 
proveïdors perquè cobren molt tard i per altra posa en dubte els mecanismes de 
funcionament de l’Administració Pública. 
 
Sra. Rubio: jo més que res, perquè sóc l’afectada, la que té més factures per reconeixement 
de deute. Pràcticament és el 70% dels 12.000 €, el perquè?  T’haig de dir també que segur 
que n’arribaran més, ja en sóc conscient i sense PD, sense provisió de despesa. Això ens 
repercuteix amb el pressupost fins a finals d’any, ho tinc claríssim i ho assumeixo i perquè? 
Perquè va haver-hi un canvi el 2015, m’imagino que la Maria Verge ho sap, hi va haver un 
canvi d’una persona que va demanar un canvi de departament, se’n va anar a un altre 
departament i fins que no vingués una persona, un gestor pressupostari, no arribava, no 
arribava, i una auxiliar administrativa va començar a fer aquesta funció sense saber-ne.  És 
normal, està aprenent.  Llavors, és això, hi va haver un input, un espai de temps no sé quants 
mesos, la veritat no ho sé, en el que la part comptable, Benestar era mínima i ara està sortint 
tot això i doncs, és el que dius tu, tot proveïdor té tot el dret de món de cobrar i per tant, jo 
assumeixo aquesta responsabilitat i cobraran. Però, ha estat això. Els informes, la veritat 
posen que sí que en su momento se hizo, vale?  És el informe del coordinador en aquell 
moment que hi havia en aquell moment a Benestar. És el informe que emès, jo en aquell 



68 
 

moment no hi era, desconec quines prioritats van haver-hi en aquell moment, dins del servei 
de Benestar, el que sí he arribat a la conclusió és que el tema comptable potser no era dins 
de les prioritats, perquè ara està sortint. Res més, gràcies. 
 
Sra. López: bé, en aquest tema s’ha parlat de moltes coses, s’han barrejat temes i en aquest 
cas, com que nosaltres formàvem part de l’anterior equip de govern jo crec que hem de 
donar una explicació i el més objectiva possible.  Nosaltres, quan vam accedir a l’anterior 
mandat els reconeixements de deute extrajudicials eren una exageració, vull dir que no 
parlàvem de 12.000 euros, això és el primer.  Durant aquests quatre anys s’ha treballat d’una 
forma, i això la interventora pot donar fe, es va treballar d’una forma acurada i és més jo feia 
control i això també es pot dir, que feia control de les factures personalment per seguir 
gestors pressupostaris i polítics per signar les factures que m’arribaven.  Aquesta ha estat una 
de les meves tasques durant quatre anys també i per aquest motiu arriba un reconeixement 
de deute de 12.000 euros; això és el que vull també que quedi constància. No ha estat un 
problema del departament d’Intervenció, en aquest sentit, que han fet un treball exquisit, 
estan molt implicats i així ha estat.  En relació amb aquestes factures, nosaltres teníem 
l’objectiu del departament d’Intervenció era un cop a l’any aprovar reconeixement de deute 
extrajudicial i aquest es va fer abans del canvi de govern.  Per tant, es va enviar correu a 
tothom, polítics i gestors públics perquè miressin quines eren les factures que per motius ix, 
que pot passar, perquè moltes d’aquestes factures hi havia diners, això no és que les factures 
es van quedar al calaix i és perquè no hi havia diners, no, la majoria de factures tenien els 
seus diners, el que passa que no havien arribat. Per tant, després això s’ha d’imputar en 
aquest pressupost, perquè aquí sembla que ens haguem quedat sense pressupost.  Perdoni, 
això li passarà l’any que ve i el següent, perquè això és l’Administració Pública i encara que 
no vulgui i miri que he fet jo una feina acurada, juntament amb la interventora, doncs, ens 
passava això, 12.000€, que quedi constància.  Per tant, les factures que s’han anomenat 
aquí, continuem fent sang del mateix tema que s’ha parlat en comissió perquè sembla que és 
desacreditar l’anterior equip de govern? Doncs, el tema de la factura de la Creu Roja ha de 
preguntar el PP, així de clar li dic, com li vaig dir el seu dia, perquè la factura de la Creu Roja 
el departament, això que quedi clar, això és el que ha explicat per sobre el senyor Seras, és 
relatiu al servei d’assistència o de cobertura sanitària que s’havia de fer al Rock and Billy.  En 
aquest ajuntament fins que va haver el canvi de govern, cada departament es feia càrrec, de 
les seves festes i festetes com jo li deia, es feia càrrec de totes les despeses.  Totes les 
despeses incloïen el sistema de les ambulàncies que era un dineral, també s’ha de dir.  El 
departament de Sanitat mai a la vida va pagar una ambulància a ningú.  Va veure un embolic 
o uns mals entesos entre la Creu Roja, regidor, regidora i a data d’avui aquella factura ni va 
arribar mai a l’ajuntament i sembla ser que ara ha arribat al juliol crec que va comentar la 
interventora, i per tant, doncs, com bé diu o han fet esment, els diferents regidors que ens 
seiem en aquesta taula, doncs, s’han de pagar. Però que això no és qüestió de fer una bona 
o dolenta gestió, és una qüestió d’una factura que ha aparegut, que mai es va registrar 
perquè el registre sí que el portàvem nosaltres i es feia un control mensual de les factures i 
per això hem treballat sempre bé en aquest sentit. Per tant, a mi el import com ha dit algun 
company, no és important, l’important és que no passi, recollit a la Llei d’hisendes locals, per 
tant és una qüestió que queda recollida perquè? Perquè quan acaba l’any, no pots tancar 
l’any i tothom no et presenta.  Si hi ha algú que ha fet una feina a 31 de desembre, el dia 1 
ha de presentar la factura, no la pot presentar abans. Per tant, aquí ja comencem amb 
històries, val?  En relació amb Benestar Social, el departament de Benestar Social que sembla 
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ser que té el gruix de les factures, jo aquí no entraré a valorar quins han estat els problemes o 
no del gestor, que no deixa de ser un auxiliar administratiu que disposava d’un substitut com 
tots els gestors pressupostaris. Per tant, jo el que ha passat realment no ho sé, que ara 
funcioni bé i que tot es controli, em sembla perfecte, que duri, però li puc assegurar que li 
tornarà a passar com a qualsevol altre departament, perquè? Perquè treballem amb empreses 
que acaben la feina i no presenten la factura i el problema està en l’últim trimestre de l’any, 
comencem aquí i hi ha problemes, un oblit, un error o no sé què. Per tant, jo crec que el 
motiu d’aquest punt no és debatre qui ho farà millor o qui ho ha fet millor que abans, jo 
només li dic que com a mínim, mantinguin el que s’ha fet durant aquests quatre anys. O 
sigui, reduir al màxim aquest tipus de modificacions, perquè amb això consisteix, reduir al 
màxim les modificacions pressupostàries. Aquí passaven cent modificacions anuals i les vam 
reduir a trenta-cinc. Això és fer una bona gestió i això és el que ha de preocupar  a l’actual 
equip de govern i no preocupar-se de si la factura o la gestora no funcionava i ara funciona o 
que li va passar. Doncs, el que li va passar és que va agafar una baixa, i va marxar, i l’altre 
persona també feia una altra feina i va començar a fer la feina, doncs, és el que passa que 
són funcionaris i són persones i també es posen malalts i també passen coses. Per tant, jo el 
que no faré és valorar i posar entre dit la gestió del departament de Benestar Social, perquè 
per a mi és un departament que amb tot el que tenen a sobre, prou bé han funcionat i 
espero que funcionin molt bé i molt millor ara. També li dic, perquè jo sempre miro endavant 
i el que ha de fer és funcionar millor, sempre millor, com el departament d’Intervenció que 
tenen els problemes que tenen i per això jo més d’un cop també em posava amb el programa 
a introduir caixes fixes, que això tampoc es diu, però la regidora també feia feines de tècnic. 
Per tant, si és el problema que hi ha, doncs ens hi posem tots, si cal, també vaig a ajudar-la. 
Per tant, nosaltres votarem a favor, perquè com bé s’ha dit en aquest Ple els proveïdors han 
de cobrar i nosaltres estarem a favor que cobrin, gràcies. 
 
Sr.Seras: ningú tira culpes a ningú, és una realitat que hi ha, esperem que com diu la Montse 
no torni a passar o si passa el mínim, perquè és veritat que les empreses potser facturen el 
dia 31 de desembre i fins que arriba tot pot passar un altre mes, que li diem, el defecto 
profesional, li diem ejercicio vencido, no? Però aquí té un altre tractament, té justificar el 
pagament. I val, ens ajudarem entre tots i endavant i demanar-li més eficàcia a cada regidoria 
i a cada gestor perquè això surti endavant. 
 
Sra. López: en principi que estem d’acord amb el que s’ha dit, que aquí no estem per 
barallar-nos contínuament, que estem d’acord, el que passa que, de vegades, el to que 
s’utilitza i jo m’incloc, perquè jo també tinc un to especial i tinc caràcter, doncs potser, 
s’interpreta malament o pitjor del que és, però de vegades és això, la sensació que cadascú 
percep en funció de la seva personalitat, simplement és això. 
 
Sra. González: por alusiones otra vez y para que a nadie se le olvide que estamos hablando 
de facturas que se han podido pagar y recuerdo que hace 4 años muchos ayuntamientos de 
España estaban en quiebra técnica, que gracias al plan de proveedores del Ministro Montoro, 
que ese no se si será de la simpatía se han podido pagar facturas también al Ayuntamiento 
de Calafell que ha recibido 6’5 millones de euros, gracias al PP. 
 
El Ple de la corporació de conformitatamb la proposta presentada i per unanimitat de tots els 
membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, acorda: 



70 
 

 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2, per import de 12.759,57 €, 
segons el següent detall: 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    ORG.ORG.ORG.ORG.    FUNC.FUNC.FUNC.FUNC.    ECON.ECON.ECON.ECON.    SPSPSPSP    
consign.a consign.a consign.a consign.a 
31/12/1431/12/1431/12/1431/12/14    

6693/15 Zardoya Otis SA 46,11 510 3321 2120000 01 sí 

6471/15 Lyreco España SA 25,56 253 9203 2200000 01 sí 

6468/15 
El Vendrell comunicació 
SLM 50,00 120 9240 2260200 01 sí 

6838/15 
El Safareig, Grup de dones 
feministes de Catalunya 1.728,00 520 2310 2279903 01 si 

6472/15 Fundació Pere Tarrés 4.524,30 520 2320 2279938 01 sí 

6610/15 7 i Tria SA 62,00 520 2320 4800001 01 sí 

6611/15 7 i Tria SA 62,00 520 2320 4800001 01 sí 

6612/15 7 i Tria SA 74,40 520 2320 4800001 01 sí 

6614/15 7 i Tria SA 74,40 520 2320 4800001 01 sí 

6616/15 7 i Tria SA 74,40 520 2320 4800001 01 sí 

6619/15 7 i Tria SA 167,40 520 2320 4800001 01 sí 

6620/15 7 i Tria SA 167,40 520 2320 4800001 01 sí 

6466/15 
Federació de ràdios locals 
de Catalunya 217,80 140 4910 4800010 01 sí 

7414/15 Creu Roja 784,25 530 3130 2279914 01 no 

7415/15 Creu Roja 4.701,55 530 3130 2279914 01 no 

        TotalTotalTotalTotal    12.759,5712.759,5712.759,5712.759,57                      
 
 
  
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
    
 
7.7.7.7.    PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 37/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 37/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 37/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 37/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXESL'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXESL'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXESL'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES    

    
Fets Fets Fets Fets     
    
1. Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2016, i no sent suficient el crèdit consignat al Pressupost 
Municipal, el tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d’un 
expedient de suplement de crèdit finançat amb baixes a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
    
2. Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit finançat amb baixes, 
degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
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Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb el vot a favor dels membres 
del PSC, PP , ERC, UAM I C’S, i les abstencions dels membres de CIU i la CUP, proposa al Ple: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 37/2015 de modificació del pressupost mitjançant  
suplement de crèdit finançat amb baixes, per un import de 18.526,36 €  de conformitat amb 
la proposta detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
2. De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 37/2015 
s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública per resoldre-les. 
 
Sr. Seras: complint tota la legalitat per haver, posem que s’aprovi això, però voldria que el 
Juanjo expliqués la part tècnica d’aquesta modificació.  És de la seguretat. 
 
Sr. García: vale, pues se ha hecho una modificación presupuestaria del transporte urbano y a 
petición de Urbanismo se invierte en parte para arreglar las pilonas de Calafell playa. Me 
parece que se reparte en arreglar todas las pilonas de Calafell playa, poner una pilona más en 
la Carrerada d’en Ralet y también en comprar material para la brigada, y ya está, es esto. 
 
Sr. Ferré: molt bé, sabeu que està en marxa, es va adjudicar a l’anterior govern tot el sistema 
de canvi de pilones per un control de matrícules de tota la illa de vianants i això és el que 
s’està fent.   
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 13 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres del PP, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres 
d’ERC, 1 del membre de C’s i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; i 7 
abstencions:5 dels membres de CIU i 2 dels membres de la CUP, acorda: 
 
1. Aprovar l’esmentat expedient 37/2015 de modificació del pressupost mitjançant  
suplement de crèdit finançat amb baixes, per un import de 18.526,36 €  de conformitat amb 
la proposta detallada de modificació que s’uneix com annex  I. 
 
2. De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 37/2015 
s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública per resoldre-les. 
 
ANNEX I:ANNEX I:ANNEX I:ANNEX I:    
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PRESSUPOST 2015 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 
37/2015 
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta:     
 

    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     
   SUPLEMENT DE CRÈDIT    
432 1530 2269901 Material i equips 130.695,42 € 18.526,36  € 149.221,78 € 

   TOTAL 130.695,42 € 18.526,36  € 149.221,78 € 

 
Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, l’expedient 
contemplaria la minoració de les partides que tot seguit es detallaran. 
    
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:  
 

      PROPOSTA 

    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACI
Ó 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     

431 4411 2279919 Contracte  servei transport urbà  548.908,96 € 18.526,36 € 530.382,60 € 
   TOTAL 548.908,96 € 18.526,36 € 530.382,60 € 

 
 
Sr. Ferré: com que és donar compte i s’ha explicat a les comissions donem compte. 
 
8888. . . . DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3030/2015 DE DATA DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3030/2015 DE DATA DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3030/2015 DE DATA DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3030/2015 DE DATA 
14/08/2015 CORRESPONENT ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS SANITARIS 14/08/2015 CORRESPONENT ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS SANITARIS 14/08/2015 CORRESPONENT ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS SANITARIS 14/08/2015 CORRESPONENT ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS SANITARIS 
DE PROTECCIÓ CIVIL A LES PLATGES DE PROTECCIÓ CIVIL A LES PLATGES DE PROTECCIÓ CIVIL A LES PLATGES DE PROTECCIÓ CIVIL A LES PLATGES ----    VIGILÀNCIA, SOCORRISME I SALVAMENT VIGILÀNCIA, SOCORRISME I SALVAMENT VIGILÀNCIA, SOCORRISME I SALVAMENT VIGILÀNCIA, SOCORRISME I SALVAMENT 
AQUÀTIC RECTIFICAT PEL DECRET DE L’ALCALDIA 3579/201AQUÀTIC RECTIFICAT PEL DECRET DE L’ALCALDIA 3579/201AQUÀTIC RECTIFICAT PEL DECRET DE L’ALCALDIA 3579/201AQUÀTIC RECTIFICAT PEL DECRET DE L’ALCALDIA 3579/2015 DE 20/10/2015.5 DE 20/10/2015.5 DE 20/10/2015.5 DE 20/10/2015.       
 
 
El 14 d’agost de 2015 l’Alcalde ha dictat el decret que es transcriu literalment a continuació, 
amb la rectificació feta pel decret 3579/2015 de 20 d’octubre: 
    
    
““““DECRET D’ALCALDIA NÚM. 3030/2015 (rectificat pel Decret 3579/2015)DECRET D’ALCALDIA NÚM. 3030/2015 (rectificat pel Decret 3579/2015)DECRET D’ALCALDIA NÚM. 3030/2015 (rectificat pel Decret 3579/2015)DECRET D’ALCALDIA NÚM. 3030/2015 (rectificat pel Decret 3579/2015)    
    
IDENIDENIDENIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT    
    
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS SANITARIS DE PROTECCIÓ CIVIL A LES ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS SANITARIS DE PROTECCIÓ CIVIL A LES ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS SANITARIS DE PROTECCIÓ CIVIL A LES ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS SANITARIS DE PROTECCIÓ CIVIL A LES 
PLATGES PLATGES PLATGES PLATGES ----    VIGILÀNCIA, SOCORRISME I SALVAMENT AQUÀTICVIGILÀNCIA, SOCORRISME I SALVAMENT AQUÀTICVIGILÀNCIA, SOCORRISME I SALVAMENT AQUÀTICVIGILÀNCIA, SOCORRISME I SALVAMENT AQUÀTIC    
    
FetsFetsFetsFets    
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1. El 15 d’abril de 2015, la Junta de Govern Local va iniciar l’expedient de contractació i  
aprovació del plec de clàusules econòmiques i administratives i tècniques particulars, que 
havien de regir la contractació del servei de salvament i socorrisme a les platges de 
Calafell. L’import de la licitació era de 182.200€ IVA inclòs per un termini comprès entre el 
24 de juny i 12 d’octubre de 2015. 
 

2. En data 20 de maig de 2015 l’empresa Altesport 2000 SL va presentar al·legacions contra 
aquest plec de clàusules  i va presentar un recurs d’alçada per un possible error en la 
fórmula de valoració. 
 

3. El 3 de juny de 2015 la Junta de Govern va acordar la rectificació i aprovació definitiva del 
plec de clàusules administratives econòmiques i tècniques per la contractació dels serveis 
sanitaris de protecció civil a les platges de Calafell. En data 10 de juny de 2015 es va 
publicar l’anunci aprovació definitiva del plec de clàusules i inici licitació, finalitzant el 
termini de presentació en data 15 de juny de 2015. 
 

4. Vist que Calafell és un municipi de naturalesa turística i que la platja és una zona 
d’activitat ciutadana de primer ordre amb gran afluència de persones durant l’estiu, el 18 
de juny de 2015, el tècnic de Protecció Civil informa que és imprescindible la contractació 
del servei de salvament i socorrisme fins a l’adjudicació definitiva, a més de sol·licitar la 
declaració de la urgent tramitació de l’expedient per a reduir al màxim la seva tramitació. 
Això no obstant, fa imprescindible dotar del servei de seguretat a les persones dins de les 
platges municipals i com entenem que es fa impossible arribar al 24 de juny havent 
complert els tràmits i adjudicant a una empresa el servei, s’haurà de dotar aquests per tal 
que durant la tramitació la vida i la integritat física de les persones que gaudeixen de les 
platges del municipal estigui garantida. 
 

5. A tal efecte s’ha sol·licitat la PD 1677/2015 per import de 33.776,88€ que correspon a la 
prestació del servei del 15 d’agost al 21 de setembre. La intervenció municipal ha emés 
l’informe 879/15 d’objecció de legalitat per inexistència de contracte. 
 

6. Vist l’informe desfavorable del secretari accidental. 
 

7. La Junta de Govern va acordar proposta rectificació i aprovació definitiva del plec de 
clàusules administratives econòmiques i tècniques per la contractació dels serveis sanitaris 
de protecció civil a les platges de Calafell. 

 
8.  Durant el període de licitació es van presentar ofertes Creu Roja, Sanea 2008 SL, Aunar 

Group 2009 SL i Rescatadores. 
 
9. La Mesa de contractació de data 23 de juny de 2015 es va realitzar obertura del sobre A 

de comprovació de la documentació administrativa i la mesa de contractació de data 6 de 
juliol de 2015, va declarar exclosa a l’empresa Rescatadores per no justificar la quantia que 
estableix el plec de clàusules que regula la contractació i es va procedir a la obertura del 
sobre B proposta econòmica i tècnica i donar trasllat als tècnics per emetre informe de 
valoració. 
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10. La Mesa de Contractació de data 31 de juliol de 2015, a la vista de la  documentació 
presentada i  els informes tècnis i desprès del corresponent debat la mesa de contractació va 
acordar la classificació de les ofertes presentades.  

 
Núm.Núm.Núm.Núm.    EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    
1 CREU ROJA 
2 SANEA 2008 SL 
3 AUNAR GROUP 2009 SL 

 
11. Per decret d’Alcaldia 2919/2015 de data 31 de juliol de 2015 va acordar requerir a 
l’empresa CREU ROJA  com l’empresa amb l’oferta més avantatjosa, perquè, dins del termini 
de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti 
la documentació requerida segons contempla la llei. 
 
12.L’empresa CREU ROJA en data 7 d’agost de 2015 amb número de RGE 28132 ha 
presentat tota la documentació abans relacionada. 
 
13.Es va aprovar decret 2663/bis/2015 per deslliurar del pressupost inicial l’import del servei a 
prestar fins el 15 d’agost, data prevista per l’adjudicació del servei i signatura del contracte 
per tal de prestar el servei durant els dies de l’estiu que es tramitava la licitació. 
  
14. Vist que el tècnic de protecció civil indica que el servei per terminis de recurs, no estarà 
adjudicat i contractat fins data prevista el dia 21 de setembre de 2015, i per tant correspon 
continuar prestant el servei  de socorrisme salvament i vigilància com a màxima necessitat i 
urgència a  les platges del municipi de Calafell des del dia 15 d’agost de 2015 fins el 21 de 
setembre de 2015 per un import màxim de licitació de 33.776,88 € IVA inclòs. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Els articles 10, 111, 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova    
el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

 
2. L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
3. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
4 .Ordenança Municipal d'Ús i Gestió de les Platges de Calafell 
 
5. Els articles 215, 216, 217 i 218 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 –TRLRHL- modificat pe la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local –
LRSAL-. 
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 La disposició addicional segona TRLCSP atribueix l’alcalde la competència per a l’aprovació 
d’aquest contracte i atesa la imperiosa necessitat de dur a terme el servei per evitar danys a 
les persones que gaudeixin de les platges municipals en cas de qualsevol accident  tal  com 
manifesten els tècnics municipals en els seus informes. 
 
ResolucióResolucióResolucióResolució    
    
És per això que resolc,És per això que resolc,És per això que resolc,És per això que resolc,    
 
1. CONTRACTARCONTRACTARCONTRACTARCONTRACTAR a l’empresa Creu Roja amb NIF Q2866001G perquè presti els serveis de 
salvament i socorrisme a les platges de Calafell des del 15 d’agost de 2015 fins el dia 21 de 
setembre de 2015, termini previst per la signatura del contracte. 
 
2.    COMPROMETRE i DISPOSARCOMPROMETRE i DISPOSARCOMPROMETRE i DISPOSARCOMPROMETRE i DISPOSAR    la proposta de despesa 1677/15 Inf.Intervenció 879/15 
partida pressupostària 421/1730/2279913 per import de 33.776,88 € IVA inclòs a favor de la 
CREU ROJA amb NIF Q2866001G. 
 
3. Notificar el present decret a Creu Roja, dept. Protecció Civil, Mediambient, Tresoreria i 
Intervenció municipal.” 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat acorda: R 
 
Quedar-ne assabentats. 
 
 
9999. . . . DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIO I DE TRESORERIA, DE 15 DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIO I DE TRESORERIA, DE 15 DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIO I DE TRESORERIA, DE 15 DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIO I DE TRESORERIA, DE 15 
D'OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT D'OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT D'OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT D'OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL TERCER DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL TERCER DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL TERCER DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL TERCER 
TRIMESTRE DE 2015TRIMESTRE DE 2015TRIMESTRE DE 2015TRIMESTRE DE 2015       

El secretari accidental presenta l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 15 d’octubre de 2015, que es 
transcriu a continuació:  

““““INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1071/2015INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1071/2015INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1071/2015INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1071/2015    

INFORME DE TRESORERIA NÚM.INFORME DE TRESORERIA NÚM.INFORME DE TRESORERIA NÚM.INFORME DE TRESORERIA NÚM.    107/2015107/2015107/2015107/2015    
  
 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Informe sobre el compliment dels terminis de pagament corresponent al tercer trimestre de l’exercici 
2015, període de l’01/07/2015 al 30/09/2015. 
    
 

FetsFetsFetsFets    
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El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis de pagament de les 
obligacions reconegudes per l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell 
de Calafell, referent al tercer trimestre de l’exercici 2015, per donar compliment a la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
  

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    

 
1. D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 

de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada Ens local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini. 

 
2. L’article 4.4 d’aquesta Llei estableix que aquest informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans 

competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les 
Comunitats Autònomes que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 

 
3. L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de contractes del Sector Públic, conforme a la redacció atorgada per la Llei 
11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i de l’estímul del creixement i 
de la creació d’ocupació, estableix literalment el següent: 

 
“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a 
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización 
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya 
lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber 
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en 
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o 
la prestación del servicio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.   
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde 
la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración 
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.” 
 
Així, el nou règim que resulta d’aplicació és el següent: 

• L’obligació de pagament dins dels 30 dies següents a la data d’aprovació de les 
certificacions o documents que acreditin la conformitat. 
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• L’obligació d’aprovar els documents anteriors dins dels 30 dies següents al lliurament 
efectiu dels béns o la prestació del servei, excepte acord exprés en contra establert en el 
contracte i en algun dels documents que regeixin la contractació. 

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

 
 El càlcul del termini de pagament s’ha realitzat en base a aquests paràmetres. 

 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

 
1. Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al compliment dels 

terminis de pagament de les obligacions reconegudes per l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de 
Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2015, 
període de l’01/07/2015 al 30/09/2015, previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, és la següent: 
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AJUNTAMENT DE CALAFELL 
3r TRIMESTRE 2015 
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OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
3r TRIMESTRE 2015 
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PATRONAT DE TURISME 
3r TRIMESTRE 2015 
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2. Trametre aquesta informació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats 
Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.” 
 

La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics 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. 
 

10.10.10.10.    DONAR COMPTE DE L’INDONAR COMPTE DE L’INDONAR COMPTE DE L’INDONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ FORME D’INTERVENCIÓ FORME D’INTERVENCIÓ FORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA DE 1I DE TRESORERIA DE 1I DE TRESORERIA DE 1I DE TRESORERIA DE 16 D’OCTUBRE, 6 D’OCTUBRE, 6 D’OCTUBRE, 6 D’OCTUBRE, 
SOBRE EL PERÍODE MIGSOBRE EL PERÍODE MIGSOBRE EL PERÍODE MIGSOBRE EL PERÍODE MIG    DE PAGADE PAGADE PAGADE PAGAMENT A PROVEÏDORS COMENT A PROVEÏDORS COMENT A PROVEÏDORS COMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL TERCERRRESPONENT AL TERCERRRESPONENT AL TERCERRRESPONENT AL TERCER    TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 
DE L’EXERCICI 2015.DE L’EXERCICI 2015.DE L’EXERCICI 2015.DE L’EXERCICI 2015.    

El secretari accidental presenta l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 16 d’octubre de 2015, que es 
transcriu a continuació: 

“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1079/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1079/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1079/2015“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1079/2015    
INFORME DE TRESOINFORME DE TRESOINFORME DE TRESOINFORME DE TRESORERIA NÚM. 108/2015RERIA NÚM. 108/2015RERIA NÚM. 108/2015RERIA NÚM. 108/2015    
 
 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 
2015, període de l’01/07/2015 a 30/09/2015. 
 

FetsFetsFetsFets    

 
Aquest informe recull la informació relativa al càlcul del període mig de pagament als proveïdors de 
l’Ajuntament de Calafell, del Patronat de Turisme i de l’OAM Fundació Castell de Calafell, referent al 
tercer trimestre de l’exercici 2015, per donar compliment al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de 
finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.    
  

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    

 
1. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del temps de pagament o retard 
en el pagament del deute comercial. 
 
2. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de 
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 
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En l’exposició de motius s’estableix que el període mig de pagament mesura el retard en el pagament 
del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de 
pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 
Aquesta medició amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l’Administració paga 
abans que hagin transcorregut els trenta dies naturals des de la presentació de les factures o 
certificacions d’obra, segons correspongui. 
 
3. L’article 3 del RD 635/2014 defineix les operacions incloses en el càlcul, que seran aquelles factures 
que s’hagin expedit des de l’1 de gener de 2014 que constin al registre comptable de factures i les 
certificacions aprovades a partir d’aquesta mateixa data. 
 
S’exclouen expressament del càlcul: 
 

- Les obligacions contretes amb altres Administracions Públiques. 
- Les obligacions pagades amb càrrec al Fons pel finançament dels pagaments a proveïdors. 
- Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció amb motiu d’embargaments, 

manaments d’execució, procediments administratius de compensació o actes anàlegs dictats 
per òrgans judicials o administratius. 

- Les factures pagades per mitjà de bestretes de caixa fixa i/o pagaments a justificar, per tractar-
se de pagaments mitjançant una tresoreria descentralitzada i no informar el programa de 
comptabilitat de les dates certes de pagament. 

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

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

global a proveïdors Σ import operacions de les entitats

ratio operacions pagades * import total pagaments realitzats + 

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

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

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

pagades Import total pagaments realitzats

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

pendents de pagament Import total de pagaments pendents

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

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

 
La informació s’haurà de publicar en el portal web de l’Ajuntament seguint criteris homogenis que 
permetin garantir l’accessibilitat i transparència de la mateixa. A aquests efectes, el Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques facilitarà a les corporacions locals models tipus de publicació. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. En aplicació de la metodologia de càlcul establerta en l’article 5 del RD 635/2014, de 25 de juliol, 
s’informa que el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 
l’exercici 2015 és el següent: 

 
2. Respecte el trimestre anterior, es constata un augment del període mig de pagament de les tres 

entitats. Aquesta variació es correspon a un increment en el termini de tramitació i aprovació de 
les factures. 
 

3. Aquesta informació s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicar-la 
en el portal web de l’Ajuntament de conformitat amb l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 
25 de juliol.” 
 

La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics 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. 
 
11111111. . . . PROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DPROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DPROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DPROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A E SUBVENCIONS PER A E SUBVENCIONS PER A E SUBVENCIONS PER A 
LA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES INCLOSOS DINS L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS EXERCICI LA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES INCLOSOS DINS L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS EXERCICI LA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES INCLOSOS DINS L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS EXERCICI LA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES INCLOSOS DINS L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS EXERCICI 
2013 I 20142013 I 20142013 I 20142013 I 2014       
 
    
FetsFetsFetsFets    
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2013, es va 
acordar atorgar provisionalment, de conformitat amb l’article 9 de les bases per la 
concessió d’ajuts per la Rehabilitació d’immobles dins l’àmbit delimitat pel Pla de 
Barris, per a l’anualitat 2013, entre d’altres els següents habitatges i propietaris: 

 
Situació de l’immoble DNI propietat 
c/ Barceloneta 8 .768Y 
c/ Joan Miró 1 .821X 

EntitatEntitatEntitatEntitat
Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 

operacions operacions operacions operacions 
pagadespagadespagadespagades

Import Import Import Import 
pagaments pagaments pagaments pagaments 
realitzatsrealitzatsrealitzatsrealitzats

Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 
operacions operacions operacions operacions 
pendentspendentspendentspendents

Import Import Import Import 
pagaments pagaments pagaments pagaments 
pendentspendentspendentspendents

PMPPMPPMPPMP

CalafellCalafellCalafellCalafell 30,73 6.821.882,98 11,51 3.007.022,21 24,85

OAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de Calafell 26,87 2.687,25 30,15 19.625,89 29,75

P. M. TurismeP. M. TurismeP. M. TurismeP. M. Turisme 6,42 3.483,56 5,81 51.223,15 5,85

PMP GlobalPMP GlobalPMP GlobalPMP Global 6.828.053,796.828.053,796.828.053,796.828.053,79 3.077.871,253.077.871,253.077.871,253.077.871,25 24,7624,7624,7624,76



84 
 

 
Pel que fa a la sol·licitud del c/ Barceloneta 8, els nous titulars de la propietat, han aportat 
escriptura d’acceptació i adjudicació d’herència del notari José Salvador Torres Roger de data 
7 de juliol de 2014. 
 
Per part dels propietaris de les finques abans descrits, han comunicat la finalització de l’obra i 
el lliurament de la subvenció. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per l’Arquitecte Municipal del que es desprèn que, han aportat 
la documentació que assenyala l’article 12 de les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, i que les obres subvencionables es troben finalitzades, i s’ajusten als projectes 
amb els quals es van atorgar les respectives llicències. 
 

2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2014, es  va 
acordar atorgar provisionalment, de conformitat amb l’article 9 de les bases per la 
concessió d’ajuts per la Rehabilitació d’immobles i ajuts al comerç dins l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris, per a l’anualitat 2014, entre d’altres els següents 
habitatges i propietaris: 

 
Situació de l’immoble D.N.I./passaport propietat Tipus subvenció 
c/ de l’Esglesia 15 .569S Rehabilitació immobles 
c/ Marquès de Sama 3 .018M Rehabilitació immobles 
Plaça Constitució 4A .178N Rehabilitació immobles 
c/ Marquès de Samà 1 .563M Rehabilitació immobles 
c/ de l’Aire 1 Y.494Q Rehabilitació immobles 
c/ principal 28 .857D Rehabilitació immobles 
c/ Bisbe Català 4 .921K Rehabilitació immobles 
c/ Principal 5 .816W Ajuts al comerç 
c/ Josep Barges i Barba .965P Ajuts al comerç 
 
Les propietats descrites han sol·licitat l’abonament de les subvencions acompanyant la 
comunicació de la finalització de les obres i la documentació que assenyala l’article 12 de les 
bases d’atorgament de subvencions. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per l’Arquitecte Municipal del que es desprèn que, han aportat 
la documentació que assenyala l’article 12 de les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, i que les obres subvencionables es troben finalitzades, i s’ajusten als projectes 
amb els quals es van atorgar les respectives llicències. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
Vist l’informe d’Intervenció núm. 1247/13-pd 779, que queda adjuntat a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’intervenció núm. 626/14- pd972, que queda adjuntat a l’expedient 
 
 
ConclusióConclusióConclusióConclusió    
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La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Resoldre definitivament la concessió de subvencions per a la Rehabilitació 
d’immobles inclosos dins del Pla de Barris, exercici 2013, als següents propietaris: 
Situació immoble propietat Total subvenció a lliurar 50% 

Ajuntament – 50% 
Generalitat 

c/ Barceloneta 8 .824Q 1.875€ 
c/ Joan Miró 1 .821X 6.000€ 
 
SEGON.- Resoldre definitivament la concessió de subvencions per a la Rehabilitació 
d’immobles inclosos dins del Pla de Barris, exercici 2014, als següents propietaris: 
 
Situació de l’immoble D.N.I./passaport propietat Total subvenció 50% 

Ajuntament – 50% 
Generalitat 

c/ de l’Església 15 .569S 1.109,41€ 
c/ Marquès de Sama 3 .018M    721,52€ 
Plaça Constitució 4A .178N 1.290,94€ 
c/ Marquès de Samà 1 .563M 1.149,40€ 
c/ de l’Aire 1 Y.494Q 5.854,61€ 
c/ principal 28 .857D 3.320,21€ 
c/ Bisbe Català 4 .921K 1.071,57€ 
c/ Principal 5 .816W 2.537,39€ 
c/ Josep Bargés i Barba .965P 4.731€ 
 
TERCER.- Aprovar el pagament de la subvenció que correspon a la part de l’aportació 
municipal, i pel que fa a la part que correspon a la Generalitat de Catalunya, s’abonarà en el 
moment que faci efectiu aquests imports a l’Ajuntament. 
 
QUART.- Notificar el present acord als beneficiaris dels ajuts i al Departament d’Intervenció. 
 
Sr. Perín: afegir que els informes han aportat la documentació, l’arquitecte ha acurat la 
realitat i la documentació s’ajusten als projectes i han acabat l’obra. 
 
Sr. Perín: afegir que els informes han aportat la documentació, l’arquitecte ha acurat la 
realitat i la documentació s’ajusten als projectes i han acabat l’obra. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre definitivament la concessió de subvencions per a la Rehabilitació 
d’immobles inclosos dins del Pla de Barris, exercici 2013, als següents propietaris: 
Situació immoble propietat Total subvenció a lliurar 50% 

Ajuntament – 50% 
Generalitat 

c/ Barceloneta 8 .824Q 1.875€ 
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c/ Joan Miró 1 .821X 6.000€ 
 
SEGON.- Resoldre definitivament la concessió de subvencions per a la Rehabilitació 
d’immobles inclosos dins del Pla de Barris, exercici 2014, als següents propietaris: 
 
Situació de l’immoble D.N.I./passaport propietat Total subvenció 50% 

Ajuntament – 50% 
Generalitat 

c/ de l’Església 15 .569S 1.109,41€ 
c/ Marquès de Sama 3 .018M    721,52€ 
Plaça Constitució 4A .178N 1.290,94€ 
c/ Marquès de Samà 1 .563M 1.149,40€ 
c/ de l’Aire 1 Y.494Q 5.854,61€ 
c/ principal 28 .857D 3.320,21€ 
c/ Bisbe Català 4 .921K 1.071,57€ 
c/ Principal 5 .816W 2.537,39€ 
c/ Josep Bargés i Barba .965P 4.731€ 
 
TERCER.- Aprovar el pagament de la subvenció que correspon a la part de l’aportació 
municipal, i pel que fa a la part que correspon a la Generalitat de Catalunya, s’abonarà en el 
moment que faci efectiu aquests imports a l’Ajuntament. 
 
QUART.- Notificar el present acord als beneficiaris dels ajuts i al Departament d’Intervenció. 
 
12121212. . . . . NOMENAMENT DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GESTIÓ PER AL NOMENAMENT DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GESTIÓ PER AL NOMENAMENT DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GESTIÓ PER AL NOMENAMENT DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GESTIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE 
CALAFELL, INTEFRAL EN EL PLA DE BARRISCALAFELL, INTEFRAL EN EL PLA DE BARRISCALAFELL, INTEFRAL EN EL PLA DE BARRISCALAFELL, INTEFRAL EN EL PLA DE BARRIS       
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2013, es va 
acordar atorgar provisionalment, de conformitat amb l’article 9 de les bases per la concessió 
d’ajuts per la Rehabilitació d’immobles dins l’àmbit delimitat pel Pla de Barris, per a l’anualitat 
2013, entre d’altres els següents habitatges i propietaris: 
 
Situació de l’immoble DNI propietat 
c/ Barceloneta 8 .768Y 
c/ Joan Miró 1 .821X 
 
Pel que fa a la sol·licitud del c/ Barceloneta 8, els nous titulars de la propietat, han aportat 
escriptura d’acceptació i adjudicació d’herència del notari José Salvador Torres Roger de data 
7 de juliol de 2014. 
 
Per part dels propietaris de les finques abans descrits, han comunicat la finalització de l’obra i 
el lliurament de la subvenció. 
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Vist l’informe emès a l’efecte per l’Arquitecte Municipal del que es desprèn que, han aportat 
la documentació que assenyala l’article 12 de les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, i que les obres subvencionables es troben finalitzades, i s’ajusten als projectes 
amb els quals es van atorgar les respectives llicències. 
 
2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2014, es  va 
acordar atorgar provisionalment, de conformitat amb l’article 9 de les bases per la concessió 
d’ajuts per la Rehabilitació d’immobles i ajuts al comerç dins l’àmbit delimitat pel Pla de 
Barris, per a l’anualitat 2014, entre d’altres els següents habitatges i propietaris: 
 
Situació de l’immoble D.N.I./passaport propietat Tipus subvenció 
c/ de l’Esglesia 15 .569S Rehabilitació immobles 
c/ Marquès de Sama 3 .018M Rehabilitació immobles 
Plaça Constitució 4A .178N Rehabilitació immobles 
c/ Marquès de Samà 1 .563M Rehabilitació immobles 
c/ de l’Aire 1 Y.494Q Rehabilitació immobles 
c/ principal 28 .857D Rehabilitació immobles 
c/ Bisbe Català 4 .921K Rehabilitació immobles 
c/ Principal 5 .816W Ajuts al comerç 
c/ Josep Barges i Barba .965P Ajuts al comerç 
 
Les propietats descrites han sol·licitat l’abonament de les subvencions acompanyant la 
comunicació de la finalització de les obres i la documentació que assenyala l’article 12 de les 
bases d’atorgament de subvencions. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per l’Arquitecte Municipal del que es desprèn que, han aportat 
la documentació que assenyala l’article 12 de les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, i que les obres subvencionables es troben finalitzades, i s’ajusten als projectes 
amb els quals es van atorgar les respectives llicències. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
Vist l’informe d’Intervenció núm. 1247/13-pd 779, que queda adjuntat a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’intervenció núm. 626/14- pd972, que queda adjuntat a l’expedient 
 
Proposta d’aProposta d’aProposta d’aProposta d’acordcordcordcord    
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Resoldre definitivament la concessió de subvencions per a la Rehabilitació 
d’immobles inclosos dins del Pla de Barris, exercici 2013, als següents propietaris: 
Situació immoble propietat Total subvenció a lliurar 50% 

Ajuntament – 50% 
Generalitat 

c/ Barceloneta 8 .824Q 1.875€ 
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c/ Joan Miró 1 .821X 6.000€ 
 
SEGON.- Resoldre definitivament la concessió de subvencions per a la Rehabilitació 
d’immobles inclosos dins del Pla de Barris, exercici 2014, als següents propietaris: 
 
Situació de l’immoble D.N.I./passaport propietat Total subvenció 50% 

Ajuntament – 50% 
Generalitat 

c/ de l’Església 15 .569S 1.109,41€ 
c/ Marquès de Sama 3 .018M    721,52€ 
Plaça Constitució 4A .178N 1.290,94€ 
c/ Marquès de Samà 1 .563M 1.149,40€ 
c/ de l’Aire 1 Y.494Q 5.854,61€ 
c/ principal 28 .857D 3.320,21€ 
c/ Bisbe Català 4 .921K 1.071,57€ 
c/ Principal 5 .816W 2.537,39€ 
c/ Josep Bargés i Barba .965P 4.731€ 
 
Sr. Perín: com a punt d’afegir l’administratiu que durà les tasques de suport administratiu del 
projecte serà la Fina Rion i res més a dir. 
 
Sr. Tejedor: nosotros queremos como grupo municipal a volver a mostrar el desacuerdo 
anterior, porqué Jesús Benedicto forme parte de esta comisión. Siempre hemos apostado 
para que se abriera a más miembros y a todos los grupos políticos que representan a los 
ciudadanos de Calafell, pero entendemos que la figura del señor Benedicto no representa a 
nadie, nada más que a él mismo y no creemos que sea una figura que tenga que estar. 
 
Sra. González: canviar que ell sigui el titular i jo la substituta. 
 
Sr. Ferré: cap problema, canviem secretària?  Es canvia el titular i el suplent del Partit Popular. 
 
Sr. Perín: sí, en respuesta a Ciudadanos comentarle que el señor Benedicto es un miembro 
del consistorio y con representación aunque sea propia del Ayuntamiento, también 
representa un porcentaje del Pleno y el consistorio cuenta con su presencia. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre definitivament la concessió de subvencions per a la Rehabilitació 
d’immobles inclosos dins del Pla de Barris, exercici 2013, als següents propietaris: 
Situació immoble propietat Total subvenció a lliurar 50% 

Ajuntament – 50% 
Generalitat 

c/ Barceloneta 8 .824Q 1.875€ 
c/ Joan Miró 1 .821X 6.000€ 
 
SEGON.- Resoldre definitivament la concessió de subvencions per a la Rehabilitació 
d’immobles inclosos dins del Pla de Barris, exercici 2014, als següents propietaris: 
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Situació de l’immoble D.N.I./passaport propietat Total subvenció 50% 

Ajuntament – 50% 
Generalitat 

c/ de l’Església 15 .569S 1.109,41€ 
c/ Marquès de Sama 3 .018M    721,52€ 
Plaça Constitució 4A .178N 1.290,94€ 
c/ Marquès de Samà 1 .563M 1.149,40€ 
c/ de l’Aire 1 Y.494Q 5.854,61€ 
c/ principal 28 .857D 3.320,21€ 
c/ Bisbe Català 4 .921K 1.071,57€ 
c/ Principal 5 .816W 2.537,39€ 
c/ Josep Bargés i Barba .965P 4.731€ 
 
 
13131313. . . . RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA NÚM. 3640/2015 SOBRE AL·LEGACIONS A RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA NÚM. 3640/2015 SOBRE AL·LEGACIONS A RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA NÚM. 3640/2015 SOBRE AL·LEGACIONS A RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA NÚM. 3640/2015 SOBRE AL·LEGACIONS A 
L'ESTUDI INFORMATIU DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA RED CONVENIONAL AMB L'ESTUDI INFORMATIU DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA RED CONVENIONAL AMB L'ESTUDI INFORMATIU DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA RED CONVENIONAL AMB L'ESTUDI INFORMATIU DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA RED CONVENIONAL AMB 
LA LLEI D'ALTA VELOCITAT MADRIDLA LLEI D'ALTA VELOCITAT MADRIDLA LLEI D'ALTA VELOCITAT MADRIDLA LLEI D'ALTA VELOCITAT MADRID----BARCELONA A L'ENTORN DE L'ARBOÇ BARCELONA A L'ENTORN DE L'ARBOÇ BARCELONA A L'ENTORN DE L'ARBOÇ BARCELONA A L'ENTORN DE L'ARBOÇ DEL DEL DEL DEL 
PENEDÈS.PENEDÈS.PENEDÈS.PENEDÈS.       
    
FetsFetsFetsFets    
 
En data 26 d’octubre de 2015 l’alcalde va dictar el Decret d’Alcaldia número 3640: 
 
Fets 
 
“1. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) número 228 de 23 de setembre fa públic l’anunci de 
la Subdirecció General de Planificació Ferroviaria pel qual se sotmet a informació pública per 
un període de 30 dies, l’Estudi Informatiu del Projecte de connexió de la red convencional 
amb la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona a l’entorn de l’Arboç del Penedès. 
 
2. Aquest anunci queda exposat per un termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia 
següent de la publicació en el BOE perquè pugui ser examinat i es puguin presentar 
al·legacions sobre la concepció global del traçat, en la mesura en què afecti a l’interès 
general I sobre l’impacte ambiental. 
 
3. Vistos els informes emesos i que s’adjunten al present document. 
 
 
FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET    
 
Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, en vistud de les competencies que 
tinc atorgades per l’article 21 en relació al 22 de la LBRL i el 51 i 52 del TRLMRL de 
Catalunya. 
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Llei 38/2015 de 29 de setembre del sector ferroviari que esta establece el marco 
general de la gestión ferroviaria 
  
Llei 21/2013 d’Evaluació Ambiental  
 
Directiva europea 91/440, que promueve la entrada de nuevos operadores, cuyos 
servicios de Larga Distancia y Mercancías deben ser autofinanciados. 
 
Així com els article 5.3 de la Ley 38/2015, i l’artícle 5.2 de la Ley 39/2003, vigent. 
ResolucióResolucióResolucióResolució        
    
És per això que resolc: 
 
1. Aprovar les al·legacions a l’Estudi informatiu del projecte de connexió de la red 
convencional amb la Llei d’alta velocitat Madrid-Barcelona a l’entorn de l’Arboç del Penedès 
que queden adjuntades amb aquesta proposta. 
 
2. Ratificar aquest decret d’Alcaldia al Ple de la corporació. 
 
3. Notificar el present acord a la Subdirecció General de Planificació Ferroviaria.” 
 
Proposta rProposta rProposta rProposta resolucióesolucióesolucióesolució    
    
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb el vot a favor dels membres 
del PSC, UAM, PP i C’s, el vot en contra dels membres de la CUP i les abstencions dels 
membres de CIU i ERC, proposa al Ple: 
    
1.  Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 3640/2015 de 26 d’octubre 
 
Sr. Ferré: és una cosa que com que es va haver de fer dins del termini, es va haver de fer per 
Decret. Haig d’explicar que aquestes al·legacions es van fer de comú acord amb diferents 
pobles de la comarca de diferents colors i diferents partits polítics i diferents signes i per tant, 
es van preparar a nivell comarcal amb consens i nosaltres com que estàvem apurant el 
termini i no entràvem en fer el tràmit oportú de fer el Ple i aprovar-ho i tot això, ho vam fer 
per Decret i avui ratificar aquest Decret. Ja queda una mica extemporani, em sembla, perquè 
ja s’ha pres una decisió al respecte, però és el que es va fer el seu dia i per tant, passem com 
a ratificació. 
 
Sr. Pijuan:volíem fer un parell de reflexions sobre aquesta qüestió, de les inversions públiques. 
El que aquí s’aprovava eren les al·legacions a aquest informe tècnic perquè estava en 
desacord amb aquest informe, l’acord era desfavorable a la inversió d’aquesta infraestructura 
a l’Arboç. Per altra banda, no teníem cap informe que fos favorable a aquesta inversió i això 
ens fa pensar que la mentalitat encara és aquesta mentalitat de què l’obra és bona per si 
sola, ja hem vist que aquesta mentalitat, duu a certes, és un llaç després per generacions 
futures.  És cert que aquesta inversió resultaria una mica grotesca, perquè es tracta de 
construir un intercanviador entre dues vies sense que les dues vies estiguessin adaptades per 
intercanviar els trens entre si, és a dir, a la via convencional no estava adaptada perquè els 
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trens de la línia d’alta velocitat, passessin a la via convencional. Això produiria l’absurditat de 
tenir un intercanviador per no poder intercanviar trens.  Aleshores, tot el que sigui afavorir el 
transport ferroviari, sobretot a la zona portuària de Tarragona que tant ho necessita, 
nosaltres estarem al costat, però tornar a aquesta història antiga de construir per construir, 
sobretot com a forma encoberta per donar subvencions a empreses amigues i que després 
suposin un llaç pel desenvolupament, doncs, no estem gens a favor.  Hauria estat bé, que 
s’hagués proposat de manera acordada demanar més estudis sobre la viabilitat d’aquesta 
obra i veure si realment era necessària per la comarca aquesta infraestructura.  Res més, 
moltes gràcies. 
 
Sr. Ferré: explicar en tot cas que la intervenció de l’Albert és perquè no ho hem dit, però és 
per les al·legacions que es fan per demanar el intercanviador de les vies, com ha dit ell, d’alta 
velocitat amb tema de mercaderies, que fos en lloc de l’estudi que hi havia al principi que era 
per Alt Penedès, a la Granada que em sembla que és on vol la Generalitat, fos aquí a l’Arboç 
i aquesta era una proposta que la comarca més o menys hi havia prou consens i ja dic que 
són unes al·legacions que s’han treballat a la comarca  i en tot cas, manifestar cada grup la 
seva opinió al respecte. Com s’ha de ratificar, haurem de votar, tot i que sigui una mica 
extemporani, però s’ha de ratificar el Decret. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 16 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres del PP, 2 dels membres d’UAM, 5 dels membres de 
CIU, 1 del membre de C’S i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra; 2 abstencions 
dels  membres d’ERC i 2 vots en contra dels membres de la CUP, acorda: 
 
1.  Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 3640/2015 de 26 d’octubre 
 
 
14.14.14.14.    AGRUPACIÓ, DIVISIÓ I AGRUPACIÓ, DIVISIÓ I AGRUPACIÓ, DIVISIÓ I AGRUPACIÓ, DIVISIÓ I DECLARACIÓ D'OBRA NOVA EQUIPAMENTS QUE DECLARACIÓ D'OBRA NOVA EQUIPAMENTS QUE DECLARACIÓ D'OBRA NOVA EQUIPAMENTS QUE DECLARACIÓ D'OBRA NOVA EQUIPAMENTS QUE 
FORMEN PART DE L'ILLA QUE CONFORMEN ELS CARRERS ST. PERE, CRTRA. DEL FORMEN PART DE L'ILLA QUE CONFORMEN ELS CARRERS ST. PERE, CRTRA. DEL FORMEN PART DE L'ILLA QUE CONFORMEN ELS CARRERS ST. PERE, CRTRA. DEL FORMEN PART DE L'ILLA QUE CONFORMEN ELS CARRERS ST. PERE, CRTRA. DEL 
SANATORI, CARRERADA D'EN RALET I LA VIA DEL TREN A CALAFELLSANATORI, CARRERADA D'EN RALET I LA VIA DEL TREN A CALAFELLSANATORI, CARRERADA D'EN RALET I LA VIA DEL TREN A CALAFELLSANATORI, CARRERADA D'EN RALET I LA VIA DEL TREN A CALAFELL    
    
FetsFetsFetsFets    
 
L’Ajuntament de Calafell és propietari de les finques registrals núm. 42221 i núm. 42142 que 
a continuació es detallen i que conformen l’illa compresa entre el carrer del Sanatori, el carrer 
Sant Pere, la via del ferrocarril i la carrerada d’En Ralet de Calafell: 
 
 A.A.A.A.----    Finca registral:Finca registral:Finca registral:Finca registral:    
    

Finca registral núm. 42221, tom 1276, llibre 1045, foli 176 del Registre de Propietat 
de Calafell  

 
Descripció:    

    
Urbana: Parcel·la de terreny situada en el terme municipal de Calafell, Carretera del 
Sanatori. Té una superfície de set mil vuit-cents deu metres quadrats. Limita: al Nord, 
en línia de cent vint metres, amb la carretera del Sanatori; al Sud en línea de cent 
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quaranta-un metres, vint centímetres amb la resta de la finca matriu; a l’Est, en línea 
poligonal de quaranta-un metres, cinquanta-sis centímetres; vint-i-dos metres, 
quaranta-quatre centímetres i quaranta-dos metres, setanta centímetres amb resta de 
finca matriu; i, a l’Oest, en línea de trenta-un metres amb resta de finca matriu.  

 
B.B.B.B.----    Finca Registral:Finca Registral:Finca Registral:Finca Registral:    

    
Finca Registral 42142, tom 1274, llibre 1043, foli 221 del Registre de Propietat de 
Calafell  
 
Descripció:    

 
Urbana: Parcel·la de terreny situada en el terme municipal de Calafell, Carretera del 
Sanatori, cantonada carrer Sant Pere. Te una superfície de quinze mil cinc-cents 
cinquanta-nou metres quadrats. Limita: al Nord, amb la carretera del Sanatori i amb 
finca segregada; al Sud, amb la via del ferrocarril; a l’Est, amb el carrer Sant Pere; i a 
l’Oest, amb la Carrerada d’en Ralet que constitueix la divisòria dels termes de El 
Vendrell i Calafell. 

 
La configuració i la superfície de les esmentades finques registrals no coincideix amb la 
configuració i superfície que figura descrita en el registre cadastral (referència núm. 
9909501CF769N0001TG i núm. 9909502CF7690N0001FG). 
 
A aquesta discordança entre el registre de la Propietat i el Cadastre, s’afegeix el fet de que, 
actualment, sobre aquesta illa figuren construïts tres equipaments municipals, com són: una 
aparcament en superfície, el mercat vell (avui, edifici destinat a ús polivalent) i el mercat nou, 
construïts sense tenir en compte ni la configuració registral ni la configuració  cadastral de les 
finques. I, a més, consultat els arxius municipals manquen les tramitacions de les declaracions 
d’obra nova dels esmentats equipaments públics. 
 
Ateses les discordances i mancances exposades i per tal d’aconseguir una gestió més eficaç 
del patrimoni i de l’inventari municipal, es necessari regularitzar la realitat física amb la 
realitat jurídica de les finques i, per aquest motiu, procedir a: agrupar les finques registrals 
núm. 42221 i núm. 42142; dividir la finca resultant de l’agrupació en tres noves finques, 
fent-les coincidir amb els equipaments existents; i, finalment, fer la declaració de l’obra nova 
de cada equipament. 
 
Vits l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 23 d’octubre de 2015, incorporat a 
l’expedient, del que es desprenen els tràmits a seguir per tal d’adaptar la realitat física a la 
jurídica de l’esmentada illa i equipaments: En primer lloc, el tràmit de l’agrupació de les 
finques registral núm. 42221 i núm. 42142; En segon lloc, el tràmit de la divisió de la finca 
resultat de l’agrupació en tres noves finques fent-les coincidir en els equipaments construïts; 
i, en Tercer lloc, el tràmit de la declaració de les obres noves de cada equipament.  
 

departament d’obres i, en concret, en l’expedient d’obres consta el certificat de final 
d’obra que acredita l’estat actual de la construcció i al seva descripció. 
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- Plànols: són els plànols identificats com a document núm. 8, 9 i 10, adjunts a l’informe de 
l’arquitecte municipal, de 23 d’octubre de 2015, que conformen les diferents plantes del nou 
edifici polivalent.    Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret     
 
* En relació a l’agrupació de finques: 
 

- D’acord amb els articles 45, 49 i 50 del Reglament de la Llei Hipotecaria 
- D’acord amb l’article 127 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament de patrimoni dels ens locals, que regula les inscripcions de les agrupacions 
en el Registre de la Propietat . 
 

* En relació a la divisió de finques: 
 

- D’acord amb l’article 191.1.a), 192, 193 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d’urbanisme, que regulen les 
parcel·lacions i divisions urbanístiques.  

 
- D’acord amb els articles 17, 19, 25, 26, 27, 28 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, que regulen 
el règim de divisió dels terrenys.  

 
- D’acord amb l’article 127 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament de patrimoni dels ens locals, que regula les inscripcions de les divisions en 
el Registre de la Propietat . 
 

* En relació a la declaració d’obra nova: 
 

- D’acord amb l’article 128 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament de patrimoni dels ens locals. 
- D’acord amb l’article 208 de la Llei Hipotecaria. 
- D’acord amb l’article 308 del Reglament de la Llei Hipotecaria. 
- D’acord amb l’article 45 a 55 del Real Decret 1093/1997, Real Decret 1093/1997, de 
4 de juliol, pel que s’aproven les normes complementaries al reglament per l’execució 
de la Llei hipotecària sobre inscripció en el registre de la Propietat d’actes de 
naturalesa urbanística. 

 
En relació a l’actualització de  inventari municipal:  
 

- D’acord amb 102 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament de patrimoni dels ens locals, l’inventari general s’ha d’actualitzar 
contínuament, sens perjudici de la seva rectificació comprovació  

 
- D’acord amb 105 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament de patrimoni dels ens locals, correspon al ple de l’Ajuntament l’aprovació, 
rectificació i la comprovació de l’inventari general 

 
- D’acord amb l’article 108 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 
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reglament de patrimoni dels ens locals, l’inventari de bens immobles ha de contenir, 
entre d’altres, dades els edificis,les característiques d’aquets, etc. 

 
- D’acord amb l’article 119 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament de patrimoni dels ens locals, el sens locals han d’inscriure, en el registre de 
la Pro`pietat, els seus béns immobles i els drets reals, d’acord amb el que preveu la 
legislació hipotecària. ` 
 

La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics, proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció del següent acord: 
 
1.1.1.1.----    AgruparAgruparAgruparAgrupar les finques registrals núm. 42221 i 42142, descrites als antecedents i d’acord 
amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 23 d’octubre de 2015, amb la 
següent descripció: 

 
Urbana: Parcel·la de terreny situada en el terme municipal de Calafell, carretera del 
Sanatori, cantonada carrer Sant Pere. Té una superfície de vint-i-tres mil tres-cents 
seixanta-nou metres quadrats (23.369,00 m2). Limita: al Nord, amb la carretera del 
Sanatori; al Sud, amb la via del ferrocarril; a l’Est, amb el carrer Sant Pere;i, a l’Oest, 
amb la carrerada d’en Ralet que constitueix la divisòria dels termes de El Vendrell i 
Calafell. 
 
Aquesta nova finca resultat de l’agrupació està grafiada en el document núm. 2 de 
l’informe de l’arquitecte municipal, de 23 d’octubre de 2015. 
 

2.2.2.2.----    DividirDividirDividirDividir la nova finca agrupada en tres noves finques, d’acord amb l’informe emès per 
l’arquitecte municipal, de data 23 d’octubre de 2015, amb les següents descripcions 
registrals: 

    
Finca número 1:Finca número 1:Finca número 1:Finca número 1:    

 
Urbana: Parcel·la de terreny situada en el terme municipal de Calafell, carretera del 
Sanatori. Té una superfície de tretze mil tres-cents seixanta- quatre metres quadrats 
amb noranta decímetres (13.364,90 m2). Limita: al Nord, en línia de cent setanta-set 
metres i setanta quatres centímetres, amb la carretera del Sanatori; al Sud, en línea de 
cent cinquanta-tres metres, quaranta-quatre centímetres amb la via del ferrocarril; a 
l’Est, en línea de cent disset  metres, trenta-quatre centímetres, amb la finca número 
2, Nou Mercat Municipal; i, a l’Oest, en línea de quaranta-dos metres, quatre 
centímetres amb la Carrerada d’en Ralet que constitueix la divisòria dels termes de El 
Vendrell i Calafell. 
 

 
Finca número 2:Finca número 2:Finca número 2:Finca número 2:    

 
Urbana: Parcel·la de terreny situada en el terme municipal de Calafell, carrer Sant 
Pere. Té una superfície de set mil cent vuitanta-cinc metres quadrats amb vint 
decímetres (7.185,20 m2). Limita: al Nord, en línia de vint-i-cinc metres i quaranta-
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quatre centímetres, amb la carretera del Sanatori, i amb línea poligonal de quaranta-
quatre metres, vuitanta centímetres i cinquanta-sis metres, trenta-nou centímetres 
amb la finca número 3; al Sud, en línea de setanta-cinc metres, trenta-set 
centímetres, amb la via del ferrocarril; a l’Est, en línea de vuitanta-tres metres, 
vuitanta-vuit centímetres, amb el carrer Sant Pere; i, a l’Oest, en línea de cent disset  
metres, trenta-quatre centímetres, amb la finca número 1. 
 
Finca número 3:Finca número 3:Finca número 3:Finca número 3:    

 

Urbana: Parcel·la de terreny situada en el terme municipal de Calafell, carrer Sant Pere 
cantonada carretera del Sanatori. Té una superfície de dos mil quatre-cents vuitanta-
vuit metres quadrats amb seixanta-tres decímetres (2.488,63 m2). Limita: al Nord, en 
línia poligonal de cinquanta-un metres, vuitanta-vuit centímetres, tres metres i tres 
metres, vuitanta-quatre centímetres, amb la carretera del Sanatori; al Sud, en línea de 
cinquanta-sis metres, trenta-nou centímetres, amb la finca número 2; a l’Est, en línea 
de quaranta-un metres, setanta-un centímetres, amb el carrer Sant Pere; i, a l’Oest, 
en línea de quaranta-quatre metres, vuitanta centímetres, amb la finca número 2. 

Aquestes noves finques resultat de la divisió estan grafiades en el document núm. 3 
de l’informe de l’arquitecte municipal, de 23 d’octubre de 2015. 

    
3.3.3.3.----    Declarar les obres novesDeclarar les obres novesDeclarar les obres novesDeclarar les obres noves que consten edificades en cadascuna de les finques resultat de 
la divisió anterior, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 23 
d’octubre de 2015: 
 
    A.A.A.A.----    Obra Nova de la Finca Núm. 1:Obra Nova de la Finca Núm. 1:Obra Nova de la Finca Núm. 1:Obra Nova de la Finca Núm. 1:    
 

 Sobre aquesta finca figura construït l’equipament municipal consistent en un 
aparcament de vehicles en superfície, amb una superfície total de 13.364,90 m2 m2 i 
de  515 places, amb 4 entrades per vianants i una entrada per vehicles. 

Requisits legals de l’obra:  

- Projecte: L’aparcament ha estat construït d’acord amb el projecte de redactat pels 
serveis tècnics municipals d’agost de 2013. 

-  Llicència d’obres: Per l’execució de l’esmentada obra era innecessària llicència 
d’obres, d’acord amb l’article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

- Plànols: es el plànol identificat com a document núm. 4 adjunt a l’informe de 
l’arquitecte municipal, de 23 d’octubre de 2015. 
 
B.B.B.B.----    Obra nova de laObra nova de laObra nova de laObra nova de la    Finca Núm. 2:Finca Núm. 2:Finca Núm. 2:Finca Núm. 2:    
 
Sobre aquesta finca figura construït l’equipament municipal consistent en un edifici 
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aïllat destinat al Nou Mercat Municipal, amb superfície comercial i aparcament, amb 
una superfície total construïda de 8.646 m2 i amb  4.555,00 m2 d’ocupació de 
parcel·la amb la següent configuració: 

 
• La planta soterrani: destinada a aparcament de vehicles de 84 places, a zones 

de càrrega i descàrrega i a magatzems, trasters i locals d’instal·lacions tant del 
mercat com de la superfície comercial, amb una superfície construïda de 
4.522,80 m2 
 

• La planta baixa: destinada a mercat municipal i a superfície comercial, amb 
una superfície total de 3.775,85 m2 dels quals 131,40 m2 son porxos. 
 

• La planta pis: destinada a instal·lacions de la superfície comercial i del mercat, 
amb una superfície construïda total de 347,35 m2 dels quals 93,15 m2 son 
porxos. 

 

Requisits legals de l’obra:  

- Projecte: L’edifici va ser construït d’acord amb el projecte dels arquitectes Sr. Enric 
Batlle i Joan Roig, visat pel Col·legi Oficial de d’Arquitecte de Catalunya 8, amb núm. 
201260030. 

- Llicència d’obres: Per l’execució de l’esmentada obra era innecessària llicència 
d’obres, d’acord amb l’article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

- Certificacions: Als arxius municipals del departament d’obres i, en concret, en 
l’expedient d’obres consta el certificat de final d’obra que acredita l’estat actual de la 
construcció i al seva descripció. 

- Plànols: es el plànol identificat com a document núm. 5, 6 i 7 adjunts a l’informe de 
l’arquitecte municipal, de 23 d’octubre de 2015, que conformen les diferents plantes 
del mercat nou. 
  
 
C.C.C.C.----    Obra nova Obra nova Obra nova Obra nova de la Finca Núm. 3:de la Finca Núm. 3:de la Finca Núm. 3:de la Finca Núm. 3:    
 
Sobre aquesta finca figura construït l’equipament municipal consistent en un edifici 
aïllat (abans mercat vell) destinat a usos polivalents amb una superfície total 
construïda de 4.008,83 m2 i amb 2.380,95 m2 d’ocupació de parcel·la, amb la 
següent configuració: 

 
• La planta soterrani: destinada a magatzem de la brigada municipal, amb una 

superfície construïda de 2.006,75 m2 
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• La planta baixa: destinada a sala polivalent, amb una superfície total de 
1.903,13 m2 dels quals 203 m2 son porxos. 

 
• Planta altell: destinada a oficines, amb una superfície total de 98,95 m2 

Requisits legals de l’obra:  

- Projecte: L’edifici va ser construït d’acord amb el projecte de l’arquitecte Sr. 
Francisco de A. Saurí Lladó, redactat l’abril de 1.983, posteriorment, s’ha remodelat 
amb projecte redactat el setembre de 2014 pels Serveis Tècnics municipals.  

- Llicència d’obres: Per l’execució de l’esmentada obra era innecessària llicència 
d’obres, d’acord amb l’article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

- Certificacions: Als arxius municipals del departament d’obres i, en concret, en 
l’expedient d’obres consta el certificat de final d’obra que acredita l’estat actual de la 
construcció i al seva descripció. 

- Plànols: són els plànols identificats com a document núm. 8, 9 i 10, adjunts a 
l’informe de l’arquitecte municipal, de 23 d’octubre de 2015, que conformen les 
diferents plantes del nou edifici polivalent. 

4444....---- Remetre al Remetre al Remetre al Remetre al Registre de la Propietat de CalafellRegistre de la Propietat de CalafellRegistre de la Propietat de CalafellRegistre de la Propietat de Calafell certificació del present acord i de 
l’informe de l’arquitecte municipal, de 23 d’octubre de 2015,  i sol·licitar que es realitzin les 
corresponents inscripcions a favor de l'Ajuntament de Calafell dels acords d’agrupació de 
finques, de divisió de finques i de declaració d’obres noves d’obra anteriorment adoptats. 
    
5.5.5.5.---- Donar compteDonar compteDonar compteDonar compte    al Departament de Cadastreal Departament de Cadastreal Departament de Cadastreal Departament de Cadastre per tal que faci les rectificacions necessàries 
 
Sr. Perín: aquí el que es fa, el tràmit d’agrupació, divisió i declaració d’obra nova per 
regularitzar aquest espai en primera instància i després fer la divisió horitzontal i assignar els 
coeficients.  És a dir, ara el que hi ha és el pàrquing amb dos mercats i abans es 
comptabilitzava en una unitat privativa. També fer esment que el mercat porta dos anys en 
funcionament i encara no està inscrit, això no es va quedar resolt en l’anterior consistori i ara 
els paradistes tenen problemes per resoldre les seves llicències d’activitat.  I aquest fet 
impossibilita la penalitat individualment de 60€ per no estar donat d’alta. Com a símil i millor 
comprensió  a nivell més de carrer, podríem dir que és com si un constructor fa un edifici, 
lloga tots els pisos i no els registra, però es beneficia de les quotes, gràcies. 

 
Sr. Solé: jo entenc el que diu el regidor d’urbanisme, el senyor Perín, però sí que també s’ha 
de dir que els paradistes van fer una inversió molt alta i es van donar les màximes facilitats i 
això és un tema que ells tenien en ment que s’havia de fer, el tema de les activitats i que 
d’alguna forma el temps els ajudava a fer la inversió que van fer inicialment i així és com 
d’alguna forma ho vam acordar. Per tant, no va ser un oblit sinó d’alguna forma va ser no 
ficar en més pressió a la inversió que van fer i aquest és el motiu, gràcies. 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que consitueixen quórum per la majoria legal 
 
1.1.1.1.----    AgruparAgruparAgruparAgrupar les finques registrals núm. 42221 i 42142, descrites als antecedents i d’acord 
amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 23 d’octubre de 2015, amb la 
següent descripció: 

 
Urbana: Parcel·la de terreny situada en el terme municipal de Calafell, carretera del 
Sanatori, cantonada carrer Sant Pere. Té una superfície de vint-i-tres mil tres-cents 
seixanta-nou metres quadrats (23.369,00 m2). Limita: al Nord, amb la carretera del 
Sanatori; al Sud, amb la via del ferrocarril; a l’Est, amb el carrer Sant Pere;i, a l’Oest, 
amb la carrerada d’en Ralet que constitueix la divisòria dels termes de El Vendrell i 
Calafell. 
 
Aquesta nova finca resultat de l’agrupació està grafiada en el document núm. 2 de 
l’informe de l’arquitecte municipal, de 23 d’octubre de 2015. 
 

2.2.2.2.----    DividirDividirDividirDividir la nova finca agrupada en tres noves finques, d’acord amb l’informe emès per 
l’arquitecte municipal, de data 23 d’octubre de 2015, amb les següents descripcions 
registrals: 

    
Finca número 1:Finca número 1:Finca número 1:Finca número 1:    

 
Urbana: Parcel·la de terreny situada en el terme municipal de Calafell, carretera del 
Sanatori. Té una superfície de tretze mil tres-cents seixanta- quatre metres quadrats 
amb noranta decímetres (13.364,90 m2). Limita: al Nord, en línia de cent setanta-set 
metres i setanta quatres centímetres, amb la carretera del Sanatori; al Sud, en línea de 
cent cinquanta-tres metres, quaranta-quatre centímetres amb la via del ferrocarril; a 
l’Est, en línea de cent disset  metres, trenta-quatre centímetres, amb la finca número 
2, Nou Mercat Municipal; i, a l’Oest, en línea de quaranta-dos metres, quatre 
centímetres amb la Carrerada d’en Ralet que constitueix la divisòria dels termes de El 
Vendrell i Calafell. 
 

 
Finca número 2:Finca número 2:Finca número 2:Finca número 2:    

 
Urbana: Parcel·la de terreny situada en el terme municipal de Calafell, carrer Sant 
Pere. Té una superfície de set mil cent vuitanta-cinc metres quadrats amb vint 
decímetres (7.185,20 m2). Limita: al Nord, en línia de vint-i-cinc metres i quaranta-
quatre centímetres, amb la carretera del Sanatori, i amb línea poligonal de quaranta-
quatre metres, vuitanta centímetres i cinquanta-sis metres, trenta-nou centímetres 
amb la finca número 3; al Sud, en línea de setanta-cinc metres, trenta-set 
centímetres, amb la via del ferrocarril; a l’Est, en línea de vuitanta-tres metres, 
vuitanta-vuit centímetres, amb el carrer Sant Pere; i, a l’Oest, en línea de cent disset  
metres, trenta-quatre centímetres, amb la finca número 1. 
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Finca número 3:Finca número 3:Finca número 3:Finca número 3:    

Urbana: Parcel·la de terreny situada en el terme municipal de Calafell, carrer Sant Pere 
cantonada carretera del Sanatori. Té una superfície de dos mil quatre-cents vuitanta-
vuit metres quadrats amb seixanta-tres decímetres (2.488,63 m2). Limita: al Nord, en 
línia poligonal de cinquanta-un metres, vuitanta-vuit centímetres, tres metres i tres 
metres, vuitanta-quatre centímetres, amb la carretera del Sanatori; al Sud, en línea de 
cinquanta-sis metres, trenta-nou centímetres, amb la finca número 2; a l’Est, en línea 
de quaranta-un metres, setanta-un centímetres, amb el carrer Sant Pere; i, a l’Oest, 
en línea de quaranta-quatre metres, vuitanta centímetres, amb la finca número 2. 

Aquestes noves finques resultat de la divisió estan grafiades en el document núm. 3 
de l’informe de l’arquitecte municipal, de 23 d’octubre de 2015. 

    
3.3.3.3.----    Declarar les obres novesDeclarar les obres novesDeclarar les obres novesDeclarar les obres noves que consten edificades en cadascuna de les finques resultat de 
la divisió anterior, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 23 
d’octubre de 2015: 
 
    A.A.A.A.----    Obra Nova de la Finca Núm. 1:Obra Nova de la Finca Núm. 1:Obra Nova de la Finca Núm. 1:Obra Nova de la Finca Núm. 1:    
 

 Sobre aquesta finca figura construït l’equipament municipal consistent en un 
aparcament de vehicles en superfície, amb una superfície total de 13.364,90 m2 m2 i 
de  515 places, amb 4 entrades per vianants i una entrada per vehicles. 

Requisits legals de l’obra:  

- Projecte: L’aparcament ha estat construït d’acord amb el projecte de redactat pels 
serveis tècnics municipals d’agost de 2013. 

-  Llicència d’obres: Per l’execució de l’esmentada obra era innecessària llicència 
d’obres, d’acord amb l’article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

- Plànols: es el plànol identificat com a document núm. 4 adjunt a l’informe de 
l’arquitecte municipal, de 23 d’octubre de 2015. 
 
B.B.B.B.----    Obra nova de la Finca Núm. 2:Obra nova de la Finca Núm. 2:Obra nova de la Finca Núm. 2:Obra nova de la Finca Núm. 2:    
 
Sobre aquesta finca figura construït l’equipament municipal consistent en un edifici 
aïllat destinat al Nou Mercat Municipal, amb superfície comercial i aparcament, amb 
una superfície total construïda de 8.646 m2 i amb  4.555,00 m2 d’ocupació de 
parcel·la amb la següent configuració: 

 
• La planta soterrani: destinada a aparcament de vehicles de 84 places, a zones 

de càrrega i descàrrega i a magatzems, trasters i locals d’instal·lacions tant del 
mercat com de la superfície comercial, amb una superfície construïda de 
4.522,80 m2 
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• La planta baixa: destinada a mercat municipal i a superfície comercial, amb 

una superfície total de 3.775,85 m2 dels quals 131,40 m2 son porxos. 
 

• La planta pis: destinada a instal·lacions de la superfície comercial i del mercat, 
amb una superfície construïda total de 347,35 m2 dels quals 93,15 m2 son 
porxos. 

 

Requisits legals de l’obra:  

- Projecte: L’edifici va ser construït d’acord amb el projecte dels arquitectes Sr. Enric 
Batlle i Joan Roig, visat pel Col·legi Oficial de d’Arquitecte de Catalunya 8, amb núm. 
201260030. 

- Llicència d’obres: Per l’execució de l’esmentada obra era innecessària llicència 
d’obres, d’acord amb l’article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

- Certificacions: Als arxius municipals del departament d’obres i, en concret, en 
l’expedient d’obres consta el certificat de final d’obra que acredita l’estat actual de la 
construcció i al seva descripció. 

- Plànols: es el plànol identificat com a document núm. 5, 6 i 7 adjunts a l’informe de 
l’arquitecte municipal, de 23 d’octubre de 2015, que conformen les diferents plantes 
del mercat nou. 
  
 
C.C.C.C.----    Obra Obra Obra Obra nova de la Finca Núm. 3:nova de la Finca Núm. 3:nova de la Finca Núm. 3:nova de la Finca Núm. 3:    
 
Sobre aquesta finca figura construït l’equipament municipal consistent en un edifici 
aïllat (abans mercat vell) destinat a usos polivalents amb una superfície total 
construïda de 4.008,83 m2 i amb 2.380,95 m2 d’ocupació de parcel·la, amb la 
següent configuració: 

 
• La planta soterrani: destinada a magatzem de la brigada municipal, amb una 

superfície construïda de 2.006,75 m2 
 

• La planta baixa: destinada a sala polivalent, amb una superfície total de 
1.903,13 m2 dels quals 203 m2 son porxos. 

 
• Planta altell: destinada a oficines, amb una superfície total de 98,95 m2 

Requisits legals de l’obra:  
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- Projecte: L’edifici va ser construït d’acord amb el projecte de l’arquitecte Sr. 
Francisco de A. Saurí Lladó, redactat l’abril de 1.983, posteriorment, s’ha remodelat 
amb projecte redactat el setembre de 2014 pels Serveis Tècnics municipals.  

- Llicència d’obres: Per l’execució de l’esmentada obra era innecessària llicència 
d’obres, d’acord amb l’article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

- Certificacions: Als arxius municipals del 

4444....---- Remetre al Registre de la Propietat de CalafellRemetre al Registre de la Propietat de CalafellRemetre al Registre de la Propietat de CalafellRemetre al Registre de la Propietat de Calafell certificació del present acord i de 
l’informe de l’arquitecte municipal, de 23 d’octubre de 2015,  i sol·licitar que es realitzin les 
corresponents inscripcions a favor de l'Ajuntament de Calafell dels acords d’agrupació de 
finques, de divisió de finques i de declaració d’obres noves d’obra anteriorment adoptats. 

5.5.5.5.---- Donar comptDonar comptDonar comptDonar compteeee    al Departament de Cadal Departament de Cadal Departament de Cadal Departament de Cadastreastreastreastre per tal que faci les rectificacions 
necessàries.  
 
 
15151515....    ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT PREVIES 1016/2012ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT PREVIES 1016/2012ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT PREVIES 1016/2012ACORD DE NOMENAMENT D'ADVOCAT PREVIES 1016/2012       
 

SJ SJ SJ SJ MLMLMLML----PRP2015/4458PRP2015/4458PRP2015/4458PRP2015/4458    
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENTIDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT    
    
Nomenament advocat prèvies 1016/2012  
 
FetsFetsFetsFets    
 
1.El Jutjat d’instrucció número 6 de El Vendrell, ha tramès acta de declaració d ’imputat en 
les diligències prèvies 1016/2012. 
 
2.Com a conseqüència de que aquest procediment te a veure amb un seguit d’actuacions 
municipals que han afectat a la imatge de la Policia Local i del propi Ajuntament cal procedir 
a comparèixer com acusació particular per tal de poder esclarir els fets. En aquest sentit cal 
nomenament d’un advocat per personar-nos com a acusació particular en la causa que 
defensi els interessos del demandat. 
    
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2688/2011, de data 1 de juliol, de delegació genèrica 
d’atribucions en matèria de defensa jurídica en referència a l’ assabentat i l’ordre de 
compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials competència del 
Ple Municipal. 
 
Vist les Delegacions del Ple a la Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 2015. 
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Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d’Alcaldia 2666/2015, de data 22 de 
juny. 
 
ResolucióResolucióResolucióResolució    
 
Per tant proposo a la Comissió Informativa d’adopció del següent acord: 
 
Sr. Triadó: Aquest ha estat un punt que ja es va aclarir l’altra dia a la comissió que ve dels fets 
que van succeir quan hi va haver el problema amb la policia i els manters a la platja i que 
aleshores l’Ajuntament per defensar el nom tant del policia com del nostre propi com 
ajuntament, ha de designar un advocat que es personi en aquest cas.  L’Ajuntament té 
sempre una companyia d’assegurances que cobria la defensa de l’ajuntament i dels seus  
treballadors i en aquest cas va ser un lapsus on la pòlissa no estava vigent perquè va quedar 
caducada i va ser en l’època que van succeir tots aquests fets. Per tant, ens veiem, o sigui, em 
decidit personar-nos per defensar el nom de l’Ajuntament i també el del policia.  
 
Sr. Montejo: de fet, hi ha algunes incoherències respecte l’explicació que ha fet el senyor 
Triadó o se’ns va informar malament a la comissió informativa.  Parlava, diu literalment que 
es contracta un advocat per defensar la institució i a l’agent de policia encausat. Segons se’ns 
va explicar en comissió informativa la pòlissa d’assegurances del cost policial de l’Ajuntament 
està en vigor i ja té un advocat defensor aquest agent.  Es contracta un nou advocat per 
personar-se com acusació particular en el procediment i així ens ho va informar l’assessor 
jurídic de l’Ajuntament. Per tant, la pòlissa del cos de policia està en vigor i en qualsevol cas, 
nosaltres ens abstindrem perquè entenem que sovint que aquest tipus de personacions de la 
institució particular en una causa acaben esdevenint segones acusacions o segones defenses 
a favor d’una de les parts, en aquest cas, de l’agent de policia.  Entenem que hi ha un 
instrument legal o jurídic molt més interessant que acota molt més la capacitat d’intervenció 
de la institució però alhora garanteix, perquè en la mesura que les parts, en aquest cas el 
manter com l’agent de policia, tenen la seva defensa entre ells dividiran les responsabilitats 
d’aquelles suposades agressions i la institució l’única responsabilitat que té és la de vetllar el 
seu patrimoni o per les responsabilitats que se li puguin haver causat en termes d’imatge. Per 
tant, l’acusació particular com a instrument jurídic entenem que si bé ho recull la legislació 
actual, amb escreix excedeix la funció que hauria de tenir aquesta institució en aquest 
procediment. Per tots són coneguts exemples en els quals el personament d’un Ajuntament o 
de la Generalitat o de l’Estat en aquest tipus de causes, no són sinó un instrument més, bé 
per entorpir un procés i això ho hem vist per exemple en casos de corrupció sonats, que el 
propi jutge ha apartat l’acusació particular, i en altres senzillament per encobrir o per 
dificultar les tasques d’investigació. Per tot això, nosaltres votarem en contra d’aquesta 
resolució. Gràcies. 
 
Sra. López: el senyor Triadó en aquest cas, ha dit que l’Ajuntament no tenia assegurança i 
això no és veritat. O sigui, el problema ha estat que estava en licitació i el que passa és que 
quan s’han presentat les denúncies ha passat el termini que tenien, que és el que va explicar 
el director de Serveis Jurídics i Contractació, i és el que va dir l’altre dia en comissió.  O sigui, 
en cap moment va dir que no hi havia assegurança. L’Ajuntament sempre ha tingut 
assegurança de tot, sempre ha estat en vigor, si no s’ha prorrogat en el temps, i en aquest 
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cas la pròrroga eren sis mesos i el que passa és que tot aquest problema va sorgir quan  es 
van presentar les diligències i això ha tirat endavant, havia passat un any i escaig i què passa?  
Aquí és on està el problema.  Que l’asseguradora que s’havia de fer càrrec, va dir que es feia 
càrrec fins a sis mesos.  Què passa?  Que això va arribar més tard, la denúncia i per això hi ha 
un buit legal, però no és que no hi hagués assegurança, assegurança n’hi ha hagut sempre.  
O sigui, hi havia una assegurança que quedava cobert sis mesos després dels fets i que es va 
caducar. La nova asseguradora ha dit que no es pot fer càrrec d’una cosa que no estava la 
meva pòlissa en vigor.  És així, i així és com ho va explicar el director de Serveis Jurídics en el 
seu moment. És més, queda constància a l’acta de la comissió, perquè clar dir que un 
ajuntament no té assegurança, home, ha tingut sempre assegurança, s’han portat sempre bé 
els procediments, ha quedat cobert, s’han prorrogat les assegurances i s’ha fet tot com cal.  
Ara només cal que ja digui que no tenim assegurances els ajuntaments i que no complim 
amb res. 
 
Sr. Triadó: en tot cas que la senyora secretària aclareixi aquest lapsus que hi va haver entre 
aquestes pròrrogues. 
 
Sra. secretària: és això, que quan acaba la vigència d’una assegurança tens un termini per si 
et presenten alguna reclamació pels fets que tenies assegurats, que doni cobertura.  La 
notificació del jutjat va arribar més tard i per això l’asseguradora no se’n volia fer càrrec. 
 
Sr. Triadó: aleshores no teníem cobertura? 
 
Sra. secretària: quan va arribar la notificació ja no hi havia cobertura i ja no podíem reclamar 
a l’assegurança d’aquell moment perquè se’n fes càrrec. 
 
Sr. Triadó: i aleshores s’ha de designar un advocat perquè defensi la situació. 
 
Sra. secretària: sí, ara ho ha d’assumir l’ajuntament i ja està. 
 
Sr. Montejo: nosaltres voldríem fer una puntualització, el fet que l’Ajuntament es personi 
com acusació particular no és un fet indispensable.  Els dos acusats i víctimes a l’hora, és a 
dir, els dos que han interposat denúncia creuada, tenen les seves defenses particulars i en 
aquest cas l’Ajuntament l’únic que podria reclamar és qualsevol cas és un dany patrimonial, 
però hi ha una denúncia per agressions, és a dir, que en qualsevol cas l’Ajuntament podria 
emprendre mesures disciplinàries en cas que es demostrés la culpabilitat de la gent o 
reclamar alguna cosa, en aquest cas, el manter si es provés que hi ha hagut una agressió, 
però més enllà d’això, la funció de l’Ajuntament no és indispensable en aquest procés, és a 
dir l’acusació particular tal com ens va informar l’assessor jurídic és una figura a la que opta 
l’Ajuntament voluntàriament i de fet, hi ha molts exemples en què institucions s’han personat 
com acusació particular i després s’han retirat del cas, per tant, en qualsevol cas, no és un 
imperatiu legal que l’Ajuntament s’hagi de personar en aquest cas. 
 
Sra.López: simplement, insistir en què ha explicat la secretària és exactament el que jo havia 
explicat que no hagués cobertura, és pels motius.  Quan la pròrroga que ens fan les 
assegurances és d’un temps limitat i quan ens va arribar la citació era amb posterioritat, però 
assegurances sempre n’hi ha hagut en aquest Ajuntament, simplement això, gràcies.  
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Sr. Triadó: només un aclariment, en tot cas, el conveni col·lectiu que tenim amb els 
treballadors diu que la responsabilitat envers els nostres treballadors l’ha d’assumir 
l’Ajuntament i per tant, és el que s’està portant endavant 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 18 vots a 
favor: 5 dels membres de CIU, 5 del PSC-PM, 2 del PPC, 2 d’UAM, 2 d’ERC, 1 de C’s i 1 del 
regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 2 abstencions de la CUP 
 
1111.- COMPARÈIXERCOMPARÈIXERCOMPARÈIXERCOMPARÈIXER com acusació particular en les diligències prèvies 1016/2012. 
 
2222.- DESIGNARDESIGNARDESIGNARDESIGNAR com a lletrat el senyor MOISES GEBELLÍ JOVE, en les prèvies 1016/2012, que 
assumirà, la defensa lletrada i la representació de l’esmentat recurs, segons el que disposa 
l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
3333.- COMUNICAR COMUNICAR COMUNICAR COMUNICAR  la present resolució als interessats i al Jutjat d’Instrucció número 6 de El 
Vendrell, pel seu coneixement i efectes 
 
16161616. . . . MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ 
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA A LA MEDITERRÀNIA A LA MEDITERRÀNIA A LA MEDITERRÀNIA        
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manifesta la seva preocupació per la crisi 
humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra 
civil a Síria i d’altres conflictes internacionals. 
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània 
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals 
almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut 
o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï 
augmentant els propers dos mesos.  
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb 
el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 

− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 
de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
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− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
 

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida. 

 
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 

l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin 

resposta a la situació dels refugiats. 
 
Per tot això, els grups polítics municipals a sota signants proposen l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

3. Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida 
i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les 
administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 
 

4. Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
 

5. Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
 

6. Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es veuen 
obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del que 
proposa Stop Mare Mortum. 
 

7. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon.Segon.Segon.Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne 
el desplegament. 
 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec 
del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 
 

• Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
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• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 

les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer. Tercer. Tercer. Tercer. Facilitar l'empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i 
conseqüentment garantir l'accés als serveis bàsics.    
    
QuartQuartQuartQuart. . . . Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
CinquèCinquèCinquèCinquè.... Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 
servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
SisèSisèSisèSisè.... Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones 
sol·licitants. 
 
SSSSetetetetè.è.è.è. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
VuitVuitVuitVuitè.è.è.è. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  
 
NovNovNovNovè.è.è.è. Oferir els municipis com a territori d’acollida. 
 
Desè.Desè.Desè.Desè. Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors. 
 
OnzèOnzèOnzèOnzè. . . . Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de 
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la 
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

• Assistència en les rutes de fugida 
 

• Suport als municipis de la ruta 
 

• Planificació i gestió de l’acollida  
 

• Acollida a Catalunya  
 
DDDDotzotzotzotzè. è. è. è. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 
actual, a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre institucions, entitats 
municipalistes i municipis catalans per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la 
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.  
 
Sr. Ferré: bé, com que és una moció de tots els  grups, fem un torn d’intervenció per a tots, 
d’acord?  Us sembla bé, o tampoc?  Si algú vol fer una exposició? 
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Sr. Benedicto: estem parlant d’éssers humans que és un tema molt sensible, però bé, de 
vegades veiem això a la televisió, tenim aquestes notícies i ens oblidem que aquí a Espanya 
també hi ha persones, famílies, que estan passant les mateixes necessitats.  Jo votaré que sí 
però demano que ens recordem dels nostres compatriotes també. 
 
Sr.Tejedor: bueno, nosotros creemos que el objetivo principal es el reasientamiento eficiente, 
coordinado con la Unión Europea con Gobierno Central y Generalitat y dando una seguridad 
jurídica y personal a las personas que son víctimas de estos conflictos.  El primer objetivo 
tiene que ser rehacer sus vidas pero para eso los municipios que vamos a coger y que vamos 
a hacer este sacrificio necesitamos también que desde las instituciones superiores, 
lógicamente, se nos dote de medios presupuestarios. Defendemos también que los 
municipios españoles coordinen su respuesta con las comunidades autónomas y el gobierno 
central con criterios de flexibilidad que garanticen un tratamiento igualitario para las 
personas que busquen refugio, permitiendo la unidad familiar y evitando los mismos 
desequilibrios que operan en el ámbito europeo. Queremos así mismo defender que se debe 
de encontrar una solución a los conflictos que asolan países como Siria o Irak y otros 
conflictos, buscando soluciones en los puntos de orígen.  Lógicamente, como ciudadanos 
tenemos que adaptarnos y acoger a los refugiados pero también hay que dar soluciones a los 
países de orígen a cualquier problemàtica que haya bien sea en este aspecto de guerras 
como en temas económicos. Y lo que sí queremos evitar de todas las maneras es que se 
utilice este conflicto de una forma política siempre. 
 
Sr. Balaguer: Esquerra Republicana ja vam explicar-ho i per tant, no afegirem res. 
 
Sra. González: el Partit Popular votarà a favor, perquè amb totes les mesures que es prenen 
aquí es demostrarà que com a municipi també tenim una sensibilitat especial per aquestes 
persones refugiades.  I des d’altres instàncies que sí que tenen més competències en aquest 
sentit, que hi ha partida pressupostària als pressupostos generals de l’Estat, ara no recordo el 
import, que bé, amb aquesta instància que fem ajudarà inclús que es pugui l’any vinent 
incrementar, si tots els municipis en aquest sentit estem d’acord. 
 
Sr. Montejo: nosaltres voldríem explicar una mica com es gesta aquesta moció. L’origen és 
una proposta que va presentar la CUP ja fa un mes que era la moció que havia presentat 
Stop Mare Mortum que és una plataforma ciutadana que lluita per canviar les polítiques 
migratòries i d’estrangeria a la Unió Europea.  Posteriorment el dia després el PSC 
segurament potser per desconeixement de què nosaltres ho havíem presentat en van 
presentar una altra, que nosaltres entenem que tenia diferències de fons substancials tant en 
la interpretació del fenomen migratori, la problemàtica dels refugiats i sobretot les propostes 
que presentava i davant d’això hi va haver una tercera via, un document de consens que 
se’ns va plantejar els portaveus que era la moció del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. Si hi ha diferències entre aquesta moció del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i amb la d’Stop Mare Mortum, a la part resolutiva és pràcticament un calc. 
De fet, la moció del Fons Català de Desenvolupament surt posteriorment a la d’Stop Mare 
Mortum i bàsicament és copiar la part resolutiva i treure els aspectes més controvertits pel 
que fa a la visió institucional de la Unió Europea respecte la política migratòria. És a dir, 
perquè ens entenguem, la suavitza una mica.  Nosaltres vam ser l’únic grup municipal a la 
Junta de Portaveus quan es va negociar aquesta proposta que vam presentar esmenes i vam 
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presentar dues esmenes que em semblen molt importants, perquè realment aquesta moció 
tingui un contingut polític real més enllà d’una simple declaració d’intencions. Per un costat 
vam proposar i es va aprovar així i ho van acceptar tots els portaveus, ampliar el concepte de 
refugiat a totes aquelles persones que es veuen obligades a abandonar els seus països 
d’origen per motius econòmics i això em sembla important perquè l’actual distinció legal 
actual entre refugiats i migrants econòmics és una autèntica farsa, perquè l’emergència 
humanitària no és nova, i perquè sense anar més lluny a dia d’avui al Poble Nou hi ha moltes 
naus d’immigrants condemnats o amb l’espassa sobre el cap de poder ser portats a un centre 
d’internament d’estrangers i no serien considerats, des del punt de vista de la terminologia 
legal actual, refugiats. Per tant, entenem que la immigració ha de ser considerada un dret i 
que la gent que migra ha de ser protegida, sobretot en aquest sistema econòmic 
profundament pervers que genera centenars de milers de desplaçats.   
 
I una segona esmena que vam fer i que també va ser aprovada i que també em sembla molt 
important és la de facilitar l’empadronament a totes les persones que declaren viure al 
municipi i conseqüentment garantir-los l’accés als serveis bàsics.  I això és important, perquè 
fa uns quants anys, tots recordem que hi va haver una ofensiva per part d’alguns 
ajuntaments governats per partits de molts colors polítics per no facilitar l’empadronament a 
la població migrada, al·legant que això repercutia els serveis i sense oposar-se en què 
realment tenia responsabilitats amb això que era el govern central.  És a dir, van voler 
carregar de nou els tinters contra els més dèbils, contra els que pateixen aquestes polítiques i 
no contra aquells que les generen. 
 
I també tenim un historial relativament recent de polítiques per part del govern central del 
Partit Popular en aquesta mateixa línia. Recordarem que el dos mil dotze ens congratulem de 
cara el Partit Popular accepti aquesta moció, al 2012 va aprovar el Decret per garantir el 
sistema nacional que bàsicament el que feia era una atacada a excloure vuit-centes setanta 
mil persones immigrants del sistema de salut d’atenció primària i condemnar-los només a les 
urgències, un autèntic cop d’Estat als drets socials bàsics. Cara el 2015, davant de les 
conseqüències nefastes que té pel sistema de salut general de tota la població s’ha vist, el 
govern del Partit Popular, condemnat a rectificar.   
 
Des d’un punt de vista de reflexions més generals, em sembla molt interessant que en la 
moció, ja en la versió original del Fons Català, exigeix a l’Estat espanyol un augment del 
nombre de places d’asil polític que actualment són irrisòries i que, en cap cas poden 
respondre a la demanda real i per l’altre una petició que també fa extensiva el govern de la 
Generalitat, atès que en aquest cas el govern espanyol són igual de responsables en la manca 
de polítiques migratòries decents.   
 
I finalment, entenem que aquesta moció també és una reflexió i una crítica a organitzacions 
supranacionals, la política de les quals acaba condicionant precisament que ara ens trobem 
amb drames a les fronteres europees com les que ens trobem. Per un costat, a la participació 
dels països europeus a l’OTAN, perquè tant la immigració, com l’afganesa que es parlava en 
la moció, són poblacions migrants fruit de dos conflictes bèl·lics amb participació militar, o 
sigui a través de la pròpia indústria armamentística de països occidentals, els mateixos que en 
molts casos es neguen a assumir les conseqüències de les guerres a les quals participen, i és 
per això que a la CUP sempre hem defensat la sortida de l’OTAN, que és una institució que 
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només respon als interessos geoestratègics d’alguns Estats i a la construcció d’un país 
desmilitaritzat que no generi més desplaçats. I per altra també és una crítica a la Unió 
Europea, aquesta moció, perquè la Unió Europea com a institució entenem i la seva política 
fronterera, absolutament genocida que es basa amb el racisme institucional, recordem 
l’acord Schengen o l’empresa Frontex són grans responsables de la situació actual i de fet, les 
mors constants a la Mediterrània no són sinó una nova forma de genocidi en aquest cas per 
omissió del segle XXI. Per tant, la permanència també en aquesta institució que entenem que 
aquesta moció directa o implícitament també posa en qüestió, és una institució democràtica 
que vulnera constantment els drets humans i que no va en consonància amb la idea 
d’independència o de sobirania o de democràcia real que hauria originalment de defensar.  
 
Per acabar, també volem anunciar que a Barcelona el proper 7 de novembre hi ha recollida 
de roba i altres elements d’ajut als refugiats, a la Barcelona a l’antiga fàbrica Fabra i Puig, que 
aquí a Calafell també hi ha programades recollides de roba, aliments i altres estris que els 
puguin servir d’utilitat. Aquí al poble serà a la llibreria Alpi, a Segur el supermercat Chàrter i a 
la platja el Bar Conrad’s i senzillament fer una reflexió general sobre que aquesta diferència 
d’altres com recordava el president de la corporació en l’anterior Ple no es quedi en paper 
mullat i acabi materialitzant-se, gràcies. 
 
Sra. Rubio: nosaltres també com dius tu vam presentar una moció el dia següent, que era la 
del nostre partit en el sentit que anava, perquè saps que quan es va iniciar el tema del siris 
van començar a sortir organismes tant com el Mare Nostrum, la Federació Catalana i totes a 
tots els ajuntaments els van cridar, jo vaig anar presencialment a la que vaig poder, a 
comissió informativa vaig explicar l’evolució que s’està fent a nivell de Generalitat i d’Estat de 
com s’està organitzant aquest moviment. El primer que es va posar sobre la taula era quina 
voluntat per part de la Generalitat o de l’Estat invertien als ajuntaments, perquè clar, el 
primer que hem dit tots els ajuntaments és que nosaltres tenim també situacions greus als 
municipis i des de serveis socials estem absorbint  moltes despeses en el sentit de què cada 
vegada per exemple, tant des de l’Estat espanyol com de la Generalitat van retallant tot el 
tema de serveis socials i això s’ha de pagar al llarg dels impostos dels ciutadans any rere any.  
Demanàvem cèntims, els cèntims que es van demanar des del principi que van oferir des de 
la Diputació a groso modo eren deu mil euros, i vam dir que eren molt pocs diners per tirar 
endavant tota aquesta xarxa.  Què s’ha arribat també en conclusió?  T’explico una mica.  Hi 
ha un punt de trobada que serà a Barcelona, això és el que estan dient, es centralitzarà allà i 
des d’allà es repartirà en funció de l’estudi que es faci cara la família a la població on pugui 
desenvolupar i adreçar-se millor.  Què fan també?  Paral·lelament es fan  unes fitxes de les 
poblacions on diuen quina ajuda pots oferir, en serveis socials, de voluntaris, d’allotjament...  
Quan arribaran? El mes d’octubre deien, ara m’estan dient el novembre, no sabem encara i 
avui dia hem de tenir una cosa present i és que no se sap encara si ho portaran entitats 
socials, o els mateixos ajuntaments. Estem treballant a nivell de Generalitat sense saber ben 
bé si es farà d’aquesta manera. O sigui, estem treballant per treballar, perquè no sabem si 
arribarà un moment que diguin que ho farà UNICEF, o qui sigui. No ho sabem encara i el que 
estem fent és preparar per si hi hagués la possibilitat.   
 
L’empadronament és una cosa amb la que jo he batallat perquè m’he trobat amb persones 
que estan desdonades i que es fiquen en un immoble i han tingut problemes 
d’empadronament. Ara això està arreglat, sempre és obligatori empadronar una persona 
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encara que estigui vivint en un banc, o sota un pont.  La Llei diu que l’hem d’empadronar i 
en el moment que s’empadrona automàticament té dret a serveis socials, educació i xarxa 
sanitària.  Això tota persona que estigui empadronada, ho demanem perquè sabem que una 
cosa és la teoria i l’altra la pràctica i a la pràctica de vegades no és a la teoria i si ho hem de 
reclamar més vegades ho farem, amb això no hi ha inconvenient. 
 
Amb el tema de vint-i-quatre mesos d’acollida, ostres, a la propera jo també faré moció 
perquè totes les persones que tenen rendes mínimes no siguin de  cinc mesos i siguin de vint-
i-quatre també. Estic d’acord amb els vint-i-quatre, però a la propera proposaré una moció 
perquè les persones que estan amb rendes mínimes també tinguin les vint-i-quatre..  Vull dir 
que, a part que jo estic molt d’acord amb les teves anotacions jo el que vull també és que 
això no només passa fora sinó que també passa aquí dins, val?   
 
I el tema de refugiat polític, jo li he preguntat a la meva tècnica d’immigració que fa molts 
anys que està en el tema i li he dit què és un refugiat polític?  I m’ha dit que no existeix. 
Legalment no existeix i és molt difícil que aquesta figura es dugui a terme. És una noia que és 
advocada, que porta molts anys amb el tema d’immigració i aquest tema és per posar sobre 
la taula.  És molt, molt difícil catalogar qui és un refugiat polític o un refugiat, com a tal es 
considera que quan hi ha una crisi el refugiat polític quan hi ha algun esdeveniment 
d’aquests. Però no hi ha refugiat econòmic com dius tu, no existeix aquesta figura...  
perdoneu, m’he equivocat no existeix el tema de refugiat econòmic, el refugiat polític sí i 
posar sobre la taula, comparar o fer equilibrar tan de bo ho aconseguim!  I ja et dic jo que el 
PSC vota a favor. 
 
Sr. Olivella: simplement crec que l’important és el fet de què avui hàgim pogut consensuar 
tots els grups polítics un text molt ampli que recull, creiem tots, diferents sensibilitats 
extremes i no tan extremes, però que el bo és que l’hàgim valorat i hàgim estat capaços de 
doncs, per sobre de moltes qüestions particulars, de què era una sol·licitud, era una postura 
que pren el Ple d’intentar que aquestes persones i altres, com s’ha dit aquí, siguin d’aquí o de 
fora però en aquest cas parlem de la gent refugiada, doncs, puguin tenir tots benestar o 
puguin gaudir d’una vida millor i que se’ls pugui ajudar en tots els punts que aquí anem 
manifestant. Per tant, jo crec que aquest és el motiu, no crec que aquí hàgim de defensar res 
més, jo penso que és un tema molt solidari, Catalunya sempre ha demostrat ser un país molt 
solidari i crec que avui des d’aquí és important que tots plegats també signem aquesta moció 
de suport a l’acolliment de població refugiada. Per tant, crec que aquesta gent que són 
víctimes dels conflictes armats, a la Mediterrània o allà on siguin, doncs, tinguin aquest 
suport també des del Ple de Calafell. 
 
Sr. Ferré: molt bé. Jo agraeixo tots els grups l’esforç que han fet de consens per presentar la 
moció i és bo que hàgim consensuat aquesta moció i que tothom hagi manifestat aquest 
suport que al final és el que es tracta de buscar la millor solució per acollir aquests refugiats i 
que tothom doncs, tinguin la millor atenció possible.  Demano ja directament el vot. 
 
Crec que recordar que dilluns es van dir que hi havia algunes mocions que es presentaven 
conjuntament, va ser una percepció meva o és així ?  De les que venen ara, eh?  És que com 
que el redactat posa només el grup municipal... 
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Sra. secretària: aquest era l’ordre del dia original de quan es va fer la convocatòria, llavors les 
que he enviat a tots els portaveus ja eren transaccionades. 
 
Sr. Ferré: si no recordo malament eren la 17, la 18, la 19? 
 
Sr. Montejo: en qualsevol cas crec que hi havia un error en la disset, la que originalment va 
presentar Ciudadanos, que nosaltres vam fer alguna esmena, però ja vam dir que la votaríem 
a favor. 
 
Sra. secretària: però us l’he enviada corregida... 
 
Sr. Montejo: em semblava que posava només pendent de confirmar un grup, com si nosaltres 
hi estiguéssim. D’acord, d’acord. 
 
Sr. Ferré: la fem conjuntament doncs? 
 
Sr. Montejo: nosaltres aquesta moció de la mesa de discapacitat la votarem a favor com a 
proponents.   
 
Sr. Olivella: nosaltres també volem dir-ho així. Votarem a favor però sense adherir-nos 
 
Sr. Ferré: llegim la moció i donarem la paraula al ponent. 
 
Sra. secretària: ja la llegeixo amb la correcció de la terminologia que es va demanar. 
 
Sr. Tejedor: bueno, desde Ciudadanos planteamos esta moción porqué creemos que el 
colectivo de personas con diversidad funcional tienen que estar atendidas de una forma 
especial. Tienen que establecerse vías de comunicación entre el Ayuntamiento y las 
asociaciones que trabajan con todos estos colectivos ya sean temas de fibromialgia, entidades 
como Cruz Roja, todas las entidades que tengan y trabajen con estas personas con diversidad 
funcional para coordinar y facilitar la vida de las mismas.  Tenemos que elevar el nivel de 
calidad de vida de este  colectivo y tenemos que poder como políticos ser plataforma de 
peticiones de traslado  a entidades superiores y de preocupaciones y de consultas que pueda 
tener este colectivo.  Tenemos que fomentar convenios de colaboración con el Ayuntamiento 
para favorecer la promoción y el desarrollo del colectivo.  Creemos que la calidad de vida de 
las personas discapacitadas y de sus familias debe ser un compromiso de las Administraciones 
Públicas y Calafell no puede dejar de lado esta realidad y debe adaptar sus políticas sociales, 
su entorno para facilitar sus posibilidades y desde Ciudadanos de Calafell queremos hacer un 
municipio más dinámico sin olvidarnos de nadie, con lo cual creemos que esta mesa es un 
buen paso para conseguir este objetivo. 
 
Sr. Benedicto: és un gest social que sempre que sigui beneficiant a la població, en aquest cas 
a la gent discapacitada, per mi està molt bé. 
 
Sr. Balaguer: nosaltres com ja vam dir a la comissió ho aprovarem, perquè valorem 
positivament que aquest col·lectiu que històricament ha estat oblidat doncs que, aquí si més 
no recolzar-lo activament, o sigui una primera pedra perquè des de l’ajuntament se’ls pugui 
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recolzar i facilitar totes les coses que li siguin necessàries. Per tant, Esquerra Republicana ho 
recolzarem. 
 
Sra. González: només dir que efectivament sí que hi ha una comunicació directa entre el 
discapacitat i l’ajuntament, perquè existeix el departament de Benestar Social, però que 
aquesta mesa és un contacte amb aquelles associacions que integren diferents discapacitats, 
que és bona perquè hi haurà aquest contacte i serà un bon instrument per treballar amb les 
associacions. 
 
Sr. Montejo: nosaltres només puntualitzar i agrair el fet que s’incorporés a la moció el canvi 
de denominació de persones amb discapacitat per diversitat funcional.  Entenem que més 
enllà de polítiques que també hem de començar a superar aquesta terminologia que 
estigmatitza les persones amb diversitat funcional i en qualsevol cas entenem que el repte 
fonamental és que aquesta mesa més enllà de crear-se jurídicament comenci a caminar i 
comenci a implementar polítiques per millorar com deia el ponent, la comunicació amb les 
organitzacions de la societat civil. 
 
Sr. Perín: nosaltres comentar que estem d’acord amb el ponent i votarem a favor de la moció. 
 
Sr. Olivella: nosaltres aprovem com tothom ha dit, però doncs que, realment aquest tipus de 
mesures no s’hi pot donar l’esquena, perquè realment crec que s’està treballant i molt bé, 
doncs, les diferents entitats del municipi amb problemes amb diversitat funcional o abans 
gent discapacitada i en altres èpoques amb altres noms, però doncs, sempre que sigui crear 
noves oportunitats, tal com s’ha plantejat a la moció, de què hi hagi proximitat i que s’intenti 
millorar sempre és bo. Per tant, esperem que per això sigui, una cosa més i per tant, li donem 
suport total. 
 
Sr. Ferré: bé, entenc que no hi ha torn de rèplica.  Vol  tancar el ponent?   
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per tots els grups polítics 
municipals i per unanimitat acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

8. Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida 
i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les 
administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 
 

9. Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
 

10. Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
 

11. Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es veuen 
obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del que 
proposa Stop Mare Mortum. 
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12. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 

les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon.Segon.Segon.Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne 
el desplegament. 
 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec 
del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 
 

• Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
TeTeTeTercer. rcer. rcer. rcer. Facilitar l'empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i 
conseqüentment garantir l'accés als serveis bàsics.    
    
QuartQuartQuartQuart. . . . Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
CinquèCinquèCinquèCinquè.... Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 
servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
SisèSisèSisèSisè.... Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones 
sol·licitants. 
 
SSSSetetetetè.è.è.è. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
VuitVuitVuitVuitè.è.è.è. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  
 
NovNovNovNovè.è.è.è. Oferir els municipis com a territori d’acollida. 
 
Desè.Desè.Desè.Desè. Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors. 
 
OnzèOnzèOnzèOnzè. . . . Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de 
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la 
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
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• Assistència en les rutes de fugida 
 

• Suport als municipis de la ruta 
 

• Planificació i gestió de l’acollida  
 

• Acollida a Catalunya  
 
DDDDotzotzotzotzè. è. è. è. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 
actual, a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre institucions, entitats 
municipalistes i municipis catalans per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la 
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.  
 
Crec que recordar que dilluns es van dir que hi havia algunes mocions que es presentaven 
conjuntament, va ser una percepció meva o és així ?  De les que venen ara, eh?  És que com 
que el redactat posa només el grup municipal... 
 
Sra. secretària: aquest era l’ordre del dia original de quan es va fer la convocatòria, llavors les 
que he enviat a tots els portaveus ja eren transaccionades. 
 
Sr. Ferré: si no recordo malament eren la 17, la 18, la 19? 
 
Sr. Montejo: en qualsevol cas crec que hi havia un error en la disset, la que originalment va 
presentar Ciudadanos, que nosaltres vam fer alguna esmena, però ja vam dir que la votaríem 
a favor. 
 
Sra. secretària: però us l’he enviada corregida... 
 
Sr. Montejo: em semblava que posava només pendent de confirmar un grup, com si nosaltres 
hi estiguéssim. D’acord, d’acord. 
 
Sr. Ferré: la fem conjuntament doncs? 
 
Sr. Montejo: nosaltres aquesta moció de la mesa de discapacitat la votarem a favor com a 
proponents.   
 
Sr. Olivella: nosaltres també volem dir-ho així. Votarem a favor però sense adherir-nos 
 
Sr. Ferré: llegim la moció i donarem la paraula al ponent. 
 
Sra. secretària: ja la llegeixo amb la correcció de la terminologia que es va demanar. 
 
 
17171717. . . . MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA CREACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA CREACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA CREACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA CREACIÓ 
D'UNA MESA LOCAL DE LA D'UNA MESA LOCAL DE LA D'UNA MESA LOCAL DE LA D'UNA MESA LOCAL DE LA DISCAPACITAT.DISCAPACITAT.DISCAPACITAT.DISCAPACITAT.       
 
Antecedents Antecedents Antecedents Antecedents     
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Es sol·licita l’inici dels tràmits necessaris i oportuns per a la creació d’una Mesa Local de les 
Persones amb diversitat funcional, per tal que el col·lectiu de persones amb diversitat 
funcional de la ciutat gaudeixi de les mateixes oportunitats que la resta de la ciutadania, 
adoptant totes aquelles mesures que contribueixin a eliminar situacions discriminatòries. 
 
La proposta de la Mesa Local de les Persones amb discapacitat funcional pretén mantenir una 
relació propera entre l’Ajuntament de Calafell i les diferents entitats que treballen a favor de 
les persones amb diversitat funcional, que resideixen en el municipi amb la finalitat de donar 
resposta a les seves demandes, propostes i mediar de manera genèrica en tots aquells casos 
en els que pugui obtenir-se una millora de la qualitat de vida. 
 
ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    
 
Els objectius que es pretenen amb aquest espai de trobada els podem detallar a continuació: 
 

• Establir vies de comunicació estables entre l’Ajuntament de Calafell i totes aquelles 
associacions, federacions i fundacions de persones amb diversitat funcional que 
treballen en el municipi. 

 
• Coordinar el treball de les diferents àrees de gestió de l’Ajuntament en matèria de 

diversitat funcional, per tal d’aconseguir un objectiu comú: elevar el nivell de qualitat 
de vida del col·lectiu de persones amb diversitat funcional en tots els àmbits: familiar, 
laboral, social, mobilitat, accessibilitat, oci, esport, salut, habitatge, etc. 
 

• Elaborar projectes sobre temes d’interès per aquest col·lectiu, així com proposar 
solucions a problemes concrets. 
 

• Fomentar convenis de col·laboració amb l’Ajuntament que afavoreixin la promoció i el 
desenvolupament del col·lectiu. 
 

Per abordar aquests continguts, es sol·licita que s’iniciïn els tràmits necessaris per a la creació 
de la Mesa Local de la diversitat funcional, així com el disseny del seu desenvolupament 
mitjançant la creació de Grups de Treball encarregats d’aprofundir en una àrea concreta. 
 
Per tot això, proposem en el marc d’aquesta moció l’adopció de la següent 
 
PropostaPropostaPropostaProposta    
 
1.- Iniciar els tràmits necessaris per part de l’Ajuntament de Calafell per a crear la Mesa Local 
de la Diversitat Funcional, que actuarà com òrgan col·legiat de participació, cooperació i 
col·laboració entre l’administració local i les entitats representatives del sector de la diversitat 
funcional amb implantació en el municipi, com a mesura per a garantir la participació de les 
persones amb diversitat funcional en la millora de la seva qualitat de vida. 
 
Sr. Tejedor: bueno, desde Ciudadanos planteamos esta moción porqué creemos que el 
colectivo de personas con diversidad funcional tienen que estar atendidas de una forma 
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especial. Tienen que establecerse vías de comunicación entre el Ayuntamiento y las 
asociaciones que trabajan con todos estos colectivos ya sean temas de fibromialgia, entidades 
como Cruz Roja, todas las entidades que tengan y trabajen con estas personas con diversidad 
funcional para coordinar y facilitar la vida de las mismas.  Tenemos que elevar el nivel de 
calidad de vida de este  colectivo y tenemos que poder como políticos ser plataforma de 
peticiones de traslado  a entidades superiores y de preocupaciones y de consultas que pueda 
tener este colectivo.  Tenemos que fomentar convenios de colaboración con el Ayuntamiento 
para favorecer la promoción y el desarrollo del colectivo.  Creemos que la calidad de vida de 
las personas discapacitadas y de sus familias debe ser un compromiso de las Administraciones 
Públicas y Calafell no puede dejar de lado esta realidad y debe adaptar sus políticas sociales, 
su entorno para facilitar sus posibilidades y desde Ciudadanos de Calafell queremos hacer un 
municipio más dinámico sin olvidarnos de nadie, con lo cual creemos que esta mesa es un 
buen paso para conseguir este objetivo. 
 
Sr. Benedicto: és un gest social que sempre que sigui beneficiant a la població, en aquest cas 
a la gent discapacitada, per mi està molt bé. 
 
Sr. Balaguer: nosaltres com ja vam dir a la comissió ho aprovarem, perquè valorem 
positivament que aquest col·lectiu que històricament ha estat oblidat doncs que, aquí si més 
no recolzar-lo activament, o sigui una primera pedra perquè des de l’ajuntament se’ls pugui 
recolzar i facilitar totes les coses que li siguin necessàries. Per tant, Esquerra Republicana ho 
recolzarem. 
 
Sra. González: només dir que efectivament sí que hi ha una comunicació directa entre el 
discapacitat i l’ajuntament, perquè existeix el departament de Benestar Social, però que 
aquesta mesa és un contacte amb aquelles associacions que integren diferents discapacitats, 
que és bona perquè hi haurà aquest contacte i serà un bon instrument per treballar amb les 
associacions. 
 
Sr. Montejo: nosaltres només puntualitzar i agrair el fet que s’incorporés a la moció el canvi 
de denominació de persones amb discapacitat per diversitat funcional.  Entenem que més 
enllà de polítiques que també hem de començar a superar aquesta terminologia que 
estigmatitza les persones amb diversitat funcional i en qualsevol cas entenem que el repte 
fonamental és que aquesta mesa més enllà de crear-se jurídicament comenci a caminar i 
comenci a implementar polítiques per millorar com deia el ponent, la comunicació amb les 
organitzacions de la societat civil. 
 
Sr. Perín: nosaltres comentar que estem d’acord amb el ponent i votarem a favor de la moció. 
 
Sr. Olivella: nosaltres aprovem com tothom ha dit, però doncs que, realment aquest tipus de 
mesures no s’hi pot donar l’esquena, perquè realment crec que s’està treballant i molt bé, 
doncs, les diferents entitats del municipi amb problemes amb diversitat funcional o abans 
gent discapacitada i en altres èpoques amb altres noms, però doncs, sempre que sigui crear 
noves oportunitats, tal com s’ha plantejat a la moció, de què hi hagi proximitat i que s’intenti 
millorar sempre és bo. Per tant, esperem que per això sigui, una cosa més i per tant, li donem 
suport total. 
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Sr. Ferré: bé, entenc que no hi ha torn de rèplica.  Vol  tancar el ponent?   
 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots els 
membres presents que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal acorda: 
 
1.- Iniciar els tràmits necessaris per part de l’Ajuntament de Calafell per a crear la Mesa Local 
de la Diversitat Funcional, que actuarà com òrgan col·legiat de participació, cooperació i 
col·laboració entre l’administració local i les entitats representatives del sector de la diversitat 
funcional amb implantació en el municipi, com a mesura per a garantir la participació de les 
persones amb diversitat funcional en la millora de la seva qualitat de vida. 
 
 
18181818. . . . MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ ESPECIAL PER LA CONTRACTACIÓ CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ ESPECIAL PER LA CONTRACTACIÓ CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ ESPECIAL PER LA CONTRACTACIÓ CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ ESPECIAL PER LA CONTRACTACIÓ 
DE PERSONALDE PERSONALDE PERSONALDE PERSONAL    
 
FetsFetsFetsFets    
 
Atès que darrerament hi ha hagut contractacions de personal, recordant que des dels grups 
municipals de l’oposició només se n’han assabentat després de la seva incorporació, sense 
haver tingut l’ocasió de valorar, debatre i participar en el seu estudi dintre de la Comissió de 
Transparència i preveient que aviat hi haurà noves incorporacions de personal en aquest 
Ajuntament. 
 
Segurs que la ciutadania percep que totes aquestes incorporacions no es fan de la forma més 
coherent i clara possible, donant un motiu més de descrèdit i de la pèrdua constant de 
credibilitat del món de la política. 
 
Fent un pas més per a la millora de la transparència en pro del consistori i del poble, 
sol·licitem al Ple l’adopció dels següents 
 
AcordsAcordsAcordsAcords    
 
1. Crear una Mesa de Contractació de Personal, dins de la Comissió Informativa de 

Transparència i Participació, on tots els grups polítics municipals gaudiran de la possibilitat 
de poder valorar i decidir conjuntament aquelles incorporacions a l’Ajuntament de Calafell 
o aquells canvis per mobilitat interdepartamental, garantint així una total transparència, 
vetllant perquè els processos selectius s’ajustin a la normativa, es garanteixi la igualtat 
d’oportunitats i esvaint per complet qualsevol dubte que pogués tenir la ciutadania al 
respecte. 

 
2. En el cas de les empreses externes que tenen contractes amb l’Ajuntament, que es faci un 

seguiment, a través de la Comissió Informativa de Transparència i Participació, entre els 
representants dels diferents partits, de les necessitats puntuals segons la temporada en 
què es trobi el municipi i es prioritzin les situacions de risc dels inscrits en la borsa de 
candidats a ocupar aquestes places de forma temporal. 
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3. Fer pública cada incorporació i els criteris seguits a tots els mitjans de comunicació, així 

com al Twitter i al Facebook de l’Ajuntament. 
 
Sr Benedicto: tot el que sigui per transparència em sembla fantàstic. Si és ampliar el ventall, 
cap problema. 
 
Sr. Tejedor: si nosotros estamos completamente de acuerdo con esta moción, lógicamente 
porqué todo lo que sea dar transparencia a cualquier contratación es fundamental, que los 
vecinos sepan como se dedica su dinero y bueno, entendemos que además esto da claridad y 
más fiabilidad  a todos los procesos que se puedan realizar en el Ayuntamiento respeto a 
contrataciones. 
 
Sr. Balaguer: bé, Esquerra Republicana que és la que la va presentar, tot i que s’hi ha afegit 
tots els partits polítics, entén que aquesta moció neix de la necessitat o del interès de què 
comencin a canviar coses en aquest Ajuntament i una és que sovint canviem la imatge de 
què estem fent o com estem treballant. El que diu la moció, que la ciutadania percep que 
sovint l’Ajuntament és una oficina de col·locació, com a grup polític vam ser bastant crítics ja 
fins i tot el dia de la investidura anunciant que hi hauria contractacions a dit a dojo, com s’ha 
anat veient i llavors creiem dues coses: la primera, que també ho anem repetint vegada rere 
vegada que cada consistori quan arriba, o sigui, quan entra un equip de govern nou, té dret 
a poder organitzar i a poder tenir una sèrie de personal o demés, però si més no el que no 
pots fer és estar col·locant d’una forma totalment opaca a una sèrie de treballadors de la 
casa.  Llavors, el que pretén aquesta moció és intentar que de moment és posar una primera 
pedra, perquè ja veurem que “del dicho al hecho hay un trecho”, si això ho aconseguirem, 
però si més no asseure’s a una taula i poder parlar de quines són les possibles contractacions, 
o sigui amb aquesta moció es desprèn que tot i que  les empreses externes no poder 
nosaltres com ajuntament dir la nostra amb el tema de personal, el que sí que podem fer és 
que a nivell d’ajuntament sabem de vegades d’una necessitat puntual i com que a grups 
polítics podríem dir la nostra i oferir si més no, o una bossa de treball, o alguna altra opció 
per encaminar una mica més a les empreses alhora d’escollir personal, tot i que amb aquestes 
no hi podríem intervenir. 
 
Li dic que això és una primera prèvia, de moment ha començat malament senyor alcalde, sí 
que li haig de dir, perquè el primer dia ja que estem parlant i tots estem d’acord i demés ens 
assabentem després per les notícies que ja han col·locat personal a l’àrea d’esports, un tècnic.  
Aquí passa el següent, per això aquesta moció, si veritablement de vegades les coses es 
parlessin, veuríem si és necessari o no, quin perfil encaixa, quin no, i es podrien debatre 
coses, però clar vostè ha d’entendre que si ja estem parlant aquesta i a la primera ni se’ns 
explica, ni se’ns diu qui és aquesta persona i perquè ve, doncs, la primera sensació, a part de 
què ens ha pres el pèl, la primera és aquesta, i hem de recuperar una mica aquella confiança 
amb vostè també s’ha d’espavilar una mica.  La primera sensació, home, és que estàs aquí 
proposant i la primera te la foten, compte!  El que intentaríem doncs, és posar-ho damunt de 
la taula i veure si fa falta aquesta persona o si en fan falta més, perquè de vegades som 
nosaltres mateixos els que ens tirem pedres al nostre terrat. Sobretot, hem de mirar de 
canviar, a la percepció de la ciutadania de què això no és can pixa i que tothom pot fer el que 
li doni la gana. És una mica organitzar-se.  Tot això no ho canviarem ni s’ha de pretendre 
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d’avui per demà canviar, però si més no si la cosa pot ser més transparent i pot ser una mica 
més reglada dins de la part que hi pugui haver legal, que puguem intervenir, perquè aquesta 
és l’altra, ara agafaré un paper perquè no passi com l’AMI, perquè clar, signar una cosa o 
aprovar una moció i després passar-se-la pel forro doncs, no és adient.  Llavors, esperem que 
l’esperit i aquí li donem la seva confiança que això canviï, una manera diferent d’aprovar, de 
seure en una taula i veure quina és la necessitat veritable del municipi, de l’Ajuntament i com 
Esquerra nosaltres li donarem tot el suport quan veiem una cosa lògica i totalment 
transparent.  Evidentment, si no tenim la informació, si no se’ns avisa o se’ns dóna compte, 
quan una vegada ja ha passat aquesta contractació, evidentment nosaltres amb això no hi 
estem d’acord i perquè des del primer dia estem parlant, i al cap d’unes hores ja veiem 
aquesta contractació, la veritat és que se’t queda una mica cara de tonto, impressionant. Pot 
ser ens donarà una explicació i ens convencerà, però de moment va malament. Ja està, res 
més, esperem que això sigui una primera pedra per tots els grups polítics i que serveixi 
d’alguna cosa, que ens arribi a tots i en totes les legislatures, perquè si no quan entren uns o 
altres, hi ha coses que han de canviar però uns mínims si tots fóssim conscients que això és 
casa de tots, potser les coses canviarien. 
 
Sra. González: malgrat que la Llei de transparència ja preveu moltes coses que es diuen a la 
moció, que ens sembla bé. Més coses i més feina per treballar amb el tema de transparència, 
però em sembla d’acord. 
 
Sr. Triadó: nosaltres hi estem totalment d’acord amb la moció però donades les converses 
que veiem que es van exposant i els fets que es van exposant i el que de vegades surt 
publicat en algun mitjà, el que demanaria a l’alcalde, en tot cas és que faci un certificat de les 
persones que treballaven en aquest ajuntament, o un informe de les persones que 
treballaven en aquest ajuntament el dia de presa de possessió d’aquest nou Ajuntament i les 
persones que treballen a l’actualitat, tant a l’Ajuntament com de les empreses contractades, 
així tindrem un punt de partida i potser servirà per alguna cosa més aquest document, res 
més. 
 
Sr. Montejo: en primer lloc nosaltres també hem subscrit la moció, de fet, vam proposar i 
agraïm que s’acceptés incorporar dins d’aquesta mesa no només l’estudi de la contractació 
de personal sinó també la mobilitat orgànica que hi ha dins dels departaments, entenent que 
és un des conductes que es fa servir per mobilitzar personal i en benefici del propi equip de 
govern, perquè aquestes mobilitats responen a interessos objectius de la corporació i no a les 
filiacions o no afiliacions polítiques, entenem que era interessant que aquesta mesa també 
incorporés aquest punt.  i d’altra banda entenem que aquesta mesa és important perquè 
l’estratègia que s’està seguint en els últims temps als ajuntaments és per un costat reduir el 
personal eventual, atès que hi ha reformes legals que han restringit profundament el nombre 
de personal eventual, el que coneixem com càrrecs de confiança segons la quantitat de 
població, i a part se n’ha de donar compte al Ple, cosa que el dota d’una certa transparència i 
rigor. I per l’altra, també s’han reduït certes tipologies de personal, mitjançant la plantilla 
ordinària, especialment llocs de treball vinculats a tasques sensibles pel que fa a la imatge 
corporativa a la mesura que també implica la plantilla ordinària certes garanties de 
transparència, de meritocràcia i de lliure accés a tota la població.  I paral·lelament el que han 
augmentat i així es constata no només a l’Ajuntament de Calafell sinó en molts d’altres, són 
les contractacions mitjançant empreses externes i entenem que aquesta és una escletxa, un 
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conducte que permet la Llei per seguir perpetuant dinàmiques de contractació a dit, que no 
garanteixen precisament la lliure concurrència de les persones. Per això, entenem que era 
interessant que s’incorporés aquest element a la moció.  En qualsevol cas, ho comentava 
abans el portaveu d’Esquerra Republicana, certament no comencem bé.  Ens agradaria saber, 
perquè de moment encara no hi ha hagut confirmació oficial, és si les informacions que han 
sortit als mitjans de comunicació sobre la contractació d’un nou director esportiu, són certes 
o no, perquè aquest Ajuntament es dedica a fer notícies gairebé per cada cosa i ha sortit 
publicat en diversos mitjans de comunicació, comarcals i provincials aquesta notícia i no en 
sabem res. Per tant, pot ser que no sigui certa, per tant, que ens la confirmin per poder 
opinar al respecte, però ha de ser cert òbviament posaria bastant en dubte, seria preocupant 
i en parlaríem en precs i preguntes. 
 
Sr. Perín: aclarir en un breu incís que a veure, nosaltres no tenim res a amagar i als tribunals 
de contractació de personal hi van els funcionaris no els polítics. Nosaltres no hem augmentat 
la contractació d’empreses, és més l’hem reduïda. I el tema de contractació per urgència es 
va fer el de la policia perquè no es va deixar preparat i ens ho vam trobar només arribar i vam 
haver de prendre decisions al respecte.  A partir d’aquí, vostè pot considerar el que vulgui. 
 
Sr. Olivella: en principi nosaltres ens van oferir la possibilitat de fer una moció conjunta i pel 
tema que hi ha doncs, lògicament pensem que havíem de dir que sí, que estem d’acord amb 
la creació d’una altra comissió. El que va passa que tornem a entendre que si vam dir que no 
volíem més comissions perquè consideràvem que tal com s’ha dit aquí, per no tornar a 
aixecar ampolles, de si es cobrava o era per intentar arribar a uns mínims, doncs, nosaltres el 
que proposàvem era que aquesta comissió especial es fes dins del tema de Recursos Humans, 
a més a més de treball i de seguiment, el tema és correcte, tot el que es diu. Penso que, en fi, 
el que s’ha dit aquí de demanar el número de gent sempre per comparar, jo crec que 
aquestes coses són típiques de persones que sempre van amb aquests mals vicis de buscar la 
palla a l’ull aliè, però doncs, crec que el que ha d’estar clar és que aquest tipus de 
contractacions que s’han fet el passat mandat van ser molt mínimes, però se n’han fet, dos 
càrrecs de confiança que es va quedar reduït a un, perquè en vam prescindir d’un d’ells, el 
que tenia l’Alcaldia i tota la resta eren gent amb contracte extern que tampoc no hi ha res 
d’amagar, perquè això t’ho empara la Llei, normalment. Però, que vam intentar passar quatre 
anys reduir al màxim el personal d’aquest tipus, o sigui, el personal de confiança, o sigui que 
es va reduir a un i la gent de premsa que crec que són, no sé si ho tenim clar, o un dia ens ho 
expliqueu, doncs sabrem exactament els que teniu ara i podrem comparar sous igual que 
s’havia fet i llestos, no hi ha cap altra problema. En quan a les empreses, lògicament s’ha de 
tenir present que a l’estiu les empreses municipals i això cal dir-ho, al ser un municipi turístic 
augmenten i a l’augmentar moltíssim la població, tenim molta més gent que s’ha d’agafar de 
treballadors o han d’agafar les empreses. Per tant, aquesta comparativa, s’ha d’anar mirant, 
doncs si es fa, que em sembla perfecte, però que es miri en temporada alta, en temporada 
mitja o alta. O sigui, tan si és quan s’ha de reforçar Setmana Santa, quan s’ha de reforçar 
l’estiu o quan sigui. Per tant, penso que això cal tenir-ho present i sinó segur, que si ho 
mirem ara hi ha menys treballadors que fa dos mesos, fins el 15 de setembre que crec que 
van fer el canvi de qüestió de contractació de treballadors amb empreses de neteja, sobretot i 
de recollida de brossa, o de platges, o fins i tot de la gent de zona blava.  En quant a lo de 
l’oblit, que s’ha tornat a treure aquí que era necessari més persones, nosaltres teníem previst 
un altre sistema que havíem contractat ja persones, que abans es feia també a l’estiu, però ja 
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havíem contractat i havíem previst l’augment de policia local per l’estiu inclòs, perquè es va 
intentar pactar que hi hagués un augment de plantilla pel llarg de tot any i no només 
puntualment a l‘estiu, o sigui que ja hi havia hagut aquest moviment. Per tant, això que diu 
de l’oblit aquest, haig de justificar que no ho era, sinó que estava previst. Si vostès després 
van creure que n’havia de tenir més, doncs això és un altre problema o entre cometes, o 
entre parèntesi,  si vostès creien que havien de col·locar persones que tenien compromís i fer-
ho de la manera que ho vam fer, que no dic que sigui cert això, però nosaltres creiem el que 
creiem i tenim dret a dir-ho, doncs, llavors, han justificat d’aquesta altra manera aquesta 
contractació, que nosaltres  ho hem de dir.  Per tot el demés votarem a favor de la moció. 
 
Sr. Tejedor: yo en vista de la discrepancia que hay, quizás el primer trabajo que debe de hacer 
esta mes es un histórico de los últimos cuatro años y analizar como han ido las 
contrataciones en los últimos cuaro años y como van a continuar.  O sea que puede ser un 
buen punto de partida. 
 
Sr. Balaguer: jo li vull fer una rèplica al senyor Triadó i el senyor Perín i ara que ha parlat el 
senyor Tejedor, ja a ell.  Anem malament, comencem malament si és per retreure o intentar 
fer equacions de qui hi havia o qui hi havia d’haver. Escolti, si els que hi havia ho han fet 
malament i vostès contracten el mateix, ho continuen fent malament. Canviem una mica el 
xip. Asseguem-nos en una taula, veiem el que fa falta, el que convingui, transparència i no 
passa res, aquesta és la mentalitat que crec que hauria de canviar pel que fa a contractacions. 
Clar, si potser hi ha menys personal però estiren més d’empreses externes, a mi això no em 
val.  A veure, la proposta d’Esquerra Republicana, el que hem dit,  a veure, marquem una 
ratlla, comencem de zero, comencem a parlar a partir d’avui. Si fem comparatives d’abans, 
les comparatives, millor els números que podrem justificar a tothom tot.  Comencem a fer 
diferent, anem a ser coherents i explicar perquè tenim aquesta sèrie de personal, perquè en 
necessitem més, en quin moment puntual o perquè s’agafa a aquest o a l’altre, donar una 
explicació o justificació, em sembla que això és molt simple, i ens oblidem de justificar-nos de 
si jo, que si tu més, que si tu eres. No acabarem mai així. Jo com a Esquerra Republicana, a 
partir d’avui, o poso el marcador a zero, que hauria de ser zero menys un, poso el marcador 
a zero i comencem a comptar.  Asseguem-nos en una taula i a veure si ens posem d’acord. 
Res més. 
 
Sr. Montejo: només voldríem reiterar la petició de què confirmessin o no les notícies que han 
aparegut als mitjans a la regidora d’Esports en aquest cas, que és l’afectada. 
 
Sr. Perín: per al·lusions del senyor Jacob, tenim la intenció de ser el més transparents possible 
i que hem començat bé, encara que vostè digui que no.  De totes maneres ja això, el tema de 
la policia, per posar aquest exemple, s’ha parlat per activa i per passiva.  O sigui que, senyor 
Jacob, si vostè s’hagués trobat aquí davant en el moment que vam entrar i teníem, si no 
recordo malament i si no que em rectifiqui el senyor Triadó, vint-i-dos vacants o vint-i-tres de 
policia i gent ara ja que s’està jubilant, si s’hagués trobat a l’estiu al damunt, amb vint-i-dos 
vacants de policia, hagués hagut de fer una contractació per urgència i ja li asseguro que 
aquestes persones ja tenien coneixements de policia, eren del municipi i tot el que es va 
arribar a dir.  O sigui que crec que no vam començar malament, sinó que vam fer el que 
havíem de fer, gràcies. 
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Sr. Olivella: bé, no volíem dir res, però jo crec que a veure, es crea una altra comissió per 
contractació de personal, ho parlem aquell dia, súper bé i tal, l’endemà per premsa hi ha una 
contractació i ningú ens avisa. Paraules textuals del regidor portaveu dels socialistes: “volem 
ser transparents”. Senyor alcalde, si ahir era el moment de començar bé i no és retreure res, 
però ens havia d’haver dit, escolta, aquesta moció que presenta un grup, que ens hi adherim 
tots, nosaltres no la vam presentar, però vam dir endavant i aquell era el moment de dir-nos 
que, els que vam sortir d’aquí al vespre, nosaltres ja ens va arribar això, el retall del diari de 
Cantàbria, on feia declaracions el senyor Abascal.  Clar, et sents que bé, si la transparència 
que només fa que sentim transparència no sé quants mesos, quan l’única gent transparent hi 
són ara, doncs perfecte. 
 
En quan a lo dels policies, miri perdoni, allò no ho van fer bé i els agradi o no ja es va dir i es 
va deixar de dir.  Allà van col·locar gent que havien anat a les llistes i per transparència no 
s’havia de fer.  Una persona que cregui tant amb la transparència això no ho havia de fer, 
simplement per neteja ja personal.  Les persones que han anat a una llista i aproven unes 
proves que no es van fer, no digui que van començar bé.  Ho dirà vostè i s’ho creurà, a mi em 
sembla perfecte, però com a mínim, respecti que hi puguin haver crítiques.  Hi havia gent 
que havia anat a les llistes socialistes i gent que havia anat a les llistes d’UAM.  No és 
retreure-ho, però no ens torni a repetir que això és d’un govern tan transparent.  Si per vostè 
a la seva manera d’entendre la transparència és aquesta, doncs, xapó, però nosaltres 
entenem per transparència analitzant la paraula d’una altra manera. I això és el que volíem 
dir, moltes gràcies. 
 
Sr. Ferré: per al·lusions li toca a la Maite...  A veure, ara estem al torn d’al·lusions, d’acord? 
Com que has al·ludit directament a la Maite, jo crec que li toca parlar a ella, no?   
 
Sra. González: yo os rogaría que no me volviérais a hacer la misma pregunta.   
 
Sr. Ferré: després hi haurà el torn d’explicació del vot. 
 
Sr. Balaguer: ja sabia jo que em deixava alguna cosa. 
 
Sra. González: bueno, como sabéis, como estamos hablamos de transparencia, que sí y yo y 
Ramon hemos intentado ser transparentes, no os ríais, en este tema yo me acuerdo que en la 
última comisión yo iba a explicar algo de este tema porqué todavía no había nadie 
contratado y era por explicar la problemàtica que teníamos en esports.  Recuerdo que me 
quedé con la palabra en la boca porqué muchos a las tres os levantásteis y os fuísteis.  Era la 
hora de comer, y me quedé hablando sóla.  Jacob, fue así o no? 
 
Sr. Balaguer: no. 
 
Sra. González: no fué así?  No me quedé hablando sóla? 
 
Sr. Ferré: si us plau, deixeu acabar.  Si us plau, Maite cíñete por favor, estamos en el turno de 
alusiones. 
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Sra. González: hay una infinidad de contratos de encargos de adjudicaciones que se hacen en 
este Ayuntamiento, como para la reparación de unas tuberías que cuestan diez mil, once mil, 
dieciocho mil, que no hay que pedir presupuestos a tres empresas, sino a empresas de 
confiança que suelen trabajar para el Ayuntamiento y nadie solicita esta transparencia. O sea, 
vamos a hacerlo por todo.  Todo son contratos, es la Administración Pública y funciona de 
esta manera.  Entonces, esto lo quiero explicar para que la gente puede ser que no entienda 
estos conceptos de contratación de empresas externas, que hay multitud en el Ayuntamiento 
que están trabajando para el Ayuntamiento.  Una misma empresa que venga a reparar una 
farola, eso es una empresa externa. Lo pasamos todo por la comisión pues para mi perfecto. 
Este contrato del que estáis hablando si ha de pasar por la comisión, pues pasará y ya está.  
Todos y se han de publicar en la web también. Por eso, cuando he expuesto que todo lo que 
se está diciendo en esta moción, ya lo preveé la Ley de Transparencia pero, si se hace algo 
más, nunca está demás, por eso estoy de acuerdo con esta moción. 
 
En Junio, como ya se sabe qué pasó con el técnico de Esports, se le asignaron funciones de 
Alcaldía  y en el Area de Transparencia, Participación y Comunicación, funciones que 
implicaron su traslado a Alcaldía desde Junio y yo ya en Esports venía sufriendo una falta de 
personal.  Ya de personal especializado, porqué como todos sabéis el técnico que había en 
Deportes era politólogo, no tenía ninguna titulación ni experiencia en el ámbito deportivo, 
pero aún así estos años Esports ha ido funcionando... 
 
Es fan comentaris fora de micro 
 
Sr. Ferré: jo us demanaria respecte que no talléssiu si us plau... 
 
Sra. López: és per al·lusions els politòlegs ens sentim ofesos. 
 
Sr. Ferré: jo crec que deveu deixar explicar la regidora en aquest cas i respectar les 
intervencions. Us demano respecte, gràcies. 
 
Sra. González: bien, como os decía, la falta del técnico se notó en muchos temas 
administrativos, en el trato con las entidades y a parte de esto piensas que si le han dado 
otras funciones  a la administrativa de Esports, se le asignó la gestión presupuestaria de todo 
el Àrea de Turismo y Vía Pública, tiene que llevar todo el tema de contabilidad, facturas, 
control de caja fija y esto supone que antes si sólo era administrativa ahora además lleva la 
gestión presupuestaria de Turismo, Via Pública, Joventut i Esports.  En principio estaba 
pensado que las personas que se habían designado como gestoras presupuestarias sólo 
llevarían este tema, pero en el caso de nuestra administrativa ella ha continuado llevando la 
administración de Esports, sustituyendo también en muchísimas ocasiones el trabajo que 
debería estar realizando el técnico de Esports que por su asignación de nuevas funciones no 
le daba tiempo o no podía hacerlas, así como también otras cosas que ahora explicaré.  Así 
que, qué ha pasado en Esports? Pues que ha habido una dilación en los expedientes durante 
este verano.  Y esto a quién perjudica? Al ciudadano, a las entidades, a mi responsabilidad 
como regidora de Deportes, así que de esto también se estaba haciendo eco el Alcalde que 
fué también cuando ya a los dos meses se decidió que se tenía que poner a alguien en 
Esports. Y le dije que era verdad, que se estaba dando cuenta, que a él le llegaban las quejas 
de entidades deportivas del municipio y que esta situación estaba pasando. Pues bueno, 
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solución, como sabéis tenemos una prohibición por parte del gobierno central, por motivo de 
la crisis de cubrir plazas y de contratar, sólo en casos de urgencia; esa prohibición existe.  Y 
entonces, como creo que explicaba también el grupo socialista en su blog, la única fórmula 
que hoy en día tenemos los gobernantes de solventar problemas de personal cuando no són 
por motivos de urgencia, como puede ser un policía o un conserge de colegio, que serían 
motivos urgentes, o también de servicios de Intervención, me parece si no me equivoco, la 
única posibilidad es esta, la contratación dentro de lo que te permite la Ley. Y esto es lo que 
se ha hecho como otros contratos que se han hecho aquí en la casa, el director de la radio y 
también de la página web, y en este caso el técnico de Deportes ha venido a ayudarnos y 
además a llevar a cabo unos proyectos que hace tiempo se iniciaron y a estas alturas,  lo que 
os dije en la comisión.  Recuerdo que os dije que a mi se me hechó en falta en una comisión 
anterior y acostumbraros porqué muchas veces, voy a tener que faltar, tengo que asistir a las 
reuniones de los juegos de la Mediterránea, tengo que asistir a las comisiones informativas y 
no puedo estar en todas partes.  Por ejemplo, no pude asistir yo porqué estaba en una 
comisión informativa y que aquí se me hecha en falta, y no pudo asistir  yo porqué estaba 
haciendo las funciones del Àrea de Transparencia y tuvo que asistir el cap de manteniment. 
Yo creo que no es la imagen que tenemos que dar  como pueblo y sobretodo de cara a la 
proximidad que hay del Mediterráneo. 
 
En fin, otros proyectos también que estaban en marcha, ya llevaban tiempo parados, es un 
proyecto interesante para el municipio, son rutas de deportes, de salud, combinadas con el 
tema gastronómico y estas rutas están ahí paradas, no estamos haciendo uso de este plan 
que viene de la Generalitat y que encuentro muy interesante. Pero como desde Turismo no 
hay una persona especializada en el tema deportivo desde Enero y desde Deportes tampoco 
la hay y en toda la casa tampoco la hay, pues entonces la situación se está ya agrabando.  
También tenemos el tema del destino. Quiero que Calafell tenga un sello, a parte del destino 
de turismo familiar, de turismo deportivo, porqué tenemos todas las possibilidades para 
conseguirlo, nos va a traer muchos beneficios el también ser una destinación deportiva.  Uno 
de los requisitos por ejemplo es que en un municipio como el nuestro se practiquen más de 4 
modalidades deportivas, no las voy a nombrar para no extederme, pero estamos en este 
caso. Que se realicen grandes eventos deportivos, yo también quiero recordar que en verano 
se realiza el torneo internacional de futbol base que vienen tres mil personas de todas partes. 
Están aquí tres días, nos llenan los hoteles, en fin, yo creo que ya sois todos bastante 
conocedores de la gran cantidad de actividad deportiva que se hace en este municipio.  A 
parte , ya os digo, que lo que hacen los clubes o lo que hacemos desde este Ayuntamiento. 
Este año por esta falta de personal técnico qué no hemos hecho? Pues la típica Triatlón, que 
este año no se ha podido hacer porque no se ha podido tener esa dedicación a nivell de 
personal para realizar esta competición.  Yo he recibido correos de gente que es una pena 
que no se haya podido hacer, pero claro, yo más, no puedo tirar donde no puedo tirar y 
donde no hay. Tampoco, estaba previsto para el 4 de Octubre, hacer la carrera contra el 
càncer con el Caprabo, que fue precisamente cuando Abascal llamó aquí a Calafell, y son 
cositas que voy diciendo para que entendáis un poco la necesidad que ha habido de este 
tema.   Hablando con Ramon, me dijo que hablara con Servicios Jurídicos para ver qué 
podemos hacer.y Servicios Jurídicos me dijo que preparara la memoria y nosotros desde aquí 
haremos lo oportuno. Miramos en la bolsa de treball y no encontramos la persona que  fuera 
autónomo del deporte para poderlo tener en estas condiciones con un contrato que nosotros 
podamos asumir también económicamente porqué había que tener una partida 



125 
 

presupuestaria y a estas alturas del año tampoco hay una partida presupuestaria para poder 
hacer un desembolso durante un tiempo superior y lo único que se ha podido hacer es que, 
durante nueve meses, suplir esta falta de personal deportivo en Esports.  Tenemos también 
que iniciar la programación deportiva para el 2016, es una cosa que ya el mismo Ramon nos 
decía, quiero la programación, quiero la programación, que ha ido todo un poco deprisa, sí 
es cierto, que se nos hecha el tiempo encima para muchas cosas para el 2017, para el sello 
de turismo deportivo, para las rutas, sí, pues por eso ha sido la premura de la contratación de 
esta empresa, porqué es autónomo para realizar todos estos proyectos que están en marcha, 
para no perderlos, para dar una buena imagen como Ayuntamiento y como municipio y no 
tengo nada más que decir.  Bueno, es una persona, que yo no voy ha hablar de currículum, 
pero a parte del currículum deportivo ha estado veinte años trabajando como técnico 
deportivo, o sea que experiencia tiene, también organizó la maratón de los juegos de las 
Olimpiadas de Barcelona la organizó él. Creemos que tiene la suficiente capacidad y 
experiencia para llevar estos meses a cabo estas funciones y esta ha sido la decisión tomada 
por este Ayuntamiento.  Que el Decreto es vista pública, que se puede ver, que es todo 
transparernte. 
 
Sra. López: Maite, en ningún momento hemos dudado de la capacidad y la profesionalidad  
del señor Abascal. Simplemente que quede claro, porqué da esta sensación. 
 
Sr. Ferré:  Montse, Montse, un moment!  Maite, estamos en el turno de alusiones y ahora 
hay que votar y después hay un turno de explicación de voto. Lo digo, porqué si ahora 
empezamos aquí un debate, se nos va alargar el tema y ya ha sido suficientemente extensa la 
explicación, he dado el tiempo suficiente y yo creo que valía la pena aclarar todo lo que has 
dicho y creo que ahora no hay que entrar en un debate otra vez a dos o tres bandas, porqué 
lo que hay que hacer ahora es votar. Per tant, vots a favor de la moció que recordo que es 
una moció conjunta presentada per la creació d’una comissió especial de contractació.  Voleu 
explicar el vot? 
 
Sr. Benedicto: bé, ho torno a repetir, sempre que sigui ampliar la transparència perfecte per 
mi.   
 
Sr. Tejedor: bueno, vuelvo a decir lo mismo, con esto evitaremos quizás las suspicacias que ha 
habido en el pasado y las que posiblemente podían haber empezado  a haber ahora y 
entonces creo que es una buena herramienta, sentándonos todos los políticos, así que todo 
sea transparente y claro, que se eviten.  Cuando empecemos a trabajar, desde Ciudadanos 
no tenemos ningún problema en poner el punto cero aquí o hace cuatro años. 
 
Sr. Balaguer:  tot el que estem parlant aquí només ve a referendar l’esperit d’aquesta moció. 
La meitat de coses es podrien solucionar si abans de tot haguessin pogut explicar el perquè sí 
o perquè no.  S’ha comentat aquí el tema de la policia, però segurament que si feien falta 
quatre o set, si s’explica o es veu, que un servidor en aquest sentit podria saber, estaríem 
d’acord i no criticaríem. L’esperit d’aquesta moció és evitar, asseure’ns i parlar, evitant molts 
d’aquests casos. Per tant, és simple com això, si donem voltes i voltes no pot ser. Ha estat 
molt bé l’explicació de la senyora Maite, però entenem que el Ple no ha de ser el lloc a partir 
d’ara que s’expliqui, sinó a la taula aquesta conjunta i que, a partir d’ara, pugui ser la cosa el 
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més transparent possible i bé, que es faci realitat l’esperit d’aquesta moció que ja en 
parlarem. 
 
Sr. Montejo: en qualsevol cas, ja intuïm que hi ha uns problemes en la interpretació 
d’aquesta mesa a tenor de la interpretació que feia la senyora Maite, quan el primer que ha 
dit és que era una contractació que no havia de passar per comissió informativa per Llei.  
Aquest fetitxisme legalista que tenen la gent del Partido Popular de confondre constantment 
el que diu la Llei amb el que és just i ètic és més que preocupant. Precisament, el que s’està 
dient és que a través d’aquestes contractacions externes, aquesta n’és un exemple, el que 
s’està fent és buscar un conducte pels processos de selecció habituals que garanteixen la 
lliure concurrència que no es puguin dur a terme.  Que per suposat hi ha una limitació a 
nivell estatal amb la contractació, per suposat, però precisament per això el que demanem és 
si la Llei no t’exigeix contractacions externes, aquests procediments però nosaltres com a 
grups municipals decidim autoimposar-nos-les portem-ho a terme, però escudar-se a que la 
Llei no l’obliga a passar això per comissió informativa, el sentit d’aquesta mesa és 
precisament això, no només cenyir-se al que diu la Llei sinó garantir una sèrie de mecanismes 
de transparència més enllà d’aquests límits legals. 
 
Sr. Olivella: bé, nosaltres poca cosa tampoc a dir, però l’única cosa que dèiem, el motiu de 
què ens ha sorprès tot això és que parlem de crear una comissió especial i ens assabentem al 
vespre d’això. A veure, nosaltres contra l’Abascal o contra qui sigui, no tenim res en contra 
de ningú. Fins i tot, acceptem el fet de què es puguin tenir càrrecs eventuals perquè així ho 
permet la Llei, i que no és necessari passar per cap tipus de mesa sinó que, això tots els grups 
polítics en tots els nivells ho tenen, vull dir que, no és necessari, per això el motiu de la mesa 
aquesta que s’ha volgut entrar, doncs, em sembla perfecte, molt bé, tal com s’ha mostrat 
aquí.  El que passa és que ens va xocar moltíssim i no mirem ni enrere, perquè lo altre dels 
policies ho ha tret el portaveu vostre, sinó nosaltres no hauríem parlat avi aquí, sinó que 
parlàvem concretament d’aquest cas que ens va xocar moltíssim que acabem de parlar aquí 
de la creació d’aquesta mesa i al vespre ens assabentem que arriba pel Diari de Cantabria que 
hi havia les declaracions de l’Abascal. Però, contra ell, torno a repetir, no tenim res en contra, 
possiblement serà molt bo, tota la justificació que m’has dit Maite, no m’ha convençut, 
perquè en una comissió a tu i el Ramon no fa gaire us vaig preguntar un dia que el tècnic 
que teniu ara a Alcaldia que és l’Albert, continuarà fent les funcions de tècnic d’Esports o 
posareu algú? I em vau negar tots dos i em vau dir que no posaríeu cap tècnic d’Esports ni hi 
havia idea. Recorda-te’n. 
 
Sra. González: et vam dir de moment. 
 
Sr. Olivella: no, em vau dir de moment, home.. doncs, al cap de pocs dies ja ho teníeu, i això 
és el que molesta més possiblement. El que molesta més doncs és això, però vaja, més que 
res perquè sempre esteu parlant de transparència i potser més valdria no parlar tant de 
transparència i realment ser-ho.  De tota manera, com ha dit el senyor Tejedor jo crec i també 
ho ha dit abans el Jacob, de què crec que posem el punt zero i tirem endavant, em sembla 
perfecte. Ara bé, hi ha tota una sèrie de coses que si no hi ha un canvi d’actitud la veritat és 
que no hi ha credibilitat. 
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Sr. Ferré: molt bé, jo crec que aquest tema d’Esports ha quedat clar amb l’explicació que ha 
fet la Maite, però sí que haig de dir que el mateix dilluns al matí jo vaig signar el Decret de 
què el que fins ara feia les funcions de tècnic d’Esports passava a dirigir o a encapçalar la 
coordinació del Centre Cívic, Bolavà i del port i d’altres locals que té l’Ajuntament donats a 
certes entitats i a posar una mica d’ordre.  És un projecte que volem iniciar des de l’equip de 
govern com es va iniciar en l’anterior mandat, i com es va fer a l’anterior mandat, lo del 
Centre Cívic Cinema Iris. Per tant, és un projecte que vam encetar i que ja dic, el mateix 
dilluns al matí vaig signar el Decret, per tant, el dilluns no hi havia ningú contractat i encara 
avui no hi ha ningú contractat per aquest tema.  Es va filtrar a la premsa... 
 
Sra. López: no es va filtrar. 
 
Sr. Ferré: va sortir una entrevista al Diari de Cantabria el dimarts pel matí i l’Agència F el 
mateix dilluns al vespre va fer una notícia d’unes declaracions que havia fet aquesta persona.  
Des de l’Ajuntament no hem fet cap nota, no hem explicat res perquè crèiem que el que 
primer havíem de fer era explicar-ho als grups polítics i a tots els regidors i que tinguéssiu la 
informació, però va passar això, pels motius que siguin aquesta persona és una persona molt 
coneguda dins del món de l’esport  i bé, de vegades passen aquestes coses, que no és el 
mateix tractar amb aquest nivell de persona coneguda que amb d’altres persones que 
segurament els contractes hi passen més desapercebuts. La intenció d’aquest Ajuntament en 
cap moment ha estat fer una roda de premsa, ni una presentació, ni ha vingut aquí el Magic 
Johnson ni res de tot això, mai en cap moment hem volgut donar la sensació de què aquí 
venien ara súper fitxatges i súper estrelles, al contrari, si potser una persona que ve que està 
preparadíssima per aquest tema perquè ja ho ha fet en d’altres ajuntaments no ve aquí com 
a medaller olímpic, ve com a persona que ha fet aquesta feina en altres ajuntaments i hem 
vist que podia emmotllar-se molt bé a la feina que podia fer en aquest municipi, que ens 
podia afavorir en molts esdeveniments que es poden crear com a municipi i que per la seva 
coneixença, pels seus contactes dins del món de l’esport, pot facilitar que molts d’aquests 
esdeveniments tinguin patrocinadors i tinguin marques que vulguin patrocinar aquests 
esdeveniments i per tant, puguem reduir el cost i a més a més amb la visió aquesta és la que 
s’ha fet, perquè la Maite no ho ha explicat.  Sí que hi ha un compromís que tot i que ella ha 
apostat en aquest cas per reduir el seu pressupost buscant una persona que pugui fer 
aquesta feina perquè busqui aquests patrocinis per tal de reduir el cost de molts 
esdeveniments que s’estaven fent al municipi fins ara amb un cost més elevat o 
excessivament elevat.  I aquesta és una mica la línia i l’objectiu.  Haig d’explicar una cosa, la 
comissió vaig entendre jo que l’objectiu era fer una mesa no una comissió informativa nova, 
d’acord? 
 
Sra. López: millor, millor. 
 
Sr. Olivella: és que aquí diu Comissió Especial. 
 
Sr. Ferré: sí, però vam aclarir a la Junta de Portaveus. Ho dic per matisar-ho, que no hi hagi 
cap malentès i quedi clar.   
 
Sra. secretària: la proposta és crear una mesa de contractació de personal dins de la comissió 
informativa... 
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Sr. Ferré: doncs això, aclarir que la voluntat era aquesta, fer una mesa en la que ens 
poguéssim veure els portaveus o els representants de cada partit i haig de dir una cosa, la 
junta de portaveus es va fer dilluns, però la mesa es crea avui. Per tant, jo crec que primer el 
que hem de fer és crear la mesa i en tot cas parlar de les contractacions o parlar de les 
persones que han de venir o del que sigui, que ja dic que això és una novetat i que mai 
s’havia fet una cosa així.  I mai s’havia fet en part també perquè hi ha un govern que té una 
voluntat de ser transparent i que té la voluntat de què tot això no es discuteixi perquè al final 
el govern ha de governar i d’això han de ser conscients que l’acció de govern ha de continuar 
i ha de resoldre els problemes que tenen els problemes que tenen avui dia els ciutadans. I en 
aquests mesos jo com alcalde, ja ho ha comentat la Maite, els principals problemes que he 
tingut són amb el tema esportiu i això us ho haig de dir perquè en els tres o quatre mesos 
que portem pràcticament molts dels temes més grossos que hi ha hagut a nivell d’això ha 
estat en assumptes esportius. Per tant, tenim un municipi que té moltes entitats esportives, 
que la pràctica de l’esport a la pràctica és una cosa que pràcticament tenim molta població 
que ho practica i que, per tant, és un tema important al municipi on estem.  Dir, a més a 
més, que el tema d’empreses externes s’ha reduït, no vull fer comparatives ni mirar enrere, 
però sí que ho estem reduint, ho estem controlant, fent més del que es feia fins ara, estem 
mirant de reduir.  Hi ha coses que veiem amb tècnics municipals que les podem resoldre i 
això és una cosa que estem fent així però amb d’altres no queda més remei que buscar algú 
que pugui solucionar la papereta i pugui fer la feina, per això som govern.  Entenem que, 
perquè s’hagi creat una comissió de transparència  o perquè a partir d’ara tinguem la 
voluntat de ser més transparents, un ajuntament no passa del negre al blanc o al transparent 
d’avui per demà, sinó que és un procés que s’ha de fer a poc a poc i amb la voluntat de tots, 
s’ha de canviar la mentalitat, amb això estic d’acord amb el Jacob i de mica en mica hem de 
canviar també la mentalitat de fer dins de l’ajuntament no només els polítics sinó també els 
funcionaris i l’Administració ha de canviar la mentalitat. Estem en un govern que per primer 
cop en aquest ajuntament estem amb un govern en minoria i estem en un govern en el que a 
més a més té la voluntat de ser transparent, de dialogar, de parlar, de consensuar.  Jo crec 
que això, si més no, ha quedat evidenciat en aquests tres o quatre mesos i jo crec que als 
plens plantejar-nos coses com ens estem plantejant avui, com fer una mesa de contractació, 
això en d’altres legislatures era impensables.  Però ja li dic, Jacob, estem amb aquesta línia, 
amb aquesta voluntat, les coses no només les hem de fer nosaltres o jo, les hem de fer entre 
tots i si les hem de fer entre tots, si vostè té una proposta que és bona l’acceptem i la 
consensuem i la votem i això és el que crec que en d’altres ocasions es va anar i no s’havia fet 
i en aquest cas ens trobem amb un govern que té aquesta voluntat. 
Per tant, jo crec que hem de tenir en compte tota aquesta bona voluntat i aquest compromís 
que adquirim mirar de també ser conscients que tot i fer aquesta mesa no sigui una mesa en 
la que es decideixin les coses, però que s’intentin consensuar, però el govern ha de governar. 
I això no vol dir que imposi però sí que si intentem consensuar les coses, potser hi ha 
aportacions, de la mateixa manera que avui s’ha portat una moció en la que es crea una 
mesa per parlar d’això, és una aportació positiva i s’accepta, doncs que també en aquesta 
mesa també hi poden haver aportacions positives i que es poden acceptar. Però, també és 
veritat que dins de la casa igual tenim persones que per un grup tenim una percepció o per 
un altre grup té una altra percepció d’aquella persona i llavors no es podrà igual una mateixa 
persona, tot i que tingui la mateixa formació. Per tant, això també s’ha de valorar en aquesta 
mesa i al final, jo per això he dit que el govern ha de governar, que el que s’ha de sentir 
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còmode fent la feina és el govern. Jo entenc també que l’oposició també hi participi i si pot 
aportar una cosa i el govern ho veu bé, crec que és bo incorporar-ho i tenir-ho en compte. 
Per tant, jo crec que amb això manifesto i crec que en aquest sentit és evident el canvi que hi 
ha hagut en el consistori. És evident que hi ha hagut aquesta voluntat de millorar en aquest 
sentit de la transparència, ja he dit que no passem a ser transparents d’avui per demà, però sí 
de mica en mica ho anem fent. I a partir d’aquí queda aprovada la moció, ja hem tingut tots 
els torns i passem a la següent. 
 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal acorda: 
 
 
4. Crear una Mesa de Contractació de Personal, dins de la Comissió Informativa de 

Transparència i Participació, on tots els grups polítics municipals gaudiran de la possibilitat 
de poder valorar i decidir conjuntament aquelles incorporacions a l’Ajuntament de Calafell 
o aquells canvis per mobilitat interdepartamental, garantint així una total transparència, 
vetllant perquè els processos selectius s’ajustin a la normativa, es garanteixi la igualtat 
d’oportunitats i esvaint per complet qualsevol dubte que pogués tenir la ciutadania al 
respecte. 

 
5. En el cas de les empreses externes que tenen contractes amb l’Ajuntament, que es faci un 

seguiment, a través de la Comissió Informativa de Transparència i Participació, entre els 
representants dels diferents partits, de les necessitats puntuals segons la temporada en 
què es trobi el municipi i es prioritzin les situacions de risc dels inscrits en la borsa de 
candidats a ocupar aquestes places de forma temporal. 

 
6. Fer pública cada incorporació i els criteris seguits a tots els mitjans de comunicació, així 

com al Twitter i al Facebook de l’Ajuntament. 
 
 
19191919. . . . MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ "GARANTIA CATALUNYA A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ "GARANTIA CATALUNYA A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ "GARANTIA CATALUNYA A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ "GARANTIA +55", PROPOSTA +55", PROPOSTA +55", PROPOSTA +55", PROPOSTA 
IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYAIMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYAIMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYAIMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA       
 
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa 
major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat 
laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a 
modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és 
essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció 
per desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 
caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga 
durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de 
protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a 
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efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el 
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització. 
 
Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, 
a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la 
protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, 
passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps 
durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 
anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%, 
podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en 
els majors de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat 
la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha 
deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i  fins i tot de més de 45 
anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o 
deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació 
per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització. 
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones 
que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les 
estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries 
laborals personals i possibilitats individuals. 
 
Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de 
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa 
cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als 
seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un 
context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o 
perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base 
reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot 
amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors 
de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 
426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé 
no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i 
l’exclusió social. 
 
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que   
es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per 
tal que se’ls asseguri unes pensions dignes. 
 
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents 
 
ACORACORACORACORDSDSDSDS    
    



131 
 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada << 
Garantia +55 >> i que significa: 
 

1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin 
en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la 
prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i 
que contempla: 
 

a. Una  prestació econòmica igual al SMI vigent 
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització 

en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació 
durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions 
de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació. 
 

2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta 
Social Europea. 

3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal 
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la 
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les 
inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions 
econòmiques amb altres rendes (salarials o no). 

4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, 
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar 
l’ocupabilitat d’aquestes persones. 

5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de 
formació amb continguts reals. 

 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta 
del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la UGT de 
Catalunya. 
 
Sr. Soler: jo explicaré això de la Garantia +55, la secretària ho ha explicat molt de pressa, jo 
ho explicaré més a poc a poc.  O sigui, la Garantia + 55 és una iniciativa de l’UGT de 
Catalunya, és molt àmplia i l’he resumida una mica.  Es demana una justícia social denunciant 
que no hi ha dret que hi ha persones que són majors de 55 anys, quedin sense feina i a 
l’acabar-se l’ajut de l’atur tinguin un ajut de 426 euros, ja que l’edat de jubilació és dels 65 i 
actualment ja toca als 67 i serveixen només els últims 15 anys de cotització.  El salari mínim 
interprofessional de 2015 és de 648,60 euros, assegurar ingressos dignes i assegurar també 
ingressos dignes a les persones que no cobren res.  Apostar i exigir per un salari mínim 
interprofessional que ens acosti als dictats de la carta social europea sobre els 1000 euros.   
 
Sr. Benedicto: bé com ha relatat el Nani, doncs, trobo que és un benefici social laboral que 
no puc fer res més que aprovar també això, evidentment. 
 
Sr. Tejedor: bueno, desde el grupo de Ciudadanos después de las diferentes reformas que 
hemos venido sufriendo los trabajadores de este país, ya empezando en las reformas 
laborales ya en época socialista, luego en los gobiernos del Partido Popular se han ido 



132 
 

incrementando estas reformas, los trabajadores hemos ido perdiendo derechos 
reiteradamente, incluso a veces con la contra de los sindicatos mayoritarios, vemos y nos 
alegramos que UGT haya presentado esta propuesta que vamos a aprobar porqué 
entendemos que el colectivo, uno de los colectivos más afectado por esta crisi, por estas 
reformas laborales, son precisamente el colectivo de personas de más de cincuenta años, 
porqué a parte de las situaciones personales de desempleo tienen una carga familiar y les 
llega el fin de su vida laboral y de la jubilación, con lo cual aprobamos esta moción o 
votaremos a favor porqué proteje a los mayores de 55, sus cotizaciones de cara al paro y más 
teniendo en cuenta que lamentablemente la economía de este país está sustentada en estos 
últimos años por los jubilados que están manteniendo a dos generaciones, por la precariedad 
laboral que estamos sufriendo en este país. 
 
Sr. Balaguer: ja ho ha dit el company, és una mica garantir un mínim de dignitat per aquestes 
persones que poden caure en un risc d’exclusió social.  És això, reforçar i garantir, poder tenir 
uns mínims i que canviïn les coses, res més.   
 
Sra. González: El Partido Popular está de acuerdo con el tema de la estimación ya no sólo de 
55, ya hay personas de 40 años y poco más que tienen dificultades para encontrar trabajo 
porqué tienen cuarenta años.  Sí que es verdad que debemos pensar también que el sistema 
de la seguridad social es un sistema solidario, que los años de crisis, qué ha pasado? Pues que 
esa caja que es la Seguridad Social se ha disminuido y incluso, con riesgo de no poder 
atender las pensiones y esas pensiones se han mantenido.  Que se han hecho reformas en 
cotización? Si, pero no es nuestro, como ayuntamiento, municipio pequeño, discutir o no, si 
se han hecho con buen o mal criterio, pero sí que es cierto que se han hecho otras reformas 
en el sentido por ejemplo de mujeres pensionistas augmentarles la pensión por razón de los 
hijos que han tenido, esto es una novedad muy reciente.  Que nos hemos tenido que apretar 
todos el cinturón? Pues sí, también la  Seguridad Social se ha tenido que apretar el cinturón 
pero creo que yo, mi percepción es que ha sido un poco para el bien de todos.  Que hay que 
favorecer sobretodo a los más desfavorecidos que són precisamente los mayores de 55? Pues 
sí, y todas las medidas que desde este Ayuntamiento podamos proponer, como esta la que se 
propone, pues bienvenida sea. 
 
Sr. Parera: després de sentir el ponent, lògicament votem a favor. 
 
Sr. Montejo: nosaltres ja vam anunciar que votaríem a favor, però amb un sí crític no tant pel 
grup municipal que presenta la ponència sinó per l’organització sindical que la promou. El 
diagnòstic és compartit, el que plantegen, entenem que, de fet, uns quants anys des de l’inici 
de la crisi han deixat un panorama desolat pel que fa al mercat laboral i a la protecció social 
d’aquest país. De fet, ens resulta sorprenent aquest fonambulisme polític de la portaveu del 
Partit Popular dient que estan d’acord amb aquesta moció, però alhora intentant excusar-se 
de tot allò que la pròpia moció denuncia, és a dir les polítiques austericides del govern del 
Partido Popular per acabar amb tot sistema de protecció social i tornar-nos a la prehistòria o 
a l’estat del benestar, però en qualsevol cas ens agradaria recordar que aquest mateix 
sindicat ha col·laborat en molts casos i ha dut a terme polítiques pactistes per retallar els 
drets socials d’aquest país i només per posar un exemple, l’any 2011 la UGT juntament amb 
Comissions van donar suport i van col·laborar amb l’aprovació de la reforma de les pensions 
amb el govern Zapatero que allargava l’edat de jubilació, retallava les rendes futures dels 
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jubilats, etzètera.  Per tant, entenem que no és precisament un sindicat el que l’avalin els 
millors referents pel que fa a la lluita pels drets socials de la classe treballadora i per tant, si 
realment han canviat de xip i estan disposats a enfrontar-se totes aquestes polítiques, 
benvingut sigui, però en qualsevol cas no tenen els precedents més afalagadors. 
 
Sr.Perín: tal i com vam quedar nosaltres donarem suport a la moció i votarem a favor i li 
passo la paraula a la companya. 
 
Sra. Rubio: tal com diu el company votarem a favor. Jo vull fer una petita explicació, no 
parlaré de Rajoy ni d’UGT ni de la Unió Europea ni de res, parlaré de l’Ajuntament de 
Calafell. Al treure la moció vaig preguntar les persones aturades majors de 55 anys que tenim 
aquí al municipi, per fer-me una idea de com anava. Les dades que tinc són d’agost, si al mes 
d’agost teníem més o menys uns 2.400 aturats, majors de 55 n’hi ha 512.  Ara a partir de 
setembre, jo vaig demanar les dades el 2 de novembre. Què vull posar sobre la taula?  Que 
estic d’acord amb que es facin aquestes coses, però el que vull plantejar és que a nivell 
municipal i ho torno a dir, perquè és el que realment m’importa és què podem fer amb 
aquestes persones de més de 55 anys i perquè tenim tants aturats majors de 55 anys aquí 
dins del municipi?  Possiblement és perquè hem viscut molts anys arran de la construcció, 
sobretot la part de Segur, hi ha molts constructors que han arriscat i han apostat i s’han 
hipotecat per a la seva empresa, s’han hipotecat per tirar un negoci cap endavant i amb la 
crisi s’han trobat amb unes edats relativament grans sense cobrar atur perquè eren autònoms 
la majoria i amb unes càrregues hipotecàries que, des de la seva vivenda fins el seu negoci.  
Ens estem trobant amb una situació i aquesta gent és veritat, primer, no està formada, per 
poder accedir a una altra cosa i després és massa gran també.  Són les primeres persones que 
han picat a la porta de Serveis Socials, i jo crec que com ajuntament a part de fer mocions 
hem de treballar i convido a tots els partits tant de l’oposició com els que estem d’allò a què  
tinguem projectes per les persones, val?  Jo tinc coses al cap però a mi m’agradaria que 
tothom en tingués i n’aportés també.  Si estem parlant de la taula de transparència, doncs, jo 
també convido a tota la gent que tingui una idea o qualsevol cosa per agilitzar o per treballar 
aquest grup de gent de majors de 55 anys que tenim al municipi que se li han acabat 
pràcticament les prestacions, que porten tres o quatre anys a base de subsidis i que arriba un 
moment que Hisenda diu que s’ha acabat.  Que hem de fer plans d’ocupació com ha estat 
aquest any, s’ha prioritzat gent major de 55, quasi tota és major de 55, tenim persones fins i 
tot de 60 i 62 anys que hem agafat per aquest pla d’ocupació. Perquè pugui després 
d’aquesta manera accedir a una altra subvenció i que pugui arribar als 65 i que pugui tenir 
una jubilació recent. I torno a dir, convido a tothom que no fem mocions, que mireu aquí al 
municipi, que us dono la dada que hi ha 512 aturats i que busquem entre tots, aquests 
majors de 55 anys que tenen darrere una família que tirar endavant, què podem fer per ells. 
 
Sra. Suàrez: nosaltres entenem que es poden fer diverses accions que es poden dur a terme, 
però fins i tot, una d’elles és la que es porta avui a votació que és la de donar recolzament 
des de l’Ajuntament de Calafell, perquè aquestes persones que tenen més de 55 anys que 
realment doncs, estan a l’atur, que estan desocupades i que no troben la possibilitat de tirar 
endavant, doncs, puguin tenir una prestació no contributiva com seria aquesta que seria la 
Garantia + 55 anys.  És una campanya que UGT va començar el març de 2015 i que porta 
diferents aliats, jo diria que la majoria de partits polítics aquí representats a nivell d’altres 
esferes hi ha recolzament a aquesta campanya d’UGT. Estem parlant d’aprop de 78.000 
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persones que podrien ser beneficiàries, parlant a nivell de tota Catalunya, i és precisament 
això, aquelles persones, aquest 21% de persones aturades al nostre municipi majors de 55 
anys doncs, tindrien la possibilitat o bé de cobrar o no cobrar, ara mateix estan cobrant 426 
euros que és l’ajut no contributiu que se’ls dóna ara o bé res, doncs poder cobrar aquest 
salari mínim interprofessional com a mínim, que és el que es proposa a través de la Garantia 
+ 55 que com a mínim es cobria una prestació igual al Salari Mínim Interprofessional de l’any 
en curs, aquells que tinguin 15 anys cotitzats per la jubilació i hi entrarien aquelles persones 
que han estat en el règim de treballadors autònoms que, efectivament no tenen dret a la 
prestació de desocupació si no han cotitzat per aquesta prèviament, que això és la 
modificació que hi va haver fa uns quatre anys, on els autònoms poden cotitzar tant d’atur 
com complementar la cotització mínima com per l’atur i per la incapacitat temporal. Llavors, 
nosaltres evidentment estarem a favor de donar recolzament a la moció i entenc que, en la 
mesa que hem creat en la moció anterior, un dels temes que podem tractar precisament és la 
d’especificar requisits i consensuar els requisits específics o indispensables per contractacions 
relacionades amb futurs plans d’ocupació i per tant doncs, tots els partits polítics contribuir a 
què doncs, aquestes persones de més de 55 anys tinguin més oportunitats. Això seria una de 
les propostes que es podria fer des d’aquí i per tant, aportar. Gràcies. 
 
Sr. Balaguer: jo amb la regidora li diria dues coses, perquè vostè sembla primer de tot que 
només hagi de ser que l’ajuntament només treballem per Calafell. Evidentment totes les 
coses d’altre àmbit es puguin recollir i també les podem portar en un Ple i votar-les si més no.  
També vostè diu què hem de fer?  Miri, hi ha un problema i després ho volia comentar a tots 
els regidors, era com a prec, però ja m’ho està posant més fàcil del compte.  Vostès acaben 
d’aterrar, porten pocs mesos i poden tenir aquesta excusa. Jo li volia plantejar després en els 
precs, li plantejaré que potser que ja comencem a canviar el xip. Vostè em diu que nosaltres 
fem aportacions no només a aquestes mocions, jo li dic que vostè com a regidora comenci a 
indicar què és el que vol fer, quin és el pressupost, i deixi’ns vostè i tots els altres.  Com 
esquerra hem guardat un temps prudencial perquè s’anessin organitzant perquè acaben 
d’aterrar però a partir d’ara a 4 dies d’acabar un any ni tan sols s’han plantejat quin tipus de 
pressupost, quines línies en cap regidoria faran i clar, que vostè digui que haguem de fer 
aportacions quan comencem a treballar positivament esquerra li donarà tot el recolzament o 
aportacions, però a hores d’ara no hem tingut ocasió en cap de les comissions, en cap de les 
regidories, i en res, ens explica el dia a dia, una part no és recriminar-ho, perquè hi ha una 
part que s’entén que acabaven d’aterrar, s’havien de situar i havien de saber una mica com 
anava i tot això, però clar, que vostè ara em vulgui a dir a mi, aporteu el que hem de fer, no 
és vostè la regidora, és vostè qui governa, és vostè qui ha de donar a veure quines eines.  La 
proposta la farem sempre al Ple perquè entenem que hem de ser solidaris i que hih a 
problemes que no només afecten Calafell sinó que poden afectar molt més enllà del municipi 
però que també ens afecten. Ara, l’emplaço que a partir d’ara, suposo que vostès ens 
convocaran en una propera comissió i començarem a debatre què podem fer amb el 
pressupost de l’any que ve i podrem exposar les nostres aportacions. Però, hores d’ara, zero 
amb cap regidoria. Per tant, no hem dit res, estem d’acord que fins ara anava així, però 
esperem que hi hagi un canvi. Vostè ha estat la primera en comentar-ho, només volia fer 
aquest aclariment. 
 
Sr.Montejo: en qualsevol cas, certament, l’esperit de col·laboració hi és li diria a l’Elena Rubio, 
però tampoc hi ha hagut cap voluntat explícita per part del govern per convocar-nos a 
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reunions i demanar-nos propostes al respecte i en qualsevol cas la pilota està a la teulada de 
l’equip de govern. Per tant, ens hauríeu d’explicar, com bé comentava el portaveu 
d’esquerra, els delineaments bàsics de l’acció de govern de cara el proper any i a partir d’aquí 
presentar propostes.  Però sí que m’agradaria trencar una mica aquest tòpic perquè ja l’he 
sentit un parell o tres de vegades al  Ple de “em centraré a parlar de Calafell”.  Benvinguda la 
capacitat de maniobra en la política de generació d’un municipi és ínfima, depén 
d’imponderables de la política econòmica catalana, estatal i europea. Per tant, aquesta 
moció, òbviament no està per dirigir polítiques que es poden implementar des del municipi, 
però també és cert i això ho sap el sindicat que la promou i altres que es presenten mocions 
d’índole molt diversa, que el posicionament simbòlic d’un ajuntament, en afers que 
trascendeixen les competències són importants, no només en termes simbòlics sinó en termes 
efectius per fer pressió a aquestes instàncies governamentals que són les que acaben aplicant 
aquestes polítiques. Per tant, sí, un ajuntament no només s’ha de preocupar del que passa al 
seu municipi sinó que també té una avocació que supera el seu límit territorial. I per acabar, 
també és important és en un altre sentit, li recordo que els grups municipals que estan aquí 
excepte els regidors no adscrits, estan aquí asseguts representant unes determinades sigles 
que van molt més enllà del grup municipal, per tant, també és una forma de què es retratin i 
que defensin uns posicionaments o altres perquè amb la seva presència en aquesta institució 
avalen les polítiques del seu partit en esferes supralocals. Per tant, home, no ens digui que a 
l’Ajuntament només s’ha de parlar de temes locals, però també ha de tenir un punt de vista i 
una repercussió en allò que li afecta indirectament però que és d’una competència superior. 
Gràcies. 
 
Sra. Rubio: no crec que tingui res a veure, jo he posat sobre la taula una problemàtica que 
potser ni vosaltres sabíeu, un nombre d’aturats que hi ha al municipi.  Les línies a partir de 
2016 quan ja sàpiga el pressupost que hi ha, les posaré sobre la taula, a més a més ja sabem 
que amb el tema de transparència que estan les partides penjades a la web tot i s’anirà 
informant  perquè això anirà canviant i es veurà com es van fent les despeses.  Una cosa és 
que jo faci una explicació i una altra és que demani col·laboració. Estic parlant tot el dia i estic 
escoltant des de les cinc de la tarda aquí que s’està parlant que tot junts què hem de fer, què 
ha d’haver-hi transparència,...  jo l’únic que he fet és posar el guà sobre la taula per dir: val, 
estic d’acord, res més, no he buscat res més Jacob, de veritat. He posat sobre la taula fent 
una mena de help perquè tenim un mega problema aquí dins del municipi. És senzillament 
això Jacob, no he anat enlloc més i res més. 
 
I després, Montejo, menys mal, o almenys jo, és la meva manera de pensar, que hi hagi 
diferents maneres de veure la política. Jo no la veig com tu, jo sóc més municipalista, sóc més 
de política municipalista. Ho sento, sóc així, i com que sóc així, a mi, les coses quan parleu i 
us aneu a lo d’allí, que si no sé què...  jo avui no sé perquè ha sortit la Unió Europea, bé mig 
món ha sortit per aquí i jo estic a Calafell, jo vull solucions aquí dins. Que es presenten 
mocions, jo les aprovaré si hi estic d’acord, lògicament. 
 
Sra. Suàrez: bé, a veure, jo crec que estem donant unes voltes que no acabo d’entendre. És a 
dir, encara no sabem si us ha agradat la proposta, perquè us n’hem fet una i no ens heu dit si 
us ha agradat o no. Ho dic, perquè clar... 
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Sra. Rubio: és que m’he oblidat de tu, perdona.  Has fet una proposta magníficament, espero 
que la resta, que n’hi hagi més, com la resta de companys d’aquí o de regidors que hi ha al 
Ple i gràcies per l’aportació, la tindré en compte. 
 
Sra. Suàrez: l’aportació és per tenir-la en compte en la mesa, vull dir, per tant tots junts, no 
només tu.  Però a banda d’això, i ho dic perquè de vegades dóna la sensació que tots anem 
amb la targeteta de que jo sóc municipalista i llavors només penso per Calafell i llavors ja 
començo la frase dient que és per Calafell perquè així ja m’evito de parlar d’altres coses i crec 
que això no és així.  La Garantia + 55 si es dugués a terme i si realment s’aprovés, beneficiaria 
les persones majors de 55 anys i per tant, per aquest 21% de persones aturades al nostre 
municipi.  És a dir, que això és una de les mesures que és prou interessant i malauradament 
no tenim la capacitat que és el que li comentava el company de la CUP, no tenim segons 
quin tipus de capacitat per dur a terme polítiques específiques amb tanta repercussió i que 
vagin directament a aquestes persones i a resoldre els problemes que ens superen i per això 
és important també, tenir ilusió de parlar d’aquestes coses que superen el que és el nivell 
local o municipal.  Entenc que, el company d’Esquerra el Jacob quan ha fet la seva 
argumentació, o la seva queixa era perquè aquest help que ha sol·licitat esperàvem que 
l’hagués sol·licitat en les comissions informatives, que és on normalment se sol·liciten els help 
i es presenta ajuda i s’explica què s’està fent, quina intenció hi ha i què és el que s’està 
desenvolupant en les diferents regidories.  I per això, doncs, ell entenc que li ha fet aquest 
comentari des d’aquesta vista, és a dir, vostè ens diu exactament què és el que necessita, 
vostè que és qui té les eines, qui té els recursos i qui té a tot el personal al seu càrrec, doncs, 
ens diu les línies estratègiques que vol i que creu que són més prioritàries i a partir d’aquí 
nosaltres fem les nostres aportacions a banda de les nostres propostes que tinguem en ment. 
Entenem, vaja, des del grup municipal que la proposta que es fa, que es porta com a moció a 
debatre al Ple, és prou interessant i per tant, nosaltres us donarem recolzarem a aquesta 
proposta. Gràcies. 
 
Sr.Solé: a part de que aquest mes faig 55 anys, el 28 de novembre... 
 
Sr. Ferré: felicitats Nani! 
 
Sr. Solé: a part d’això, el que demanem és una justícia social per a tothom perquè tothom 
s’ho mereix, tant amb 55 anys com 60 com 52, tothom. Moltes gràcies. 
 
Sr. Ferré: ara entenc perquè has fet de ponent, doncs. 
 
Sr. Tejedor: yo vuelvo a pronunciarme en el mismo sentido que antes, lo que pasa que sí 
quería pedir por las personas que nos están escuchando, estamos tratando un tema muy 
grave, socialmente, y yo lo que pido a todos es un poco de respeto y que evitemos estas 
muestras de risa, que los que nos están escuchando por la radio que posiblemente sean 
muchos vecinos que están afectados, creo que debemos demostrarles un poco de respeto. 
 
Sr. Montejo: sí, només dir-li al portaveu de Ciudadanos que a fer demagògia se’n vagi a un 
altre lloc. 
 
Sr. Ferré: no comencem amb debats d’aquest tipus. 
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Sra. Suàrez: a veure, és que clar, que algú faci alguna gràcia, gens relacionada amb les 
persones que tenen més de 55 anys, crec que això vostè ho ha entès igual que tothom ho ha 
entès i crec que la majoria de persones que ens estan escoltant ho han entès igual que 
nosaltres i sinó és perquè no ho han pogut sentir perquè no teníem engegats els micros, però 
vostè s’ha adonat perfectament que aquí cap persona que està en aquesta taula s’ha volgut 
enfotre ni mancar el respecte a persones que ho estan passant malament. Llavors, que vostè 
agafi i faci aquest comentari em sembla que precisament és just això, fer demagògia i 
intentar guanyar una mena de no sé què, o de simpatia, a no sé qui que li ha enviat un 
whatsap dient-li no sé què.  Em sembla que és vergonyós. 
 
Sr.Tejedor: lo único que hemos pedido com grupo municipal es respeto, ni watsaps ni nada. 
 
Sr. Ferré: José Manuel, dejemos el tema. 
 
El  Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada pel grup municipal d’ERC 
i per unanimitat de tots els  membres presents que constitueixen quórum suficient per la 
majoria legal acorda:  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada << 
Garantia +55 >> i que significa: 
 

1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin 
en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la 
prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i 
que contempla: 
 

a. Una  prestació econòmica igual al SMI vigent 
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització 

en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació 
durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions 
de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació. 
 

2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta 
Social Europea. 
 

3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal 
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la 
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les 
inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions 
econòmiques amb altres rendes (salarials o no). 
 

4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, 
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar 
l’ocupabilitat d’aquestes persones. 
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5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de 
formació amb continguts reals. 

 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta 
del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la UGT de 
Catalunya. 
 
 
20202020. . . . MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT 
POPULAR DE POPULAR DE POPULAR DE POPULAR DE SOLIDARITAT AMB ASKAPENASOLIDARITAT AMB ASKAPENASOLIDARITAT AMB ASKAPENASOLIDARITAT AMB ASKAPENA       
 
Àgueda Subirana Àlvarez, secretària accidental de l’Ajuntament de Calafell. 
 
CERTIFICO: Que la sessió de caràcter ordinari del/de la Ple de l'Ajuntament celebrada el 
dia  2 de novembre de 2015 entre d'altres adoptà el següent acord: 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL MOCIÓ PRESENTADA PEL MOCIÓ PRESENTADA PEL MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 
DE SOLIDARITAT AMB ASKAPENADE SOLIDARITAT AMB ASKAPENADE SOLIDARITAT AMB ASKAPENADE SOLIDARITAT AMB ASKAPENA    
 
"La solidaritat és la tendresa dels pobles". També és un principi fonamental des del qual la 
humanitat ha construït els principis ètics, el dret i les normatives jurídiques i legislatives per a 
la convivència. No obstant això, si no tanquem els ulls davant la misèria en el nostre món, 
queda palès el gran dèficit de solidaritat tant entre persones com entre pobles. 
 
Perquè la solidaritat no quedi en una simple declaració de bones intencions cal complir amb 
dues condicions: primera, que les persones més sensibilitzades es puguin organitzar i segona, 
que tota la societat doni suport a aquestes organitzacions amb els recursos que consideri. El 
consistori és responsable que les dues condicions es puguin materialitzar a nivell municipal 
complint amb la voluntat de la gent. 
 
L'internacionalisme solidari busca donar suport com a poble a altres pobles en la lluita 
conjunta contra les causes de fons de les injustícies respectant sempre el principi de No-
Ingerència. No és tasca gens fàcil en el context de la convulsa realitat internacional on 
s'utilitza l'ajuda humanitària com a xantatge polític i militar. 
 
Com a Ajuntament coneixem la llarga trajectòria de 28 anys d'activitat política en l'àmbit de 
la solidaritat internacionalista d'Askapena. Mitjançant l'organització de brigades 
internacionalistes, campanyes de solidaritat, la denúncia d'injustícies en fòrums nacionals i 
internacionals, etc. Askapena ha donat a la societat basca valors imprescindibles per al bon 
funcionament democràtic i just entre els pobles. 
 
Volem denunciar aquí que Askapena es vegi enfrontada ara a una petició fiscal 
d'il·legalització al costat de la comparsa Askapena, l'associació Herriak Aske i la SL Elkar 
Truke i que per a cinc dels seus militants es demanen 6 anys de presó pel seu treball de 
solidaritat internacionalista. 
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Entenem això com un altre atac més als drets fonamentals civils i polítics. Denunciem les 
finalitats polítiques i partidàries i les raons d'Estat que puguin existir darrere d'aquesta acció. 
Valorem la decisió de la fiscalia espanyola com un irresponsable obstacle per a la resolució del 
conflicte a Euskal Herria. 
 
Per tot això aquest Ajuntament manifesta: 
 

1. El seu suport a totes les organitzacions i persones que desenvolupen la 
solidaritat internacionalista; 

 
2. La seva solidaritat amb les organitzacions Askapena, Askapena, Herriak Aske i Elkar 

Truke així com amb els 5 Internacionalistes bascos imputats; 
 

3. L'exigència que no se segueixi interferint en el treball que realitzen les organitzacions 
Askapena, Askapena i Elkar Truke; 

 
4. La reclamació que el procés judicial contra els Internacionalistes bascos conclogui amb 

la seva absolució, el restabliment de tots els seus drets i la reparació pertinent; 
 

5. És acord d’aquest plenari fer saber el seu resultat a les parts implicades Askapena i 
Audiència Nacional Espanyola.  

 
Sr. Montejo: bé, Askapena, això no apareix a la moció, apareix molt de resquillada és una 
organització internacionalista que porta gairebé 30 anys d’existència i bàsicament les 
activitats a les que s’ha dedicat són per un costat donar a conèixer a la comunitat 
internacional i altres pobles el conflicte polític que es viu a Euskal Herria en les últimes 
dècades, i per l’altra solidaritzar-se amb les lluites d’alliberament nacional d’altres pobles 
d’arreu del planeta com poden ser els curts, palestins, shrauis, etzètera.  L’objecte d’aquesta 
moció és que l’any 2010, 5 membres d’aquesta organització i de tres més que es citaven, van 
ser detinguts i portats a l’Audiència Nacional i acusats en aquell moment de ser membres de 
l’aparell internacional d’ETA.  Posteriorment el 2015 el fiscal formalitza l’acusació on ja 
rebaixa l’acusació de ser-ne membres a col·laborar amb una organització armada.  Entenem 
que aquest fet ja dóna a reconèixer que no hi ha elements suficients per mantenir l’acusació 
davant del Tribunal.  De fet, aquestes persones són acusades i cito literalment: “d’organitzar 
brigades de solidaritat internacional, de participar en congressos, en simposis, per exemple el 
Fòrum Social Mundial, que és conegut per tanta gent en campanyes de comerç just, en 
mobilitzacions i boicots com l’empresa Coca-Cola a l’estat d’Israel.  Segons el govern 
espanyol a través de l’Audiència Nacional, i aquest és un tema important, totes aquestes 
activitats que en sí no són delictives, eren ordenades des de la cúpula de l’organització 
armada, a pesar que no tenia cap tipus d’antecedent pendent amb la justícia. Se’ls demanen 
penes, se citava abans, de sis anys de presó i multes de milers d’euros i també es demana 
com ve sent habitual en el cas d’Euskal Herria per part de l’Estat espanyol i de l’Audiència i la 
Fiscalia, la il·legalitat  d’aquestes organitzacions.  Entenem bàsicament que tot això és 
l’epifenomen més kafkià  a la famosa teoria Garzón, segons la qual, qualsevol organització 
que defensi l’alliberament social d’Euskal Herria, necessàriament s’ha de convertir en un 
instrument malèvol de l’organització. Era una teoria, que davant la impossibilitat de 
determinar un sol fet delictiu a aquesta organització, es basa en establir que la pròpia 
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activitat per la lluita per l’internacionalisme, afavoriria indirectament els interessos de 
l’organització armada com si això en sí fos un delicte.  Entenem que alhora, cas particulars, 
s’incideix en una estratègia més àmplia per part de l’Estat, especialment a finals dels anys 90, 
que s’ha basat en no legalitzar ONG, partits polítics, organitzacions de la societat civil, tancar 
mitjans de comunicació, i en general, trepitjar els drets de reunió i manifestació a bona part 
de la població del País basc.  De fet, aquest últim extrem, el d’aplicar mesures totalment 
il·legals, per exemple a presos polítics, és un extrem que fins i tot el Tribunal d’Estrasburg ha 
declarat il·legal i ha obligat a l’Estat espanyol a rectificar.  En termes generals entenem doncs, 
que aquesta gent d’Askapena que està processada no deixa de ser un exemple més de tot un 
procés de repressió i d’estat d’excepció que es viu a Euskal Herria, una repressió extrema a la 
dissidència  política i una violació sistemàtica dels drets socials, civils i polítics. I també 
entenem que s’està produint un procés i aquest és un epifenomen més de judicialització del 
procés de pau que viu el País Basc.  I ja per acabar ens agradaria fer esment a l’òrgan judicial 
que està duent a terme aquest procés, perquè l’Audiència Nacional hem de recordar, és un 
Tribunal d’excepció, hereu de la justícia franquista i que respon més a raons d’Estat que a 
raons de dret, amb jutges bàsicament escollits a dit, la qual cosa posa més que en dubte la 
possibilitat d’un judici just.  Un tribunal que aquí a l’Estat espanyol s’ha caracteritzat 
tristament per aplicar allò que s’ha vingut a dir el dret penal de l’enemic, és a dir, no 
condemnar gent per fer comesos sinó per la perillositat d’aquests fets.  És a dir, no perquè 
fossin en sí constitutius de delicte, sinó pel significat que podien tenir des d’un punt de vista 
social.  Aquesta moció ha estat aprovada per exemple al Parlament de Navarra, a 
l’Ajuntament de Virgo, a l’Ajuntament de Gasteiz i bàsicament demanem que s’aprovi aquí, 
bàsicament per una qüestió de decència política, per solidaritzar-nos amb una gent que estan 
tan reprimits, no per accions delictives, sinó per un determinat projecte polític i social 
d’emancipació del país Basc. Moltes gràcies. 
 
Sr. Benedicto: a veure, jo he volgut esbrinar una mica quina és aquesta organització 
Askapena i Internet ja t’ho diu tot en Euskera. He volgut esbrinar una mica més i resulta que 
està emparentada amb Bildu.  Evidentment el pensament d’aquesta gent i el meu estan en 
les antípodes polítiques. Amb això vull dir que no estic d’acord. A part d’això, doncs, ja en 
tenim prou nosaltres en aquest municipi, ja tenim prou feina amb el tema social com ha dit 
l’Elena. Suposo que millor que dediquem els nostres esforços amb aquest municipi que no 
universalitzar aquest tema.  
 
Sr. Tejedor: Yo voy a ser muy rápido.  Todo este tipo de discursos pueden engañar a gente 
más joven, los que tenemos ya unos años y crecimos en la transición y que amanecimos 
muchas veces y comimos muchas veces con atentados de ETA, no nos sirven estos discursos.  
En España no hay ningún territorio que esté oprimido ni nada de esto, ni legalmente, ni 
socialmente, ni democráticamente. Criticáis una Constitución que precisamente ampara 
todas la diversidades políticas y ideológicas.  Mi voto va a ser un voto en positivo por la 
dignidad de las víctimas del terrorismo que durante...  no os ríais, porqué es algo muy serio. 
Va a ser un voto por la dignidad de las víctimas del terrorismo, con lo cuál es un voto en 
negativo a esta propuesta y a cualquiera que venga de estos grupos que mientras se 
asesinaba gente en el País Basco celebraban en las cárceles y en las herriko tabernas  las 
muertes, mientras a principio de la transición muchos políticos y militares, muchos políticos 
de muchos pensamientos, militares, guardias civiles, sociedad civil, era asesinada, y al 
principio la acción había un silencio que a veces había que en el País Basco enterrar a la gente 
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y meter los ataüdes por las puertas de atrás. Entonces no voy a votar ninguna moción en 
positivo que venga de ninguno de estos grupos que celebra con copas como hicieron algunos 
presos de ETA, con copas de cava y pidiento langostinos en su época. O sea, yo no quiero 
entrar en más discusión, mi voto va a ser un sí por las víctimas del terrorismo, un sí por la 
libertad, por la democracia en mayúscula, no la democracia que os vuelvo a repetir que 
vosotros escribís con k y con z y es un voto en positivo por eso, y será un voto no rotundo 
por esta moción. 
 
Sr. Balaguer: nosaltres també serem breus, però el que no farem és barrejar d’aquesta forma 
tot aquest sidral.  Amb solidaritat amb aquest col·lectiu Askapena entenem que aquesta 
injustícia és una persecució que pateix aquesta organització per part de l’Estat espanyol i per 
tal de idealitzar-ho sense cap motiu i encara justificat, i per tant, recolzarem aquesta moció. 
 
Sr. García: bueno, vamos a ver, yo primero cuando vi esta moción lo primero que hice fue 
mirar si era legal.  Legal lo es, lo que pasa es una vergüenza ética y moralmente, porqué 
como ha dicho Jesús, buscando en Internet, puede buscarlo cualquiera, que se entere bien 
que es Askapena.  Askapena sí que está en español, sale en periódicos, sale en la Audiencia 
Nacional, sale en cualquier sitio. Askapena es una organización internacional integrada y 
estructurada, mancomunada y bajo la dirección de ETA y la ilegalizada Batasuna. ABC: Una 
de las almas caritativas estas que sale aquí en la moción, es Unai Vázquez, uno de los cinco 
presuntos dirigentes de Askapena, el aparato internacional de ETA. Seguimos buscando para 
que la gente sepa que clase de moción ha traido la CUP a este pueblo.  Juicio a la 
organización ETA por recabar apoyos internacionales para la banda terrorista y así hay 
muchos más puntos. Bueno y para nosotros esta moción es una aberración.  Como Partido 
Popular ni olvidamos a los muertos ni perdonamos a sus asesinos. Por lo tanto, espero que no 
se vuelva a presentar una moción como esta en el Ayuntamiento de Calafell. 
 
Sr. Montejo: si bé, per respondre en primer lloc al portaveu del Partido Popular, diu que es 
una vergüenza ética y moral, i es basa per jutjar-ho en els titulars de mitjans de comunicació, 
perfectament contrastats i objectius com poden ser la Razón, el Mundo i l’ABC.  És vergonyós 
i precisament el que s’està posant de manifest és això, acusacions que es duen a terme 
contra aquesta organització són una absoluta falàcia, que aquesta organització pot defensar 
un determinat projecte polític i social pel País Basc que vostè no defensa, això és 
perfectament  legítim però que vincular aquesta organització amb una organització armada 
que es ETA, i que precisament el que ha fet l’Estat espanyol en els últims deu o quinze anys 
és això, intentar fer tot un revolt per criminalitzar no una determinada expressió de lluita 
armada sinó tot un projecte polític i social al País Basc. Home, el senyor Tejedor, de nou, el 
mateix, barrejar l’organització armada amb aquesta organització, es basa en eslògans.  Aquí 
hem aportat fets i d’altra banda, em sembla curiós que parli vostè que vivim en un estat de 
dret, potser és un estat de dret per la majoria de la ciutadania, però s’aplica un estat 
d’excepció contra determinats moviments polítics i socials i això ho vivien allà fa uns anys i ho 
segueixen vivint i sembla que potser tristament també arribarà aquí aquest estat d’excepció.   
En qualsevol cas, sembla que aquest estat d’excepció pot arribar aquí a casa nostra.  Les 
víctimes del terrorisme, si precisament un dels grans avenços polítics que s’ha produït al País 
Basc és el unilateralisme per part de l’Esquerra Abertzale de reconeixement del dany a totes 
les víctimes. Què carai està dient, si l’únic que s’ha mogut aquí en aquest conflicte ha estat 
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l’Esquerra Abertzale i tot l’entorn que defensa un projecte d’emancipació social i nacional.  
L’Estat espanyol s’ha enrocat en el no reconeixement. 
 
I finalment, el senyor Benedicto, bé diu que no està a favor de bildu, d’acord, això no sé si té 
res a veure amb la moció que presentem. 
 
Sr. Perín: des de el Partido socialista consideramos que presentar una moción de esta índole 
en el Ayuntamiento de Calafell es una verdadera aberración y no la consideramos ni haremos 
ningún tipo de comentario. Gracias. 
 
Sr. Olivella: bé, nosaltres després de sentir el que hem sentit i la versió que ens ha donat el 
ponent, sense conèixer massa el que és l’organització o aquesta entitat però doncs, després 
del que hem sentit votarem i donarem recolzament. 
 
Sr. Tejedor: bueno yo como he andado por partes de España, he vivido en el País Basco, 
tengo familia en el País Basco, a mi no me hace falta que ustedes me cuenten y lo voy a decir 
así, milongas, porqué se perfectamente lo que pasa en el País Basco, y lo que ha pasado 
durante más de cuarenta años. O sea que no me vengan ustedes aquí a mi a contar historias, 
ni a los vecinos de Calafell y se lo digo así con este tono, porqué me parece vergonzoso.  Y 
vuelvo a decir los mismo, esta organización junto con otras a parte de en su página tener la 
bandera de Israel por ejemplo circulada en rojo igual que en el País Basco también ponían 
dianas, ponían círculos en las banderas de España, etc., eso es lo que ustedes están 
defendiendo, son organizaciones que son cercanas como usted dice al mundo Abertzale que 
lógicamente tiene una vinculación directa con el terrorismo. Con lo cuál me mantengo en lo 
mismo, me sorprende que haya grupos como CIU que la apoye, etc.  Quizás, no se, en el 
nuevo proceso lo que quieren ustedes rememorar son tiempos pasados y buscar ejemplos 
que lamentablemente se están acabando en España como era la situación que había en el 
País Basco y no se, el objetivo final no se cuál es pero me parece lamentable. 
 
Sr. Balaguer: reiterar el suport i a més a més que es barreja tota aquesta quantitat 
d’animalades el que s’arriba a dir aquí, si ho teníem poc clar ara ho seguim tenint més clar.  
Evidentment és una persecució total, no s’ha demostrat res al respecte. Per tant, el que estem 
dient aquí no té res a veure, amb el plantejament que s’està exposant els grups polítics i 
reiterem el recolzament. 
 
Sra. González: bueno yo no entraré a valorar si esta moción es respetuosa o no, pero lo que 
sí que me parece que es un verdadero insulto a la inteligencia de la gente que nos está 
viendo. Porqué aquí la CUP nos viene a decir que hay un señor fiscal y una pena de 6 años y 
se queda tan ancho. Pues bueno, penas de seis años que sepa todo el mundo, mucha gente 
lo sabe, una pena de séis años es por haber cometido un delito grave y aquí sólamente nos 
dice pena de 6 años de prisión por su trabajo de solidaridad internacionalista. Pues bueno, 
creo que no somos tontos, que a nadie se le pide una pena de prisión por hacer un trabajo 
de solidaridad. Que a mi, la única parte de la moción que me ha gustado y precisamente es 
donde dice: la solidaridad es la tendresa dels pobles. Pues yo creo que las víctimas de ETA 
pues mucha solidaridad esta asociación con las víctimas del terrorismo no tiene, le falta.  Yo 
pediré a la CUP que si en cada Pleno vamos a discutir mociones en las que interviene la 
justicia, pues que nos trajese el escrito del fiscal y así podremos nosotros mismos ver que pide 
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el fiscal, lo que no, y si pretende crear una opinión pública pues ese escrito del fiscal, tu 
mismo Ivan lo leas y así la gente podrá contrastar lo que tu dices con lo que dice el fiscal, 
para no engañarlos. 
 
Por otra parte, mucho tampoco entiendo la política que quiere, no voy a entrar mucho en 
este tema pero nos ha dicho antes que la CUP está buscando estar fuera de la OTAN y a mi 
lo que me da la impresión también ahora con estas mociones que tampoco quiere un estado 
de derecho donde haya unos poderes divididos. No se si lo que quiere es un estado 
autoritario donde la justicia no intervenga, porqué todo son ataques a la justicia cuando te 
recuerdo que somos un ayuntamiento, hay una división de poderes y ya lo dije la otra vez, el 
Partido Popular no va apoyar ninguna moción donde se interfiera en un proceso judicial y la 
decisión dependa de los tribunales y no de un ayuntamiento. 
 
Sr. Montejo: en primer lloc el Partit Popular vostès ens acusaven en l’anterior intervenció poc 
més que de terroristes.  Home, jo no sé que és terrorisme, segurament per molta gent serà 
una ofensa i un autèntic aval d’un cert terrorisme d’Estat que el seu govern, el govern del 
Partit Popular cada any atorga una subvenció a la Fundación Francisco Franco. Això sí que és 
avalar el terrorisme d’Estat.   
 
El senyor del partit socialista deia que això és aberrant.  No sé si li sembla aberrant, perquè no 
ha donat cap justificació per defensar-ho, senzillament s’ha dedicat a emetre un judici de 
valor.  El que a mi em sembla aberrant sap què és?  Que fa unes dècades el partit del que 
vostè forma part es dedicava a subvencionar una organització que fomentava el terrorisme 
d’Estat, els GALP i que un president del govern es va retratar amb un ministre i un secretari 
d’Estat a les portes de la presó donant-los suport, condemnant en ferm per terrorisme 
d’Estat. 
 
Sr. Ferré: Ivan.... ens estem marxant del tema i jo crec que... 
 
Sr. Montejo: per la llibertat d’exposició crec que el president no hauria d’interferir. 
 
I el senyor de Ciudadanos que constantment confon el món Abertzale amb l’organització 
armada, primer li diria que potser primer haurien de replantejar-se què entenen vostès per 
una crítica constructiva i què entenen vostès per terrorisme, perquè vostès mateixos que ara 
posen a tots al mateix sac, s’han negat sistemàticament a condemnar el franquisme. De fet, 
ara fa poc el seu representant a l’Ajuntament de Calatayud es va negar a retirar unes 
commemoracions al dictador i això ha passat en molts altres ajuntaments. Per tant, prou de 
demagògia, prou d’hipocresia, vostès s’escuden en la defensa dels drets humans i per l’altra 
banda es neguen a criticar una dictadura de quaranta anys d’aquest país.  I en qualsevol cas, 
no entrarem en el seu joc, els fets estan clars i ho hem exposat amb independència del que 
l’inspiri cadascú, conflicte polític que es viu al País Basc, el que és obvi és que això és un cas 
flagrant de repressió i de vulneració dels drets socials on s’està intentant criminalitzar un 
moviment polític determinat, ampli i transversal intentant-lo confondre amb una expressió 
concreta de lluita armada.  Res més. 
 
Sr. Perín: bueno a las alusiones de los comentarios no se puede sin dar a unas personas que 
hicieron algo en su día que vinieron después. También decirle que eso puede que lo haya 
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leído en los libros porqué supongo que cuando eso sucedió, usted y yo todavía nos 
cambiaban los pañales, gracias. 
 
Sr. Olivella: bé, en principi crec que ens estem anant de mare amb tot un seguit de 
comentaris que no tenen res a veure amb la moció que es presenta aquí.  Per tant, si llegim 
bé tot el que diu, la part resolutiva o la part que es manifesta que volen aprovar, no té res a 
veure amb tot un seguit de comentaris que aquí hem tingut gratuïts i així molt fets a la fresca 
com si hi hagués algú aquí que només és qui pot condemnar ell el terrorisme.  Nosaltres, no 
acceptem el terrorisme i el condemnem i estic segur que aquí no hi ha ningú que no el 
condemni, però aquí no es parla en cap moment de terrorisme, es parla d’una altra qüestió. 
Per tant, nosaltres no tenim necessitat d’aquí ara anar dient mil vegades el mateix.  
Condemnem el terrorisme?  Clar que el condemnem i qui no el condemna?  Però, no estem 
parlant d’això el que anem a votar avui i llavors aquí ha sortit és el que comentàvem que 
creiem que surt de mare. Per tant, nosaltres tot i no saber molt de l’entitat d’Askapena, però 
pel que es diu aquí, pel que hem sentit i pel que hem parlat entre nosaltres, justifiquem, 
encara que potser pensem també que aquesta moció no és on s’ha de tractar, però ja que 
s’ha tractat i s’ha admès a tràmit per part de l’alcalde, li donarem suport igual que donem 
suport a d’altres.  I reiterem que nosaltres condemnem el terrorisme senyor Tejedor. 
 
Sr. Montejo: crec que ha quedat prou clar dos relats ben diferents. Per un costat els d’aquells 
que aposten per la pau, per una visió ponderada, realista i matisada del conflicte polític del 
País Basc i aquells que pretenen utilitzar-lo com un ariet polític per invalidar o per atacar o 
per fer judici determinats projectes o determinades alternatives. I en qualsevol cas, crec que 
l’argument fonamental per donar suport a aquesta moció és el propi òrgan jurisdiccional que 
s’encarregarà de processar o de dur a terme el procés contra aquests acusats que es 
l’Audiència Nacional, un tribunal hereu del franquisme amb cap tipus de garantia 
democràtica, on els jutges són escollits a dit i que s’ha acabat convertint a través de la seva 
fiscalia en un instrument més d’acció política del govern espanyol i de fet, dels poders fàctics 
de l’Estat. Res més, gràcies. 
 
Sr.Benedicto: jo em reitero amb el que he dit i li recordo al senyor Montejo i a l’Albert que 
una vegada els vaig demanar ajut per aquest poble, que em donéssiu un cop de mà, per això 
he dit que no cal anar a l’altre món per fer un bon servei, i encara estic esperant la seva 
resposta. 
 
Sr. Tejedor: sí, yo creo que el voto del grupo de Ciudadanos ha quedado bastante claro. Lo 
único que quiero añadir por el comentario del señor Montejo es que en ningún momento 
nosotros tenemos que condenar  ningún tipo de dictadura, ni la franquista ni ninguna otra, 
que durante la lamentable experiencia que ha tenido este país con una Guerra Civil ha 
habido muertos enterrados en las cunetas de los dos colores, de los dos bandos y como 
fueron y muchos fueron padres y abuelos de mucha gente que está aquí y de compatriotas 
nuestros, nos duelen lo mismo los de un bando que del otro. La diferencia entre nosotros y 
ustedes es que los mil muertos de ETA, los mil asesinados por ETA, ustedes sus grupos que 
están vinculados a esta asociación, en ningún momento los han condenado. Entonces yo sólo 
quiero dejar claro este tema. 
 
Sr. Balaguer: reiterem el recolzament a aquesta moció. 
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Sr. Montejo: en qualsevol cas, recordar-li el senyor Tejedor que potser fa tants anys que va 
anar al País Basc que ja no sap exactament com es troba actualment la situació. El camí de 
pau s’inicia amb el reconeixement del dolor i el dol per totes les víctimes. Per tant, el 
unilateralisme pel que s’ha caminat va precisament en aquesta direcció.  Em sembla que 
vostè encara viu als anys de plom i ha avançat molt el País Basc de llavors a ençà. I en 
qualsevol cas en referència al que deia el senyor... 
 
Sr. Ferré: Ivan, és un torn d’explicació de vot, no de rèplica. 
 
Sr. Montejo: carai! Però què és això? 
 
Sr. Ferré: jo ho dic, no per tu, sinó en general. 
 
Sr. Montejo: però aprofitem l’avinentesa que parlo jo oi? 
 
Sr. Ferré: t’ha tocat a tu, però ho dic perquè no insistim perquè sinó... 
 
Sr.Montejo: i en qualsevol cas com a resposta al senyor Benedicto li diria que la manera 
d’articular, vehicular, d’instrumentar la nostra participació política és la pròpia CUP, no vostè, 
per tant, la manera amb què participarem ho decidirem i només li recordo que un dels 
aspectes més importants de la política local, i això va per altres regidors que han intervingut, 
com pot ser el nou ROM de Calafell, nosaltres vam ser l’únic partit que va fer pública la seva 
proposta com deu vegades més extensa que la de la resta de grups municipals.  Per tant, em 
sembla que la nostra opció pels aspectes més quotidians de la vida municipal no queda pas 
en entredit pel fet de què ens preocupem per altres àmbits que la transcendeixen, gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 5 dels membres de CIU, 2 dels membres del PP, 2 dels membres 
d’UAM, 2 dels membres d’ERC I  2 dels membres de la CUP; I els vots en contra: 1 del 
membre de C’S i 1 del regidor no ascrit Jesús Benedicto Calahorra. 
 
 

1. El seu suport a totes les organitzacions i persones que desenvolupen la 
solidaritat internacionalista; 
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2. La seva solidaritat amb les organitzacions Askapena, Askapena, Herriak Aske i Elkar 
Truke així com amb els 5 Internacionalistes bascos imputats; 

 
3. L'exigència que no se segueixi interferint en el treball que realitzen les organitzacions 

Askapena, Askapena i Elkar Truke; 
 

4. La reclamació que el procés judicial contra els Internacionalistes bascos conclogui amb 
la seva absolució, el restabliment de tots els seus drets i la reparació pertinent; 

 
5. És acord d’aquest plenari fer saber el seu resultat a les parts implicades Askapena i 

Audiència Nacional Espanyola.  
 
 
21212121. . . . MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT 
POPULAR PER L'ABSOLUCIÓ DEL 3 DEL VENDRELLPOPULAR PER L'ABSOLUCIÓ DEL 3 DEL VENDRELLPOPULAR PER L'ABSOLUCIÓ DEL 3 DEL VENDRELLPOPULAR PER L'ABSOLUCIÓ DEL 3 DEL VENDRELL       
 
 
El passat 29 de març de 2012, tres joves del Vendrell, en David Balsell Edo, en Pere Codina 
Monfort i en Jaume Mañé Chaparro, juntament amb milers de persones més, van participar a 
la manifestació que es va celebrar a Barcelona com a final de la Vaga General convocada per 
aquell dia. 
 
Es denunciava la precarització dels drets socials i laborals i les incomptables retallades dutes a 
termes per la Generalitat, així com la reforma laboral i l’amnistia fiscal duta a terme pel 
Govern espanyol. Aquell dia van haver-hi aldarulls i això va provocar que en David, en Pere i 
en Jaume, s’haguessin de refugiar prop del MACBA. Quan els aldarulls ja s’havien quasi 
acabat els tres joves, davant la impossibilitat d’agafar el metro a la Plaça Catalunya – tancada 
per la policia - , van agafar la Gran Via fins a Passeig de Gràcia i allà van decidir pujar pel 
mateix per veure si el Metro d’Aragó estava obert. Van preguntar a un policia municipal si 
estava obert i aquest els hi va comentar que no, i aleshores van decidir seguir caminant 
Passeig de Gràcia cap amunt. Pocs metres després van ser detinguts per policies de paisà de 
la Guàrdia Municipal de Barcelona. Unes hores després van ser traslladats a la caserna dels 
Mossos d’Esquadra de les Corts, on després de passar 3 dies, van anar a prestar declaració 
davant la jutgessa, que els va acabar deixant en llibertat amb càrrecs. 
 
Durant els dies que varen estar detinguts les mostres de solidaritat, tant des del Vendrell com 
d’arreu, no van parar, recollint cartes de diferents col·lectius i entitats que demanaven la seva 
posada en llibertat sense càrrecs. 
 
Pocs mesos després la Fiscalia de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona, aquests darrers com acusacions particulars, van sol·licitar presentar escrit 
d’acusació contra els tres. Els acusen de cremar un contenidor i pintar en tres establiments 
comercials. Per aquests fets els hi demanen 6 anys i mig de presó per cadascú d’ells, així com 
una multa de 8.640€. 
 
Davant d’aquests fets el Ple de l’Ajuntament vol manifestar: 
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1. Que els tres joves són persones totalment arrelades al poble del Vendrell, que han 
realitzat tot tipus d’activitats relacionades amb l’esport, la cultura popular, el lleure, 
l’escoltisme, l’esplai, etc. 

2. Que ja des del primer moment de la seva detenció han manifestat la seva absoluta 
innocència, dient constantment que ells no han tingut pas mai res a veure amb els 
fets que se’ls imputen. 

3. Que no hi ha pas testimonis de terceres persones que els hagin identificat com a 
autors dels fets que se’ls imputen. Que tampoc hi ha fotografies ni filmacions; més si 
es té present que dos dels establiments comercials són entitats financeres que tenen 
càmeres de seguretat. 

4. Que el dret de manifestar-se en defensa dels drets col·lectius no és cap delicte. 
5. Que cap persona pot ser condemnada per participar en la defensa dels drets 

col·lectius. 
6. Que per aquests motius i d’acord amb el principi de presumpció d’innocència, no s’ha 

de donar continuïtat al procés judicial. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Calafell acorda: 
 

1. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el dret de manifestació i en aquest 
cas expressar la solidaritat amb aquests tres joves, els seus familiars i amics. 

2. Demanar l’arxiu del procés judicial contra en Pere, en Jaume i en David. 
3. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, com ja ha fet l’Ajuntament de Barcelona 

davant de la manca de consistència de les proves acusatòries i davant dels precedents 
d’altres casos semblants que han acabat amb absolucions, retiri les acusacions 
particulars contra aquests joves. 

4. Sol·licitar a la Fiscalia que pels mateixos motius retiri les acusacions del Procediment 
Abreujat 73/2012 B i demani l’arxivament de la causa. 

5. Comunicar al MH President de la Generalitat de Catalunya, a l’Excm. Jutge del Jutjat 
d’Instrucció 26 de Barcelona i a l’Excm. Fiscal en cap de Catalunya els acords d’aquest 
Ple. 

 
Sr. Pijuan: bé, aquesta moció es presenta en el marc de la reactivació del grup de suport dels 
tres encausats del Vendrell perquè ara s’acosta finalment aquest judici d’aquest procés que 
va començar fa tres anys, així amb la fredor potser no ens donem compte de l’esperpent que 
és aquest cas.  Es demana sis anys de presó i quasi nou mil euros de multa per una 
presumpta cremada d’un contenidor i tres pintades.  Abans la senyora portaveu del portaveu 
del Partit Popular deia que sis anys eren per delictes greus, m’ho crec perquè és lletrada, si es 
considera greu la cremada i la pintada, em sembla que és força desproporcionat, però és que 
fins i tot les proves acusatòries d’aquest cas són realment delirants.  Els únics testimonis són 
els sis policies de paisà segons han declarat els diputats, la prova del crim és que un dels tres 
nois que era fumador duia un encenedor, per tant, deu haver cremat el contenidor, no es van 
acceptar les filmacions dels caixers automàtics perquè no apareixien ells fent les pintades, per 
tant, la jutgessa no va acceptar aquesta prova que per tant, els culparia i a més a banda de la 
desproporció hi ha certs indicis que des del Jutjat d’Instrucció es va actuar amb mala fe.  En el 
moment que els van detenir van estar trenta-sis hores incomunicats, la família va estar trenta-
sis hores sense saber res dels tres, del Pere, el David i el Jaume. A les setanta hores els van 
demanar un certificat d’arrelament al municipi perquè evitessin la prova de presó preventiva. 
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Aquest certificat els el van demanar un dissabte a la nit i l’havien de presentar el diumenge a 
les vuit del matí.  És a dir, que havien de demostrar documentalment el seu arrelament al 
municipi en un període de temps on totes les oficines, persones, càrrecs als que poguessin 
acudir eren de difícil localització.  Els tres imputats en aquest cas són efectivament persones 
molt arrelades al municipi, tant que fins i tot la policia local els va avalar, van dir que eren 
d’una honradesa més que contractada, molts d’aquí potser els coneixeu perquè estan 
implicats amb els Castells, amb el món de l’hoquei, és clarament un cas de mala sort 
bàsicament. Aquell dia el nostre estimat Felip Puig va dir que s’havia de complir un nombre 
de detinguts, era ja el final del dia, no l’havien complert i aquests tres pobres nois passaven 
per allà i els va tocar el rebre.  Davant d’aquest cas, l’Ajuntament de Barcelona s’ha retirat de 
l’acusació perquè ha vist que era absolutament al·lucinatori i aquest suport dels ajuntaments 
és sobretot per demanar que la Generalitat i la fiscalia facin el mateix, perquè sembla bastant 
un sense sentit.  La mateixa moció que estem debatent avui s’ha aprovat a Sabadell i a 
Vendrell per unanimitat.  Que a Vendrell s’hagi aprovat per unanimitat vol dir que PP, 
Plataforma per Catalunya i Ciudadanos han votat a favor també.  Res més. 
 
Sr. Benedicto: jo no em posaré en processos judicials perquè encara confio amb la justícia i 
no conec l’altra part.  El meu vot serà d’abstenció. 
 
Sr. Tejedor: yo vuelvo a mantener la postura que tuvimos en su día con otra moción de un 
proceso judicial y vamos a mantener la abstención al respecto.  Quería hacer el comentario 
respecto la votación del Vendrell.  La votación de Vendrell se produjo de esta forma porqué 
antes del Pleno llegó una información que no era veraz conforme se había retirado esta 
propuesta en la justicia y entonces hubo una mala interpretación y se votó en ese sentido.  
Quiero que conste el posicionamiento de los comapañeros de Vendrell al respecto. 
 
Sr. Balaguer: Esquerra Republicana donarà suport a la moció. 
 
Sra. González: esta moción, al contrario de la otra pues da un poco más de explicación de lo 
que la otra podía dar.  Si que hecho en falta de nuevo el escrito del fiscal, no sabemos de qué 
se acusa a estos chicos, pero sí que es cierto que dice una cosa que es muy interesante, que 
de acuerdo con el principio de presunción de inocencia no s’ha de donar continuïtat al 
procés, porqué para mi estos chicos y creo que para todo el mundo son inocentes.  Ahora 
que, precisamente, el proceso judicial está para eso, para que un día se demuestre que son 
inocentes como lo son ahora.  Entonces, decirte por alusión que me ha hecho tu compañero, 
que soy abogada y que se como van los procesos, pues efectivamente una pena de séis años 
de prisión es una pena grave, pero sí que igual que la otra vez hizo un comentario sobre las 
dilaciones judiciales que me parecen aberrantes a nivel de proceso judicial, pues también me 
parece muy mal una práctica que tienen por habitual los fiscales, que aquí están obligados a 
presentar acusación, o sea poca fuerza tenemos como ayuntamiento el decirle al fiscal que 
retire la acusación porqué es su trabajo, es su oficio, no va a retirar la acusación porqué 
veinte ayuntamientos se lo pidan. Pero sí que es una práctica que yo conozco habitual de los 
fiscales que es que si la pena va de tres a séis años, ponen precisamente la pena más alta 
para ver si hay una posible conformidad y que el acusado se conforme con la pena más baja. 
Que muchas veces las penas que piden en este sentido son exageradas, que lo dice la Ley, 
que a lo mejor la condena es de dos y no de séis, pero sí que es una práctica habitual que yo 
precisamente estoy en desacuerdo con ella.  Nuestro voto será que nosotros como es un 
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proceso judicial no queremos intervenir, pero son unos chicos que son vecinos de Calafell, en 
este sentido nosotros nos vamos a abstener y que decida el Pleno lo que quiere hacer con 
esta moción. 
 
Sr. Pijuan: sobre aquesta informació que van rebre abans d’emetre el vot Ciudadanos del 
Vendrell desconeixem quina podia ser aquesta informació falsa, per tant, si poguessin 
informar més detalladament sobre aquesta informació que va córrer abans del Ple perquè 
distorsionés el sentit del vot, doncs, seria prou enriquidor. 
 
Sobre el comentari de la senyora González, el problema és que és un cas flagrant 
d’innocència.  O sigui, en aquest cas és perfectament demostrable que la inculpació és 
totalment improcedent, desproporcionada, és una manera de reprimir el dret a l’exercici de 
vaga, és una mesura dissuasòria perquè en futures ocasions és personal, si se’m permet 
l’expressió i mentre dura tot aquest procés, mentre no es resol aquests pobres nois han estat 
en llibertat condicional, durant 9 mesos han hagut d’anar dos cops per semana a firmar els 
jutjats, els ha hipotecat pràcticament part de la joventut, és un mal viure que es podria 
acabar fàcilment si es retiressin les parts acusatòries ja que previsible no hi ha res que sustenti 
la seva acusació. Res més. 
 
Sr. Perín: dir que nosaltres en un procés judicial obert, no farem comentaris al respecte, 
gràcies. 
 
Sr. Olivella: bé, nosaltres donarem suport a la moció i no tenim res més a dir, ja hem escoltat 
el que hi ha i ho subscrivim. 
 
El Ple de la corporació amb 9 vots a favor: 5 dels membres de CIU,  2 dels membres d’ERC i 2 
dels membres de la CUP, i 11 abstencions: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PP, 2 
dels membres d’UAM, 1 del membre de C’S i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto 
Calahorra, acorda: 
 

1. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el dret de manifestació i en aquest cas 
expressar la solidaritat amb aquests tres joves, els seus familiars i amics. 

2. Demanar l’arxiu del procés judicial contra en Pere, en Jaume i en David. 
3. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, com ja ha fet l’Ajuntament de Barcelona 

davant de la manca de consistència de les proves acusatòries i davant dels precedents 
d’altres casos semblants que han acabat amb absolucions, retiri les acusacions particulars 
contra aquests joves. 

4. Sol·licitar a la Fiscalia que pels mateixos motius retiri les acusacions del Procediment 
Abreujat 73/2012 B i demani l’arxivament de la causa. 

5. Comunicar al MH President de la Generalitat de Catalunya, a l’Excm. Jutge del Jutjat 
d’Instrucció 26 de Barcelona i a l’Excm. Fiscal en cap de Catalunya els acords d’aquest Ple. 

 
Sr. Pijuan: bé, aquesta moció es presenta en el marc de la reactivació del grup de suport dels 
tres encausats del Vendrell perquè ara s’acosta finalment aquest judici d’aquest procés que 
va començar fa tres anys, així amb la fredor potser no ens donem compte de l’esperpent que 
és aquest cas.  Es demana sis anys de presó i quasi nou mil euros de multa per una 
presumpta cremada d’un contenidor i tres pintades.  Abans la senyora portaveu del portaveu 
del Partit Popular deia que sis anys eren per delictes greus, m’ho crec perquè és lletrada, si es 
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considera greu la cremada i la pintada, em sembla que és força desproporcionat, però és que 
fins i tot les proves acusatòries d’aquest cas són realment delirants.  Els únics testimonis són 
els sis policies de paisà segons han declarat els diputats, la prova del crim és que un dels tres 
nois que era fumador duia un encenedor, per tant, deu haver cremat el contenidor, no es van 
acceptar les filmacions dels caixers automàtics perquè no apareixien ells fent les pintades, per 
tant, la jutgessa no va acceptar aquesta prova que per tant, els culparia i a més a banda de la 
desproporció hi ha certs indicis que des del Jutjat d’Instrucció es va actuar amb mala fe.  En el 
moment que els van detenir van estar trenta-sis hores incomunicats, la família va estar trenta-
sis hores sense saber res dels tres, del Pere, el David i el Jaume. A les setanta hores els van 
demanar un certificat d’arrelament al municipi perquè evitessin la prova de presó preventiva. 
Aquest certificat els el van demanar un dissabte a la nit i l’havien de presentar el diumenge a 
les vuit del matí.  És a dir, que havien de demostrar documentalment el seu arrelament al 
municipi en un període de temps on totes les oficines, persones, càrrecs als que poguessin 
acudir eren de difícil localització.  Els tres imputats en aquest cas són efectivament persones 
molt arrelades al municipi, tant que fins i tot la policia local els va avalar, van dir que eren 
d’una honradesa més que contractada, molts d’aquí potser els coneixeu perquè estan 
implicats amb els Castells, amb el món de l’hoquei, és clarament un cas de mala sort 
bàsicament. Aquell dia el nostre estimat Felip Puig va dir que s’havia de complir un nombre 
de detinguts, era ja el final del dia, no l’havien complert i aquests tres pobres nois passaven 
per allà i els va tocar el rebre.  Davant d’aquest cas, l’Ajuntament de Barcelona s’ha retirat de 
l’acusació perquè ha vist que era absolutament al·lucinatori i aquest suport dels ajuntaments 
és sobretot per demanar que la Generalitat i la fiscalia facin el mateix, perquè sembla bastant 
un sense sentit.  La mateixa moció que estem debatent avui s’ha aprovat a Sabadell i a 
Vendrell per unanimitat.  Que a Vendrell s’hagi aprovat per unanimitat vol dir que PP, 
Plataforma per Catalunya i Ciudadanos han votat a favor també.  Res més. 
 
Sr. Benedicto: jo no em posaré en processos judicials perquè encara confio amb la justícia i 
no conec l’altra part.  El meu vot serà d’abstenció. 
 
Sr. Tejedor: yo vuelvo a mantener la postura que tuvimos en su día con otra moción de un 
proceso judicial y vamos a mantener la abstención al respecto.  Quería hacer el comentario 
respecto la votación del Vendrell.  La votación de Vendrell se produjo de esta forma porqué 
antes del Pleno llegó una información que no era veraz conforme se había retirado esta 
propuesta en la justicia y entonces hubo una mala interpretación y se votó en ese sentido.  
Quiero que conste el posicionamiento de los comapañeros de Vendrell al respecto. 
 
Sr. Balaguer: Esquerra Republicana donarà suport a la moció. 
 
Sra. González: esta moción, al contrario de la otra pues da un poco más de explicación de lo 
que la otra podía dar.  Si que hecho en falta de nuevo el escrito del fiscal, no sabemos de qué 
se acusa a estos chicos, pero sí que es cierto que dice una cosa que es muy interesante, que 
de acuerdo con el principio de presunción de inocencia no s’ha de donar continuïtat al 
procés, porqué para mi estos chicos y creo que para todo el mundo son inocentes.  Ahora 
que, precisamente, el proceso judicial está para eso, para que un día se demuestre que son 
inocentes como lo son ahora.  Entonces, decirte por alusión que me ha hecho tu compañero, 
que soy abogada y que se como van los procesos, pues efectivamente una pena de séis años 
de prisión es una pena grave, pero sí que igual que la otra vez hizo un comentario sobre las 
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dilaciones judiciales que me parecen aberrantes a nivel de proceso judicial, pues también me 
parece muy mal una práctica que tienen por habitual los fiscales, que aquí están obligados a 
presentar acusación, o sea poca fuerza tenemos como ayuntamiento el decirle al fiscal que 
retire la acusación porqué es su trabajo, es su oficio, no va a retirar la acusación porqué 
veinte ayuntamientos se lo pidan. Pero sí que es una práctica que yo conozco habitual de los 
fiscales que es que si la pena va de tres a séis años, ponen precisamente la pena más alta 
para ver si hay una posible conformidad y que el acusado se conforme con la pena más baja. 
Que muchas veces las penas que piden en este sentido son exageradas, que lo dice la Ley, 
que a lo mejor la condena es de dos y no de séis, pero sí que es una práctica habitual que yo 
precisamente estoy en desacuerdo con ella.  Nuestro voto será que nosotros como es un 
proceso judicial no queremos intervenir, pero son unos chicos que son vecinos de Calafell, en 
este sentido nosotros nos vamos a abstener y que decida el Pleno lo que quiere hacer con 
esta moción. 
 
Sr. Pijuan: sobre aquesta informació que van rebre abans d’emetre el vot Ciudadanos del 
Vendrell desconeixem quina podia ser aquesta informació falsa, per tant, si poguessin 
informar més detalladament sobre aquesta informació que va córrer abans del Ple perquè 
distorsionés el sentit del vot, doncs, seria prou enriquidor. 
 
Sobre el comentari de la senyora González, el problema és que és un cas flagrant 
d’innocència.  O sigui, en aquest cas és perfectament demostrable que la inculpació és 
totalment improcedent, desproporcionada, és una manera de reprimir el dret a l’exercici de 
vaga, és una mesura dissuasòria perquè en futures ocasions és personal, si se’m permet 
l’expressió i mentre dura tot aquest procés, mentre no es resol aquests pobres nois han estat 
en llibertat condicional, durant 9 mesos han hagut d’anar dos cops per semana a firmar els 
jutjats, els ha hipotecat pràcticament part de la joventut, és un mal viure que es podria 
acabar fàcilment si es retiressin les parts acusatòries ja que previsible no hi ha res que sustenti 
la seva acusació. Res més. 
 
Sr. Perín: dir que nosaltres en un procés judicial obert, no farem comentaris al respecte, 
gràcies. 
 
Sr. Olivella: bé, nosaltres donarem suport a la moció i no tenim res més a dir, ja hem escoltat 
el que hi ha i ho subscrivim. 
 
22.22.22.22.    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.    
 
23.23.23.23.    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    
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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. 
 
 
Sr.Ferré: hi ha la urgència que hem votat al principi, si ho recordeu, d’aprovació 
definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2014. Com 
ahir acabava el termini d’al·legacions i no n’hi ha hagut avui abans del Ple hem fet 
una comissió informativa per poder passar aquest punt i enviar-lo lo abans possible 
on pertoca. Per tant, si vols llegir-ho secretària? 
 
Sr. Ferré: bé, com que tots estem d’acord en principi, passem directament a la votació? 
 
URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA    
 
APROVACIÓ DEFINITIVA APROVACIÓ DEFINITIVA APROVACIÓ DEFINITIVA APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2014L’EXERCICI 2014L’EXERCICI 2014L’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: 
 

1. Balanç de situació 
2. Compte de resultat econòmic patrimonial 
3. Estat de liquidació del pressupost 
4. Memòria 
5. Documentació complementària: 

 
• Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i 

de cadascun dels seus organismes autònoms. 
 

• 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, 
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autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció 
de comptabilitat.  
 

• 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. 
 
Atès que 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, i aprovada provisionalment pel Ple celebrat el dia 5 d’octubre de 2014, 
iniciant-se el període de consulta fins el 4 de novembre de 2015. 
 
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. 
 
Vist edicte d’exposició pública inserit al Butlletí Oficial de la Província número 232, de data 7 
d’octubre de 2015. 
 
Atès que finalitzat el període d’exposició pública, durant quinze dies i vuit dies més per poder 
presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, s’ha emès 
certificat per part de Secretaria on consta que no s’han formulat reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
 
Atès 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, sobre 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 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. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta 
presentada pel tinent alcalde de l’Àrea i per unanimitat proposa al Ple: 
 
1. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2014 de 
l’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafell, integrats pels següents documents comptables: 
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- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 119.505.541,90 €, un passiu de 
119.505.541,90 €, i un resultat de l’exercici de 5.982.724,45 €. 
 
- Compte de resultat econòmic-patrimonial: En tancar l’exercici hi ha un estalvi de 
5.982.724,45 €. 
 
- Liquidació del pressupost: En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
8.373.431,82 €, unes obligacions pendents de pagament de 3.298.455,20 €, uns romanents 
totals de 8.477.359,40 € i un resultat pressupostari ajustat de 4.212.913,88 €. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, 
al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
2. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2014 de 
l’OAM Fundació Castell de Calafelll’OAM Fundació Castell de Calafelll’OAM Fundació Castell de Calafelll’OAM Fundació Castell de Calafell, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 1.968.343,74 €, un passiu de 
1.968.343,74 € i un resultat de l’exercici negatiu de 70.861,70 €. 
 
- Compte de resultat econòmic-patrimonial: En tancar l’exercici hi ha un desestalvi de 
70.861,70 €. 
 
- Liquidació del pressupost: En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
0,00 €, unes obligacions pendents de pagament 35.726,07 €, uns romanents totals de 
72.269,56 €  i un resultat pressupostari ajustat de 39.900,63 €. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, 
al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
3. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2014 
del Patronat de TurismePatronat de TurismePatronat de TurismePatronat de Turisme, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 293.829,74 €, un passiu de 
293.829,74 € i un resultat de l’exercici negatiu de 7.086,85 €. 
 
- Compte de resultat econòmic-patrimonial: En tancar l’exercici hi ha un desestalvi de 
7.086,85 €. 
 
- Liquidació del pressupost: En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
3.284,70 €, unes obligacions pendents de pagament de 13.810,20 €, un romanent de 0.00 € 
i el resultat pressupostari ajustat és de 5.932,72 €. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, 
al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
4. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2014 de 
la societat municipal CEMSSAsocietat municipal CEMSSAsocietat municipal CEMSSAsocietat municipal CEMSSA, integrats pels següents documents comptables: 
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- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.421.343,03 €, un passiu de 
3.421.343,03 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 95.308,53€. En tancar l’exercici hi 
ha uns drets pendents de cobrament de 37.430,45 € i unes obligacions pendents de 
pagament de 177.021,48 €. 
 
- Compte de pèrdues i guanys: En tancar l’exercici hi ha un guany de 95.308,53€. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
    
5.  Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències a caixa al final de l’exercici de la pròpia entitat local i de 
cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
-  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.  
 
6. Elevar al Ple de la corporació, per la seva aprovació definitiva, el compte general de 
l’Ajuntament de Calafell, que inclou el de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms que 
en depenen, i de la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA), 
corresponents a l’exercici pressupostari 2014. 
    
7. Retre el compte general, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2014, a la 
Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles i el conveni mencionats 
en la part expositiva. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics, per unanimitat proposa al Ple: 
 
1. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2014 de 
l’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafelll’Ajuntament de Calafell, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 119.505.541,90 €, un passiu de 
119.505.541,90 €, i un resultat de l’exercici de 5.982.724,45 €. 
 
- Compte de resultat econòmic-patrimonial: En tancar l’exercici hi ha un estalvi de 
5.982.724,45 €. 
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- Liquidació del pressupost: En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
8.373.431,82 €, unes obligacions pendents de pagament de 3.298.455,20 €, uns romanents 
totals de 8.477.359,40 € i un resultat pressupostari ajustat de 4.212.913,88 €. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, 
al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
2. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2014 de 
l’OAM Fundació Castell de Calafelll’OAM Fundació Castell de Calafelll’OAM Fundació Castell de Calafelll’OAM Fundació Castell de Calafell, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 1.968.343,74 €, un passiu de 
1.968.343,74 € i un resultat de l’exercici negatiu de 70.861,70 €. 
 
- Compte de resultat econòmic-patrimonial: En tancar l’exercici hi ha un desestalvi de 
70.861,70 €. 
 
- Liquidació del pressupost: En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
0,00 €, unes obligacions pendents de pagament 35.726,07 €, uns romanents totals de 
72.269,56 €  i un resultat pressupostari ajustat de 39.900,63 €. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, 
al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
3. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2014 
del Patronat de TurismePatronat de TurismePatronat de TurismePatronat de Turisme, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 293.829,74 €, un passiu de 
293.829,74 € i un resultat de l’exercici negatiu de 7.086,85 €. 
 
- Compte de resultat econòmic-patrimonial: En tancar l’exercici hi ha un desestalvi de 
7.086,85 €. 
 
- Liquidació del pressupost: En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
3.284,70 €, unes obligacions pendents de pagament de 13.810,20 €, un romanent de 0.00 € 
i el resultat pressupostari ajustat és de 5.932,72 €. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, 
al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
 
4. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici pressupostari 2014 de 
la societat municipal CEMSSAsocietat municipal CEMSSAsocietat municipal CEMSSAsocietat municipal CEMSSA, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: En tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.421.343,03 €, un passiu de 
3.421.343,03 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 95.308,53€. En tancar l’exercici hi 
ha uns drets pendents de cobrament de 37.430,45 € i unes obligacions pendents de 
pagament de 177.021,48 €. 
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- Compte de pèrdues i guanys: En tancar l’exercici hi ha un guany de 95.308,53€. 
 
- La memòria: Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, al Compte de resultat econòmic-patrimonial i a l’Estat de liquidació del Pressupost. 
    
    
5.  Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències a caixa al final de l’exercici de la pròpia entitat local i de 
cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
-  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.  
 
6. Elevar al Ple de la corporació, per la seva aprovació definitiva, el compte general de 
l’Ajuntament de Calafell, que inclou el de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms que 
en depenen, i de la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA), 
corresponents a l’exercici pressupostari 2014. 
    
7. Retre el compte general, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2014, a la 
Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles i el conveni mencionats 
en la part expositiva. 
 
24.24.24.24.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
    
Sra. López: hi ha errors en les resolucions.   
 
Sr. Ferré: ja hem donat compte. 
 
Sra. López: pensava que com deies perquè després ho fèiem.   
 
Sr. Ferré: bé, si és un error material si voleu li diem a l’Àgueda directament. 
 
Sra:López: ja ho diré a precs i preguntes, no pateixis. 
 
Sr. Ferré: però hi ha algun error material? 
 
Sra. López: home, hi ha errors. 
 
Sr. Ferré: error material? 
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Sra.Löpez: errors de títols que no coincideixen amb el cos, després amb temes de les bases 
que la Mireia en aquest cas, surt com a vocal i com a suplent, titular i suplent.  Coses 
d’aquestes. 
 
Sr. Ferré: d’acord. Per no allargar-ho més li podeu facilitar a la secretària perquè ho 
corregeixin. 
 
 
Sr. Tejedor: es un ruego al señor Benedicto.  Bueno, el día 3 hizo el señor Benedicto unas 
declaraciones en la radio donde dijo que se había ido de Ciudadanos porqué pertenecer a 
Ciudadanos era perder la libertad, la dignidad y ser un fanático.  Lo primero que le quiero 
decir al señor Benedicto es que de Ciudadanos lo hemos hechado.  Hay cosas que para 
perderlas hay que tenerlas y lo que le pido por el respeto a los más de cuarenta compañeros 
de agrupación es que pida usted disculpas públicamente. Sólo quería decir eso, gracias. 
 
Sr. Balaguer: bé, avui veníem preparats amb un seguit de preguntes però em sembla que les 
resumirem.  Tenim una mica de coneixement i ho deixarem pel proper Ple, no s’amoïni. 
 
Sr. Soler: el Josep Parera, sempre de bon rotllo.  Josep, una cosa, quina acció i prevenció 
teniu en ment per fer passar el hivern pels mals temps de les platges? Perquè ara mateix amb 
aquest temporal de llevant ja ha quedat poca sorra a la platja, la zona de l’Estany, Mas Mel i 
la zona del final del passeig de Segur, o sigui llindant amb Cunit.  Sé que és que la sorra és 
un problema pelut, tenim dos ports, el de Segur i el de Coma Ruga que la sorra, si el llevant, 
que si el Garbí, queda a l’espigó del port de Coma Ruga, si ve una ponentada la sorra queda 
a l’espigó de Garbí, o de Ponent del port de Segur i l’altra zona de la part de llevant del port 
de Segur queda sense sorra.  És un problema, però un poble turístic de platja doncs, vol dir, 
que la gent que ve a aquestes dues platges que són la de Calafell i la de Segur és per anar a 
la platja. Ja sé que és un tema delicat aquest de la sorra, però voldria saber quina prevenció i 
acció teniu en ment per aquest tema tan complicat com és la sorra.  Moltes gràcies Josep. 
 
Sr. Ferré: Ciutadans s’ha deixat un prec i ha demanat poder-lo fer, llavors... 
 
Sr. Balaguer: que el faci, que el faci. 
 
Sr. Tejedor: bueno, yo quería decir que meses antes de las elecciones Ciudadanos entró un 
acuerdo para que se firmara sobre un pacto anticorrupción y por la transparencia sin tener 
grupo de gobierno porqué no teníamos representación. En aquel momento, el señor Olivella 
como alcalde nos dijo que no tocaba, que ya lo haríamos después de las elecciones, creo que 
es un momento para retomarlo porque en estos últimos días estamos viendo por los medios 
de comunicación que el señor Clavero como responsable de Seguridad del Ayuntamiento ha 
sido acusado y tiene que declarar respecto a un tema de retirada de multas, entonces 
nosotros como grupo querríamos preguntarles es que van hacer al respecto de esta situación 
y exigirles que depuren responsabilidades internamente en la situación en que se encuentra 
el señor Clavero y que den explicaciones. 
 
Sr. Balaguer: serem breus i ho deixarem una mica pel proper dia, però si que hi ha dues o tres 
cosetes a comentar. Una, la que he començat dient abans a la senyora Elena i ara ho faré 
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més extensiu als demés regidors. Esperem i desitgem perquè vegi la bona voluntat d’Esquerra 
Republicana de treballar pel municipi doncs, que a partir d’ara les properes comissions ja 
se’ns expliqui una mica quines seran les directrius, quin serà el seu pressupost per l’any que 
ve. Entenem que aquest any, o sigui, aquestes dates passades, aterraven, era un pressupost 
de l’anterior equip de govern i vostès no tenien gaire marge. Però, a partir d’ara entenem 
que ja podem o hem de participar, per tant ho fem extensiu a totes les regidories doncs, que 
ho tinguin en compte. 
 
Dos o tres temes.  Rebem queixes pel tema de les terrasses de la platja, perquè no saben ben 
be encara quina serà la normativa definitiu o què sabent que hi va haver  una sèrie d’històries 
degut al temps de les eleccions i que es va acabar el passeig a última hora. Per tant, ens 
agradaria que a partir d’ara a veure si han treballat al respecte amb algun tipus de normativa 
o demés per poder valorar. 
 
Un altre tema és pel senyor Alcalde.  El tema de l’AMI.  A veure, aquí entenem el següent, 
allò que diu vostè de la bona voluntat. A nosaltres ens agradaria que, bé no per la premsa, 
sinó que de forma definitiva ens expliqués una mica com està aquest tema.  Nosaltres 
entenem que vostè amb un pacte de govern va fer un esforç o estava lligat o encadenat a un 
pacte amb Ciudadanos i ara entenem que en aquests moments vostè ja va fer el pas que va 
fer de votar en contra una moció de l’AMI conforme el pacte, però ara entenem que vostè no 
està lligat en cap moment i ja Ciudadanos ja pel sol fet que només és un regidor, i per tant 
no lliga res. Per tant, voldríem que fos sincer amb què pensa fer i com ho pensa fer? Perquè, 
a veure, perquè vegi la bona voluntat, hem aprovat una modificació de crèdit que entenem 
que segurament abans d’acabar l’any en tornaran a fer alguna i aquesta excusa que de 
vegades sentim de què si hi havia partida o no, no és certa i si ho és, es pot arreglar encara 
abans d’acabar l’any i per tant, ens agradaria que en ho diguessin i no ens haguéssim 
d’assabentar per la premsa que si més no per una banda sentim una cosa i per l’altra una 
altra i suposo que deu seu fruit que a partir d’ara han d’aprovar uns pressupostos i es troba 
lligat tant amb el Partit Popular com amb Ciudadanos.   
 
I llavors, l’última pregunta ja és també en base a aquesta bona voluntat que diu nosaltres 
posem i vostès diu que no tenim, tornarem a fer-li la mateixa pregunta dels meus companys 
de la CUP, és què hem de fer nosaltres per estar a l’equip de govern?  O per estar a les 
comissions de govern igual que hi ha el regidor de Ciudadanos?  Res més. 
 
Sr. Pijuan: primer, un parell de preguntes per la responsable de Qualitat de Vida. Fa un 
informe on es localitzen vint mil dels cent mil pisos que té la SAREB, és una entitat creada pel 
govern espanyol per sanejar el sector financer dels actius mobiliaris, és a dir, tot el que els 
sobra de la bombolla immobiliària, són pisos que s’han pagat amb diners públics.  S’han 
localitzat almenys 16 a Calafell, en d’altres municipis s’ha plantejat la proposta d’establir 
convenis amb la SAREB per oferir pisos de lloguer social i tenint en compte que l’oferta de 
lloguer social a Calafell és prou ridícula doncs, si es veuria amb bons ulls o si almenys es 
consideraria aquesta possibilitat d’establir un conveni amb la SAREB.   
 
I l’altra és que ens agradaria que ens fessin un retrat o ens informessin de la situació del 
SIAD, Servei d’informació i atenció a la dona, de quins recursos compte, quin volum de 
persones atén, si està implicat amb el teixit associatiu de les entitats afins, una mica l’estat. 
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I després hi ha una altra qüestió, ara que ens han arribat les actes de les Juntes de Govern 
Local, va aparèixer un acord sobre la compensació que es va donar al port de Segur en 
concepte d’unes despeses endarrerides en concepte de comunitat. Bé, en primer lloc, tot el 
que envolta aquest cas és certament boirós, la mateixa contractació ja és estranya, perquè els 
locals que va agafar l’Ajuntament al port de Segur no es va adquirir, són concessió 
administrativa, són trenta anys que es van pagar tots de cop, quasi quatre milions d’euros, 
una despesa que no es va passar per Ple i això fa que l’Ajuntament estigui lligat a aquests 
locals.  A més a més, aquests quatre milions es van pagar en efectiu pel que sembla, cosa 
que és bastant siciliana per dir-ho d’alguna manera.   
 
Sr. Ferré: en efectiu no es va pagar. 
 
Sr. Pijuan: bé, rectifico lo de efectiu. 
 
Sr. Ferré: és que pot donar la sensació que anàvem amb un maletí. 
 
Sr. Pijuan: gràcies per estalviar-nos aquesta imatge.  Després l’Ajuntament encarrega a 
CEMSSA que s’ocupi de gestionar el tercer que haurà d’ocupar finalment aquests locals.  
Aquest tercer era qui en el contracte, tot i que no està ben aclarit, amb el port de Segur, 
apareix que aquest tercer serà el responsable de pagar les despeses de comunitat. En les 
declaracions que es van fer aquest estiu quan es va vendre aquest pagament que és un acord 
que es va arribar amb el port de Segur per no anar a judici que van ser cent cinquanta mil 
euros, que és un estalvi de cent mil euros, perquè si s’hagués anat a judici i s’hagués perdut 
llavors s’haurien hagut de pagar uns dos cents cinquanta mil euros.  Perquè el port de Segur 
reclama aquests diners, al desembre, perquè li pica, perquè troba que ja ha passat prou 
temps?  Però això no està en contracte.  Després sabem que aquest període temporal de 
gràcia que tenia de no pagar les despeses de la comunitat, CEMSSA no podria haver-se posat 
una mica per feina perquè la qüestió era que hi havia un possible inversor que havia de crear 
aquest centre de talassoteràpia que finalment no va poder ser, però llavors va patir un 
col·lapse nerviós i CEMSSA no va seguir fent més indagacions perquè ningú ocupés aquests 
espais i si mentrestant no ocupin aquests locals l’Ajuntament, o CEMSSA o qui sigui, en tot 
cas repercuteix a la butxaca del contribuent, si estaran pagant ja aquestes despeses 
comunitàries fins que no s’ocupin pel tercer que és qui finalment s’hauria d’ocupar 
d’aquestes despeses. 
 
Sr. Montejo: jo també tinc un parell de preguntes. En primer lloc voldria preguntar-li el senyor 
Alcalde que avui apareixia a la premsa en un diari que el portaveu de Ciudadanos a 
l’Ajuntament demanava que el senyor Benedicto fos retirat de la Comissió Informativa de 
Transparència i Participació, atès que era un dels acords de governabilitat entre Ciudadanos i 
el Partit Socialista.  Ens agradaria saber si té previst emprendre algun tipus d’acció al respecte.  
 
D’altra banda, i en resposta en part al que comentava el Jacob, home, nosaltres capacitat per 
comprar plaques al municipi, per aprovar subvencions, però com a mínim hem fet un primer 
pas amb el tema de l’AMI i hem enviat els acords a l’organització i ara ja hi estem 
formalment adherits.  De fet, bàsicament el que hem fet és materialitzar un acord que es va 
prendre en la seu principal que és el Ple i un acord que, de fet, hauria d’haver tramitat el 
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propi president de la corporació en la mesura que té les funcions executives de tramesa 
d’acords de Ple als òrgans supramunicipals, però sembla que de nou, la celeritat i la diligència 
en les accions executives depenen de la gràcia amb què li cauen els acords que s’aproven al 
Ple. Per tant, pregaria d’ara endavant que sigui una mica més equànime i actuï amb la 
mateixa diligència amb tots els acords que s’aproven li agradin o no.   
 
D’altra banda, respecte la modificació del ROM, atès que sembla ser que de cap de les 
maneres es conciliaran els calendaris que l’equip de govern tenia previst on s’estipulava que a 
finals d’any s’havia d’aprovar, de fet encara estem negociant, no és cap crítica, de fet encara 
estem negociant el ROM entre els grups municipals, el que agrairíem és que el flamant 
president de la Comissió de Transparència i Participació comencés a treballar en algun 
projecte de participació ciutadana, sòlid, amb cara i ulls per quan s’arribi, esperem, a un 
consens de mínims es pugui traslladar a la ciutadania i s’obrin vincles de participació 
adequats per recollir les propostes dels veïns i veïnes i per tant, es pugui tirar endavant el 
projecte. 
 
D’altra banda, també ens agradaria fer unes puntualitzacions respecte el que ens ha explicat 
la regidora, la Maite sobre la contractació del senyor Abascal.  Més enllà de la qüestió de la 
seva vàlua professional o esportiva que això ningú ho posa en dubte, sí que ens genera 
algunes suspicàcies de tot el que ens ha explicat. Per començar nosaltres per principis estem 
en contra dels càrrecs de confiança i entenem que aquest tipus de contractacions sense 
concurrència pública és una forma jurídicament diferent, però en el fons idèntica contractar 
un càrrec de confiança, això amb independència de la seva vàlua professional.  D’altra banda 
hem estat, a través dels mitjans de comunicació, perquè vostès no han obert boca al 
respecte, analitzant una mica quines podrien ser les tasques d’aquest director esportiu i 
parlen de fomentar la pràctica esportiva entre tots els veïns, organitzar esdeveniments, 
dissenyar projectes per impulsar activitats esportives... totes aquestes feines són més pròpies 
d’un tècnic que d’una persona que té un gran currículum esportiu, amb independència que 
desconeixem perquè no se’ns ha facilitat el currículum d’aquesta persona. Si aquesta persona 
hagués d’ocupar un rol d’ambaixador de l’esport calafellenc que en algun ens supramunicipal 
podria tenir un paper essencial per la seva carrera o trajectòria en l’esport d’elit. Però més 
aviat sembla que haurà de desenvolupar feines més aviat tècniques o directives.  D’altra 
banda, també ens preocupa que vostès parlen aquí de les places de feina de l’Ajuntament 
com si fossin una espècies de dominó que vostès poden anar canviant al seu aire.  La senyora 
Maite parlava de què hi havia un tècnic d’esports que és politòleg, però de fet, d’això com si 
no n’entengués gaire i per tant, l’han agafat i l’han traslladat i ara és tècnic de centres cívics, 
em sembla que he entès. Llavors vostès contracten un director d’esports, a veure, les places 
tenen assignades uns rols determinats, vostès no poden moure amunt i avall els treballadors i 
canviar-los d’un lloc a l’altre, hi ha unes certes pautes i unes limitacions. Per tant, ens 
agradaria primer que expliqués exactament perquè hi ha hagut aquests moviments, entenem 
que el fet de ser politòleg en sí no és un detriment per poder desenvolupar feines de tècnic 
d’esports i en qualsevol cas sí que ens agradaria que aquest tipus de processos de mobilitat 
orgànica que duen a terme, ens els facin saber en temps i forma. 
 
Sr. Solé: jo només anava a comentar un aspecte, però degut al punt que hem tingut de la 
comissió que s’ha creat especial de Manteniment i Eficiència Energètica, ens queden bastants 
dubtes del motiu de la comissió. Deien que la comissió generaria un gran volum de feina que 
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d’alguna forma era sí o sí necessària crear-la. Nosaltres ho hem posat en dubte i si més no ho 
hem criticat que l’objectiu era correcte però que no s’havia de fer a través d’una comissió, 
havent ja comissions i regidories que es podria desenvolupar dins d’aquell àmbit.  I ho diem 
així, perquè en data 2 de setembre, vostès ja han contractat una empresa per a fer un estudi 
del tema de l’enllumenat i llavors, amb aquest estudi, que no sé si s’avalua el plec de 
condicions que hi ha hagut fins ara o com està la licitació, vostès ja han començat a fer 
accions abans de crear aquesta comissió. Per tant, al final, quin és el sentit d’aquesta 
comissió?  O sigui, la justificació no l’entenem, quan ja s’estaven fent tasques en aquest 
sentit, per tant, vostès la contracten, no hi havia aquesta comissió i no donen justificació, o 
sí? suposo que necessita tots els vots de Ciutadans i del regidor no adscrit a no ser que els 
altres de l’oposició que hi ha dos nivells d’oposició i això ja fa temps que ho diem en aquest 
sentit independentment de la comissió.  Com que no informen doncs, som nosaltres que a 
través de llegir els decrets i les actes de Junta de Govern que ens hem d’assabentar. Per tant, 
ja podrien haver explicat quan s’ha creat aquesta comissió alguns passos que aquest 
Ajuntament ja ha fet.  Com que és un tema de comunicació i transparència i és una cosa que 
manca totalment de contingut  com s’ha dit en aquest Ple, doncs, ho entenem d’aquesta 
manera. Per tant, la pregunta o el prec és no enganyin amb una comissió quan ja s’han fet 
tasques i si se n’han fet més doncs, diguin-les perquè així sabrem d’on partim.  I aquesta és la 
pregunta. 
 
L’altre tema que sí que és el que volíem parlar que era en el punt que s’ha presentat en 
aquesta mesa per parlar dels càrrecs de confiança de les contractacions i dels moviments, 
doncs, era per parlar sobre el nou director esportiu de l’Ajuntament.  Nosaltres ja ho hem 
reiterat i això vull que quedi palès que no ens fiquem ni amb la persona ni amb la 
professionalitat del senyor Abascal, és més, al contrari, és un esportista reconegut de llarga 
trajectòria i que segurament sap molt més que d’altres persones, però sí tornem a estar en el 
de sempre.  Aquesta famosa comissió de transparència, amb referència al que ha dit també 
la CUP, doncs que el de Ciudadanos, el senyor Tejedor vol fer fora el senyor Benedicto 
d’aquesta comissió i potser aquesta comissió no acaba d’informar. Potser sí que ell informaria 
més. Al final ni s’informa ni s’explica res. Per tant, no podem dir que avui s’ha creat això, i 
això ja ve del dilluns, quan el propi Abascal a l’entrevista diu que això ja es parla des de fa 
mesos, l’únic que suposo que li han volgut buscar el dia i l’hora per poder-ho justificar. Però, 
si ja fa setmanes i mesos que s’està parlant no em vinguin a vendre la moto que això ha estat 
els últims dies i després de passar un estiu que no hem sabut controlar el tema de les entitats 
esportives, sent casualment que la regidora que porta això és del Partit Popular, el partit que 
estava amb nosaltres l’anterior govern i que casualment portava també aquesta regidoria, 
que durant quatre anys no han necessitat aquesta ajuda i ara es veu que sí; tot molt estrany. I 
això sí que volem deixar-ho palès. I el que també em sorprèn i segurament no ens ho diran és 
que això en principi, sembla que només ho sabia la senyora Maite González, la regidora 
d’Esports i el senyor alcalde i ho sabem perquè es veu que avui alguns companys de partit 
doncs, han posat el crit al cel. Ni comunicació amb l’oposició, ni amb els seus. I el que és més 
preocupant és que hi havia un equip format a Esports amb un tècnic d’Esports, al qual se li 
van assignar noves tasques. Ara aquest tècnic d’Esports ha marxat d’aquestes tasques, ara 
sembla que se n’hi ha donat unes altres i en definitiva sembla que no se’l vulgui a Esports. Si 
és fins ara el que tenien i fins ara més o menys s’ha funcionat. Per tant, que s’hagi hagut de 
buscar una persona fora del municipi també ens sorprèn, perquè amb dos mil cinc-cents 
aturats que hi ha, doncs, també es podria haver penjat una proposta de treball a l’àrea de 
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Treball de l’Ajuntament.  Mirar quines persones del municipi realment estan capacitades, no, 
l’hem d’anar a buscar a fora i és una crítica que fem i un prec de què si han de cobrir certes 
posicions a l’Ajuntament, doncs, que primer pensin amb els del municipi i no pregonar el que 
després no compleixen.  I una cosa que sí que ha quedat molt clara i ho dic perquè després 
sempre hi ha sorpreses. Aquesta persona, quin tipus de contracte tindrà i en repercussió quin  
sou acabarà tenint, perquè al final sembla que el nostre punt d’informació és al carrer i als 
mitjans de comunicació aliens a l’Ajuntament.  Sembla que últimament i això ha quedat 
demostrat amb aquests quatre o cinc mesos de govern demanem si us plau que ens informin, 
ja no a la comissió de Transparència, perquè aquesta comissió és una justificació del pacte i 
de justificació de sous. Per tant, aquesta comissió que ja no esperem que ens expliqui perquè 
al final hi ha coses que quan li preguntem què passa amb aquest tema? No, no, és un tema 
que pertoca en altres comissions, doncs per tant, ho preguntem al Ple.   
 
I per acabar, sí que i respecte el mateix tema, sí que vull fer un incís al senyor Tejedor del 
grup de Ciudadanos que deia que amb tot el tema del treball, doncs, no hi ha problema per 
nosaltres i això ja ho he dit en un anterior punt, per nosaltres no hi ha problema. Però, vostè 
que va signar un pacte dient que hi havia d’haver comunicació i transparència sembla que 
vostè és el primer que li prenen el pèl. Res més. 
 
Sra. Suàrez: dues coses ràpides: una, recordar i tornar a insistir que ja ho vam demanar en el 
seu moment i també doncs, que ho tinguin en compte que el portaveu o els representants 
dels partits que estan a l’oposició puguin assistir a la Junta de Govern, igual que ho fan dos 
membres de l’oposició, en aquest cas un d’un partit polític i l’altre un regidor no adscrit. 
 
I el següent prec era un prec per demanar a totes les persones que van per assistències en 
aquest Ple hem tingut una comissió extraordinària i urgent de Serveis Econòmics que ha 
durat només 5 minuts per introduir l’últim punt de l’ordre del dia per aprovar els comptes de 
l’any anterior. Només  ha durat cinc minuts, llavors, demanar a totes les persones que van per 
assistència renunciïn al import que correspon a aquesta comissió informativa perquè al cap i a 
la fi només han estat cinc minuts i havíem de venir pel Ple, no pas com una comissió 
extraordinària d’un altre dia i a qualsevol hora se’ns pot muntar, sinó per justificar que arribar 
quinze minuts abans del Ple, tampoc no és una gran... bé, jo demanar que es renunciï. 
 
Sra. López: en relació amb les juntes de govern ja us ho diré i sobretot també reviseu les 
faltes, ja sabeu que jo era molt maniàtica i estan tots els documents plens de faltes 
ortogràfiques, més que res perquè ho signen els regidors. O sigui, feu-li una ullada, perquè 
queda molt malament que s’enviïn segons quins documents amb segons quines faltes. 
 
Després, el tema dels decrets, m’ha cridat molt l’atenció que hi ha uns decrets, que això no 
és que faci malament, o sigui, és una crítica en aquest cas, com és possible que una cosa que 
s’ha fet el mes d’agost s’aprovi el mes de setembre.  Contractes, tot el tema de les 
havaneres, la contractació del presentador, el rom cremat l’enllumenat.  Tot això es contracta 
perquè jo no he mirat que s’hagi aprovat la despesa, la contractació es fa amb un decret que 
té data del 16 de setembre, anem amb cura perquè jo crec que alguna cosa haurà de dir la 
interventora, perquè a temps passat una cosa que tothom sabem que s’ha fet. Perquè a mi 
em poden dir que s’ha fet una guia de turisme i no tenir control de quan s’ha fet, si es fa a 
partir del 16 de setembre o s’ha fet abans, perquè això no ho controlaré, però clar, en actes, 
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aneu amb compte i amb cura perquè clar, tenim això: l’enllumenat, el rom.  Després també 
ens hem trobat amb algun decret de Benestar Social també, amb el tema del menjador 
solidari que també la durada és des del 20 de juliol fins el 4 de setembre i s’acorda el 18 de 
setembre.  Només dir que anem en compte, perquè suposo que la interventora ha de fer les 
seves consideracions. 
 
A l’anterior Ple, va sortir el tema de les bases de la policia, ha han sortit unes noves bases 
d’un procés de selecció per fer una borsa de treball, i això és un prec, perquè ja no entrarem 
més a valorar si estan ben fetes o no, si creiem que són correctes o no.  Jo el que demanaria 
és que hi hagi una homogeneïtat, la valoració de les titulacions amb l’avaluació del temps, o 
sigui, que si hi ha una persona per treballar un mes a l’Ajuntament de Calafell o amb una 
entitat pública se li dóna un punt, doncs, que en les següents bases es tingui el mateix criteri, 
perquè clar, aquí és quan nosaltres quan comprovem i analitzem les bases per una borsa de 
treball amb sis places de policia... és que per mi és un tema molt complicat, perquè estem 
parlant de la seguretat, no estem parlant d’un senyor o una senyora que estigui assegut 
picant i m’he equivocat i ara ho arreglo, estem parlant de temes de seguretat on hi ha una 
sèrie de premises. Clar, en una es fan vint-i-quatre preguntes, a l’altra quaranta, a un li entra 
un temari específic, l’altre no, a un se li fa una entrevista i té una puntuació, i a l’altre li 
puntua d’una altra manera. Home, siguem rigorosos i seriosos amb el tema de les bases que 
en aquest cas, li prego a la secretària com a fedatària pública, en aquest cas a les bases sí que 
és la responsable, que com a mínim intenti que sempre hi hagi el mateix criteri i sobretot 
amb el tema de mèrits. 
 
Hem parlat de moltes coses avui. El tema de les impugnacions dels contractes, comentar-vos 
que nosaltres els plecs estan fets pels tècnics de la Casa, nosaltres hi confiem, tenim 
l’obligació moral de creure en ells perquè ho fan bé i per això cobren i més quan el tècnic 
que ho ha de fer és un tècnic superior amb bons sous, per la seva professionalitat. Per tant, 
en cap moment es fa un plec perquè ens el impugnin, se suposa, però com que 
malauradament com ha explicat l’alcalde, estem en una situació molt complicada que un 
contracte de quinze anys crida molt l’atenció i el tornaran a impugnar segurament i així 
estarem tot el temps que vulguin. Perquè? Perquè impugnar un plec de clàusules és el més 
senzill i només has de tenir quatre nocions de coses que saps que segur que punxen i és així i 
sempre passa.  Tots els plecs de l’Ajuntament de Barcelona estan impugnats, els impugnen 
tots i estem parlant de gent molt bona i els impugnen, perquè busquen, perquè hi ha gent 
que és especialista i els paguen per fer això. Per tant, jo crec que hem d’anar molt en compte 
en fer demagògia o intentar entrar en un joc polític de “es que nosotros lo vamos a hacer 
mejor”, perfecte, espero que ho facin tan bé que de bon punt es pugui atorgar, que hi hagi 
aquest estalvia d’eficiència energètica. Que abans es comentava que es paga molta llum.  
Nosaltres vam reduir el cost de la llum, però vam tenir la mala sort que es va apujar l’IVA 
també, i aquesta pujada la vam haver d’assumir l’Ajuntament. Per tant, són coses que es van 
preveure un pagament d’unes factures, a veure, és com tot, nosaltres no podem anar darrere 
tothom per veure si has pagat la llum o no. Jo he anat a unes dependències municipals a ple 
hivern que tenen la calefacció centralitzada que et mors de calor i amb les finestres obertes 
perquè no poden respirar i els dius però no veus que si tens això obert, això tira més?  Però 
això ho feien quan jo anava en aquest sentit i quan va un altre li diu, però quan surts per la 
porta la finestra està oberta. Per això, que de vegades no és qüestió de les decisions 
polítiques o no, i jo insisteixo que m’agradaria que l’estalvi fos net, que m’agradaria que 
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s’aconseguís que tots els estudis que facin no es quedin només amb un sinó que s’apliquin i 
que realment ens estalvien tres-cents mil euros o el que calgui. 
 
S’han dit aquí unes quantes coses que a mi m’han sorprès. El tema de la duplicitat de 
factures. Tota factura de l’Ajuntament la primera persona que la signa és un tècnic i després 
el polític se la creu o no se la creu, ho signo o no, estic d’acord o no, però aquesta és la 
realitat. I home, que diguin que hi ha duplicitat de factures i que fa molt de temps i no sé 
què, això ens ho hem de fer mirar, perquè és molt greu dir aquestes coses.  
 
Sr. Ferré: no ho has entès bé. 
 
Sra. López: doncs, després m’ho expliques. Saps què passa Ramon, que jo quan explico les 
coses tu les entens d’una manera i jo quan les explico les entén diferent, però bé no passa 
res, sempre ens passa el mateix que no ens entenem alhora d’explicar les coses. És això, no hi 
ha cap problema. 
 
I arriba el tema famós que ara de moda que fa dos o tres dies ha sortit a la palestra, a mi el 
que em preocupa és el tema dels contractes externs, a mi em dóna exactament el mateix que 
es contracti a un senyor o a un altre, però què passa? Que com que la informació que he 
obtingut ha estat a través mitjans de comunicació i una entrevista feta a una persona i 
després unes declaracions que en aquest cas, entenc, perquè posa que una regidora ha fet 
unes declaracions i també l’alcalde ha fet unes declaracions dient que és cosa de la Maite, 
això és el que diu el Diari de Tarragona. Després la senyora Maite Gonzalez diu que això és 
un contracte menor, per mi perfecte, un contracte menor però per quant temps? Perquè jo 
dubto que un senyor amb aquest nivell i aquesta professionalitat vingui a treballar per 1500 
euros a Calafell. Perquè un contracte menor són 18.000 euros improrrogable, o sigui un 
contracte menor no es pot prorrogar i és anual. Per tant, jo dubto que totes les persones que 
tenim contracte extern tinguin un contracte d’una durada de 18.000 euros més IVA. Per 
aquest motiu, ja que no hi ha hagut manera de que l’equip de govern em faci arribar el que  
estan cobrant actualment les contractacions externes que hi són, que s’hi ha ficat unes 
dades, perquè les acabo de veure, perquè algú ha comentat que en el bloc dels socialistes 
algú ha publicat algunes dades. Jo el que puc parlar doncs, dels que nosaltres teníem 
contractats. Jo el que puc dir és que una senyora que se li va trinxar durant quatre anys que 
es deia Elisenda i que era la cap de comunicació, cobrava 1590 euros. Això és el que jo puc 
dir, dic jo, l’actual cap de comunicació cobra aquest import?  O cobra 3.500 euros, o 4.000, 
o 2000 o 2.500?  Jo el que vull saber és què estan cobrant a data d’avui les persones que 
tenim contractades i quina és la seva dedicació. O sigui, a mi no em parlin de contractes 
menors perquè aquests ja me’ls sé jo, perquè feta la Llei feta la trampa i jo porto molts anys 
de solera a l’Administració Pública i ja me les sé aquestes històries.   Sí, sí, sóc jove però porto 
dels 21 anys treballant a l’Administració Pública i per aquest motiu el que vull saber és: la 
senyora que porta la web municipal quan factura cada mes? El senyor director de la ràdio 
quan factura cada mes? No quin tipus de contracte té? 
 
Sr. Ferré: Montse, però si ho tens explicat al bloc dels socialistes. 
 
Sra. López: no, doncs, no em serveix. Per aquest motiu insto a la secretària de l’Ajuntament, 
fedatària pública  i en aquest cas, ja que no tinc cap resposta política... 
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Sr. Ferré: Montse, Montse... 
 
Sr. López: no, és que estic jo. 
 
Sr. Ferré: ja, però estàs preguntant coses i teniu els decrets. 
 
Sra. López: no hi són. 
 
Sr. Ferré: perquè avui no us hauran donat cd, però està penjat al blog. 
 
Sra. López: és que jo no he de mirar el seu bloc.  
 
Sr. Ferré: doncs has de mirar-lo. 
 
Sra. López: si home, no tinc una altra cosa més important que mirar les coses que vostè 
penja, així de clar.  No miro cap bloc, fa temps, perquè per veure segons quines coses millor 
no mirar-lo. Per això, demano, insto la secretària de l’Ajuntament coma fedatària pública que 
em faci un certificat si us plau, amb les factures que s’estan pagant. 
 
Sr.Ferré: val, anem abreujant una mica, siguem breus perquè hi ha temes que ja s’han dit, 
temes que estan súper explicats, temes que s’han tornat a treure... 
 
Sra. López: però és que m’estàs tallant i m’estàs traient minuts de parlar. 
 
Sr. Ferré: per això t’ho dic, anem abreujant una mica siusplau. 
 
Sra.López: sol·licito això aquesta informació que se’ns facin còpia de si hi ha contractes que 
ens els facin arribar però de totes les persones que es dediquen a la comunicació que des de 
l’11 de juny se’ls ha contractat.  Bé, a tots els grups municipals o les persones que ho 
sol·licitin. Crec que no hi haurà cap problema de fer-ne tres o quatre còpies. 
 
Sr. Benedicto: señor Tejedor, me reitero en lo que dije en la radio y celebro que usted lo 
escuchara y como reitero pues lo vuelvo a repetir y dije: cuando una persona le da la espalda 
a su libertad, a su consciencia a su libre albedrío y permite que una organización de un 
partido político dirija su vida, ha perdido su libertad y  su dignidad y se ha convertido en un 
fanático. Y ahora que no lo dije pero añado: una persona que se levanta por las mañanas 
pensando en naranja y se acuesta por las noches pensando en naranja, es un fanático y usted 
es un fanático. 
 
Sr. Ferré: Jesús, una mica de respecte a tothom. 
 
Sr. Tejedor: que conste en acta.  De todas formas, escúchese en la radio... 
 
Sr. Ferré: José Manuel, no hay posibilidad de responder. 
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Sr.García: yo tengo una pregunta del señor Jacob Balaguer. Sobre las normativas de las 
terrazas es una normativa que se aprobó en el gobierno anterior, no se cuanto Rafael, un año 
casi no?  El que la quiera consultar está en la página web del Ayuntamiento y sinó que venga 
a Via Pública, porqué son las que están en vigor ahora mismo. 
 
Sr.Ferré: Maite, ya se que es reiterar lo que has explicado antes, pero te ruego también 
sintéticamente si quieres responder, aunque ya lo has hecho antes y para mi tu intervención 
ha sido extraordinariamente llena de contenido. 
 
Sra. González: yo les quiero dar las gracias, porqué lo he dicho, me vais a hacer preguntas 
sobre ello y os agradecería que si os contesto al principio no me hagáis preguntas, pero 
bueno, el tema era por abreviar y por el público que supongo que ya tiene ganas de irse a 
cenar y irse a tu casa.  Pero yo a preguntas de Iván, pues bueno, que él me dice que 
entiende, que esto esto es una contratación, que en lugar de una contratación es un cargo 
de confianza, pues bueno, yo como es lo que entiende él no se lo voy a discutir, es lo que 
entiendo y lo respeto. Pero sí que es cierto que le diré que este tipo de contratos 
precisamente que son de obra menor, tiene un doble sentido en la Ley y un contrato que 
permite la Ley que se haga con un informe técnico y con una memoria, efectivamente tiene 
este doble sentido, porqué tienes confianza en la empresa o en la persona que vas a 
contratar, para realizar un determinado trabajo y por eso la Ley precisamente permite, por el 
importe también, un importe inferior, de 18.000 euros, permite la Ley que se haga este tipo 
de contratación. 
 
Luego me parece que ha sido Rafael que ha comentado que porqué no se ha cogido una 
empresa del pueblo?  Pues bueno le diré que en este Ayuntamiento igual que he dicho antes 
que se hacían multitud de contratos de obra menor que si hay que exponerlos al público 
pues se expone pero que se hacen a diario, exagero un poco, pero sí que se hacen 
contínuamente, contínuamente hay que hacer reparaciones y que voy a dar unos ejemplos de 
empresas que no tienen domicilio en Calafell pero no dan este servicio en Calafell  y se 
contrata fuera y nadie se queja.  A Bonal que lleva el mantenimiento de los semáforos, en 
Calafell no hay ninguna empresa que lleve ese servicio, PILOSTOP, creo que me ha dicho 
Juanjo, que esta empresa se dedica al mantenimiento de las pilonas en Calafell playa. Para no 
enrollarme más que la contractación está plenamente justificada. 
 
Sr. Ferré: es que yo creo que con la intervención que has hecho antes, muchas preguntas que 
se han hecho ahora se han dicho antes.  Por tanto, como está grabado, como habrá una 
acta, como es suficiente público los mecanismos que hay, si hay preguntas que han quedado 
en el aire, pero yo creo que todas están contestadas.  Està publicat també al bloc dels 
socialistes. Aquest no, té raó, aquest no està.  Però si ho ha dit abans la regidora, s’ha fet un 
contracte de sis mesos per 1000 euros. 
 
Sra. Gonzàlez: nueve, nueve. 
 
Sr. Ferré: o nou. Si ho ha dit abans. 
 
Sra. González: entre autónomo, retención de IRPF le queda en 1500 euros. 
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Sr. Parera: senyor Soler has fet una bona pregunta, prenc nota del teu neguit. És una 
pregunta per posar atenció perquè és molt important i intentaré posar-me al corrent. Senyor 
Soler només et puc dir això. 
 
Respecte la senyora Sandra, miri senyora Sandra, mai des del dia d’avui he renunciat ni als 
meus errors, i no compto renunciar d’ara endavant a cap, i la pregunta senyora Sandra queda 
contestada. 
 
Sra. Rubio: a veure, havíeu demanat informació que fes una mica el retrat del SIAD.  Al SIAD 
actualment hi ha una tècnica, una treballadora, hi ha la coordinadora que és una treballadora 
social, després tenim una altra treballadora del Pla de Barris subvencionada fins el desembre i 
a part quinzenalment ve una psicòloga i una advocada per atendre les dones de violència de 
gènere.  Què més s’està fent des del SIAD? Des del SIAD actualment s’està treballant en el 
pla de polítiques de les dones a l’Ajuntament, és un pla de polítiques que és del 2015 al 
2020, passarà pel Ple, l’últim Ple, perquè s’ha d’aprovar i és una condició sine qua non que 
posa la Generalitat per poder accedir a subvencions, llavors hem de fer aquest pla de 
polítiques. Què més s’està fent?  S’estan fent reunions perquè s’està treballant per actualitzar 
el protocol de violència de gènere.  Feia uns quants anys que no s’havia actualitzat, ja s’han 
fet un parell de reunions amb els Mossos d’Esquadra, amb els directors dels INS perquè 
també tenim una problemàtica amb el fet de la violència amb menors i s’està treballant tot 
això per crear la xarxa i crear un protocol.  Això a groso modo. T’ho estic dient així, perquè 
clar, pensa que Benestar són moltes tecles que toca i t’ho estic dient de memòria.  Hi haurà 
actes el 25 de novembre que és el dia de la violència, si vols t’ho passaré perquè hi ha 
diversos actes, no només un, n’hi ha forces, pel 28 i 29 de novembre farem parades al 
mercat de platja i Segur posant llaços liles i donant un fulletó amb la informació del SIAD a 
les dones, farem també el 29 de desembre, inauguració del taller de dones del SIAD 
autolideratge i aprenem a resoldre els problemes i a prendre decisions, dimarts de 10 a 12h. 
Del 3 de novembre al 29 de desembre, és un taller gratuït on es poden adreçar les dones i 
que treballen aquest tema. El dijous 12 de novembre una càpsula que és autoprotecció 
psicològica davant de la violència masclista a càrrec de la psicòloga del SIAD, de 6 a 7 al 
cinema Iris. El dimarts 17 de novembre al centre cívic cinema Iris a les 17.30 hi ha una 
xerrada sobre la sexualitat femenina per dones de 45 a 55 anys a càrrec d’un ginecòleg, en 
Miquel Rosas, adreçat i acte organitzat per l’associació de dones A-DONA-T. I després dijous 
19 de novembre hi ha una càpsula que es diu Mesures d’autoprotecció per a dones i defensa 
personal femenina, a càrrec dels Mossos d’Esquadra del Vendrell que vindran a fer una 
exposició.  I per acabar els actes que fa el SIAD el dimecres 25, és el dia internacional de 
l’eradicació de la violència masclista al teatre Farum, farem un teatre dels models de violència 
de gènere, que és una peça interactiva que ens han posat en contacte amb la Porta de Fusta i 
ens ho farà.  Això a grans trets és el que s’està fent actualment al SIAD.  Dones, doncs, jo tinc 
les dades que vaig preguntar al principi quan vaig arribar, actualment no te les sé dir. No és 
un grup molt gran, però és una quantitat que per ser una població de 24000 persones fa que 
pensar.   
 
Sobre el tema de l’informe SEBEP. Nosaltres des de l’equip de govern hem tingut aquesta 
iniciativa. Jo mensualment estic en contacte amb l’ APAC, per si algú no ho sap els dilluns de 
4 a 9 a les dependències de Segur es reuneixen tots els dilluns i l’entrada és totalment lliure 
pel que pugui anar i la veritat és que s’aprèn molt i estem treballant molt amb l’APAC amb 
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aquest aspecte i estem col·laborant  i des de l’Ajuntament hem començat ja a detectar 
immobles que pertanyen a entitats bancàries que tenen finalitzada l’obra però que, estan 
parades. Perquè?  Actualment m’has dit que hi havia...? 
 
Sr. Seras: a prop de dues-centes. 
 
Sra. Rubio: a prop de 200 vivendes, n’hem de detectar més, perquè legalment un banc té de 
dos a cinc anys per fer el canvi de nom.  És a dir, que hi ha moltes possibles vivendes que són 
d’entitats bancàries i per això ens hem posat en contacte amb unes persones que han 
treballat a Manresa i a Terrassa aquest aspecte, i estem començant a detectar-ne més.  
Aquestes vivendes que són difícils de detectar, final d’obra i que es pugui entrar. Perquè? 
Perquè aquestes persones que ens hem posat en contacte, ja tenen experiència per dialogar i 
pactar amb bancs. Nosaltres som una població i sóc conscient que tenim molts immobles 
però d’habitatge social a Calafell no hi ha res i legalment i sobretot amb el tema dels 
desnonaments hem de tenir, perquè des de la Generalitat s’està treballant el projecte. Per 
això hem posat en marxa des de fa un parell de mesos estem treballant aquest tema. El que 
passa és que és un treball de xinesos, poc a poc, i els fruits es veuran quan ja s’hagi fet 
aquesta feina, però s’està fent. 
 
Sr.Ferré: completar això, que és un projecte que s’està treballant i abans de finals d’any 
també el posarem en marxa aquest tema. No volem avançar més perquè sinó després ens 
dieu que us n’assabenteu per premsa, sinó que ho explicarem en una comissió ben explicat, 
quan estigui el projecte fet i abans de finals d’any es posarà en funcionament. 
 
El tema de l’AMI, no sé com està, no tinc ni idea. He llegit el facebook de la CUP en què la 
intervenció que han fet ells l’he explicat, per tant ja m’ho diran vostès.  Jacob, m’has 
preguntat com està el tema i jo la veritat és que no ho sé. Una associació en la que ja 
apareixes en una llista d’apuntats en la que ni tan sols l’Ajuntament ha fet cap comunicat a 
aquesta associació, doncs, no sé fins a quin punt és seriós això. 
 
El tema dels pressupostos 2016 s’està treballant i a les comissions ja en parlarem.  Què hem 
de fer per estar a la Junta de Govern?  Això és un prec que han fet diferents grups, bé, el que 
han de fer és parlar i arribar a acords i això és el que hem de fer.  Vostè pregunta el que vol i 
jo contesto el que sé.  D’acord? 
 
El tema dels locals de Segur s’està treballant en un projecte que també espero aviat poder fer 
un anunci al respecte o explicar però no vull avançar encara perquè s’està treballant i és una 
cosa que ja hi estem a sobre i que volem posar en marxa.  El tema que demanàveu, jo crec 
que en el seu moment quan es va signar el conveni, vam explicar-ho suficient també en 
comissions informatives que la quantitat si no recordo malament no eren cinquanta mil, 
Mireia?  Cent trenta.  És CEMSSA, una empresa municipal.  El que es va fer és fer aquest 
pagament, arribar a un acord perquè hi havia un judici que s’havia de celebrar de manera 
imminent i que estàvem  5 dies d’aquest judici, l’Ajuntament, jo estava citat com a part de 
testimoni contra l’Ajuntament i per tant, semblava absurd tot plegat que s’anés a un judici on 
l’alcalde havia de declarar contra l’Ajuntament i per tant, escolti, anem a arribar a un acord, 
com hem intentat fer en altres judicis que també tenim en marxa i vam arribar a un acord per 
pactar un acord de fer aquestes despeses i per tant, jo crec que això ja ho vam explicar en el 
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seu dia.  No sé, si vol, li explico un altre dia amb els papers i li ensenyo i això, però hi havia un 
judici que s’havia de resoldre i aquest va ser l’acord al que vam arribar al final les dues parts. 
 
S’ha parlat també de què penso fer amb la comissió de Transparència. Bé, el que faré és el 
que he fet fins ara, parlar amb tots els regidors i amb aquells grups amb els que s’ha arribat a 
acords i amb altres regidors que també hi ha al consistori doncs, parlar i veure què és el que 
s’ha de fer, negociar i parlar i això és el que penso fer que és el que he fet fins ara. Cap altra 
novetat en aquest sentit i no li puc dir res més. 
 
El tema de la comissió informativa d’avui, home, jo crec que ja dir això, voler manifestar que 
es fa la comissió per cobrar-la, això ja em sembla una mica ridícul. És que al final dóna 
aquesta sensació, que fem les comissions per cobrar i això no és així. Primer perquè els que 
van per assistències, tots ja han arribat al topall,amb la qual cosa és indiferent a nivell 
econòmic fer o no fer aquesta comissió. Per tant, jo al que ha demanat de renunciar al seu 
sou d’aquesta comissió, em sembla una mica incoherent perquè tothom ha arribat al topall, 
amb la qual cosa cobrar-la o no, no la cobrarà ningú. 
 
(la senyora Suàrez parla fora de micro) 
 
Sr. Ferré: bé, jo li dic que és suficient les comissions, els plens, les juntes de govern i tots els 
òrgans que es faran durant tot aquest mes, que no cal fer una comissió més per cobrar més, 
m’explico?  Això és el que vostè ha insinuat i per tant, lo de renunciar el seu sou qui vulgui 
fer que ho faci i ja està. 
 
El tema de coses contractades ara que ja s’han fet.  Home, això que m’ho digui ara vostè que 
està a l’oposició i que també ha estat al govern i també passava el mateix, em sembla una 
mica absurd,també ho podien haver vist abans que es contractava després de fer-se, perquè 
n’han passat unes quantes. 
 
El tema de les bases de la borsa de treball que ha dit... 
 
Sra. López: Ramon, perdona, lo del Decret, m’han passat el cd l’altre dia, que si me n’hagués 
donat compte ... 
 
Sr. Ferré: el tema de les bases de la borsa de treball en què demana més homogeneïtat no és 
el mateix les bases de policia, i l’equip de govern a més creu que hi ha d’haver un 
coneixement important del municipi per fer les tasques de policia i això evidentment fa que 
les bases vagin en una orientació. No és el mateix un policia que ha de tenir un coneixement 
dels carrers i del municipi que un auxiliar administratiu que el que interessa és que sàpiga fer 
la feina d’administrativa. 
 
Sra. López: és que són més complicades les d’auxiliar que les de la policia, aquesta era la 
denúncia, que no ho has enganyat! 
 
Sr. Ferré: Montse, no es poden comparar les bases d’una borsa de treball amb les de l’altra. 
Per tant, no es pot demanar que els policies no tinguin cap coneixement del municipi com no 
s’exigeix a la plaça d’auxiliar administratiu... 
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Sra. López: és que no he dit això. 
 
Sr. Ferré: és que no n’hi ha més de bases Montse, només n’hi ha dues.  Has demanat que hi 
hagi homogeneïtat de les bases...  jo el que us demanaria també és que us llegíssiu les bases 
que veu aprovar vosaltres per la plaça de sergent. 
 
Sra. López: sí, me les vaig llegir. 
 
Sr. Ferré: llegiu-vos-les bé i feu-ho amb un esperit crític també,de vegades, perquè no només 
perquè les heu fet vosaltres, ja està tot bé.  Feu-ho amb un esperit crític i veureu que també 
hi ha incoherències importants entre les quals es valorava més un curset de qualsevol cosa 
que una llicenciatura o diplomatura. A partir d’aquí parlem-ne si voleu, però això ha passat. 
 
Sra. López: la qüestió és mirar endavant no enrere. 
 
Sr. Ferré: per això li dic, que com que mirem endavant les hem de fer diferents les bases i 
com que les fem dins de la legalitat i afavorim en aquest tema que hi hagi un coneixement 
important del municipi per ser policia de Calafell, doncs, és una cosa evident i lògica. 
 
El tema de duplicitat de factures m’agradaria aclarir-ho, no és que hi hagi duplicitat de 
factures, el que hi ha és una duplicitat en què la mateixa despesa de llum s’ha pagat a través 
d’una companyia contractada per l’Ajuntament, una concessionària i la mateixa despesa s’ha 
pagat a l’Ajuntament com una factura ordinària de l’Ajuntament. La mateixa despesa. O 
sigui, la companyia ens està facturant per dues bandes i això ho hem detectat, doncs, hi ha 
un tècnic que fa vint anys que està i ha detectat que no fa bé la seva feina. I vostès també  hi 
havia un regidor, regidora en aquest cas, que aquestes factures les hauria d’haver vetllar.  
Aleshores demanar que posi ordre amb això, doncs, ja li dic jo que sí, que posarem ordre 
amb això perquè per això es crea la comissió que hem aprovat avui, per vetllar aquestes 
coses, que no passin i que no es pagui dues vegades. I jo crec que no em deixo res. 
 
Sr. Olivella: la pregunta que m’has fet, sobre el regidor, en principi jo el que haig de dir és 
que a dia d’avui no té cap comunicació per part de ningú de tot el que es va dir l’altre dia. 
Perdó, l’única cosa que hi ha és la nota de premsa que ha sortit de l’Ajuntament publicada a 
la web i el que ens veu dir l’altre dia a la comissió, però hores d’ara ell no ha rebut res ni 
ningú li ha dit res. Per tant, referent al que ha dit de si aquí hi havia un imputat més, de 
moment, que nosaltres sapiguem, està la cosa així. Quan sigui el moment i li comuniquin 
directament, el que ha de fer i el que hagi de fer, doncs ja en parlarem, però hores d’ara no 
hi ha res de tot el que s’ha dit aquí. 
 
Sr. Ferré: molt bé, aixequem el Ple. 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 23:15, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 


