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ACTA DE CONSTITUCIACTA DE CONSTITUCIACTA DE CONSTITUCIACTA DE CONSTITUCIÓÓÓÓ    DEL NOU AJUNTAMENT DE CALAFELLDEL NOU AJUNTAMENT DE CALAFELLDEL NOU AJUNTAMENT DE CALAFELLDEL NOU AJUNTAMENT DE CALAFELL    

 
 
 
Al Teatre Auditori Joan Colet de Calafell, segons decret d’Alcaldia núm. 2473, de 9 de 
juny de 2015, el dia tretze de juny de dos mil quinze, a les 12:00 hores, concorren, de 
conformitat amb l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, i l’article 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els 
regidors i les regidores proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a 
conseqüència del resultat de les últimes eleccions locals del 24 de maig de 2015, 
convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març, que a continuació es relacionen, 
que constitueixen la totalitat dels regidors i de les regidores electes d’aquesta Corporació, 
amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament, 
assistits per mi, la secretària accidental de la Corporació, Àgueda Subirana Àlvarez, que 
dono fe de l’acte i per la interventora accidental, Mireia Ayats Escarré. 
 
ASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTS    
 

JOAN OLIVELLA RICART 
SANDRA SUÀREZ PLANA 
MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
RAFEL SOLÉ MIRÓ 
FRANCISCO CLAVERO SANZ 
MARIA VERGE PASCUAL 
RAMON FERRÉ SOLÉ 
MARÍA ELENA RUBIO PÉREZ 
ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA 
MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES 
JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ 
JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
IVAN MONTEJO SARIAS 
ALBERT PIJUAN HEREU 
JOSEP PARERA RIBELL 
JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
JOAN SOLER I GUASCH 
JACOB BALAGUER MESTRE 

 
Ambdós funcionàries, la Secretària General accidental i la Interventora accidental, 
assisteixen amb la documentació a la que es refereix l’article 36.2 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals. 
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1. CONSTITUCI1. CONSTITUCI1. CONSTITUCI1. CONSTITUCIÓÓÓÓ    DE LA MESA D’EDATDE LA MESA D’EDATDE LA MESA D’EDATDE LA MESA D’EDAT    
 
A requeriment de la secretària accidental de la corporació, es constitueix la mesa d’edat 
d’acord amb el que disposen els articles 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general.  
 
La mesa queda integrada pel regidor de més edat, senyor Josep Parera i Ribell, que 
actuarà com a president, i el de menor edat, senyor Rafel Solé i Miró, que actuarà com a 
vocal. Com a secretària, hi actuarà la de la corporació, senyora Àgueda Subirana Àlvarez. 
 
2. COMPROVACI2. COMPROVACI2. COMPROVACI2. COMPROVACIÓÓÓÓ    DE CREDENCIALS DELS DE CREDENCIALS DELS DE CREDENCIALS DELS DE CREDENCIALS DELS REGIDORS I REGIDORESREGIDORS I REGIDORESREGIDORS I REGIDORESREGIDORS I REGIDORES    ELECTESELECTESELECTESELECTES    
 
Acte seguit es dóna lectura per part de la secretària, dels noms i cognoms dels regidors i 
de les regidores electes que assisteixen a la sessió que, d’un en un, i per ordre alfabètic, es 
dirigeixen a la Presidència, comprovant-se per part dels membres de la Taula d’edat la 
credencial presentada i acreditant cada regidor i regidora electe la seva personalitat, 
mitjançant l’exhibició del seu document nacional d’identitat. 
 

JACOB BALAGUER MESTRE 
JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
FRANCISCO CLAVERO SANZ 
RAMON FERRÉ SOLÉ 
JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES 
MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
IVAN MONTEJO SARIAS 
JOAN OLIVELLA RICART 
JOSEP PARERA RIBELL 
MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA 
ALBERT PIJUAN HEREU 
MARÍA ELENA RUBIO PÉREZ 
ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
RAFEL SOLÉ MIRÓ 
JOAN SOLER I GUASCH 
SANDRA SUÀREZ PLANA 
JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ 
JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
MARIA VERGE PASCUAL 

 
La secretària informa que els regidors i les regidores electes, de conformitat amb allò que 
disposa l’apartat 7 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
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de Règim Local, han formulat declaració sobre les causes de possible incompatibilitat, 
sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o els pugui proporcionar 
ingressos econòmics. Comunica al Ple que el senyor Ivan Montejo Sarias està incurs en una 
possible causa d’incompatibilitat atès que és treballador de l’Organisme Autònom 
Municipal Fundació Castell de Calafell. Per tant, de conformitat amb la doctrina de la 
Junta Electoral Central i l’article 10 del Reial decret 2568/1986, es proposa al Ple que 
declari aquesta causa d’incompatibilitat i se’l requereixi, perquè en el termini de deu dies, 
opti entre la renúncia a la condició de regidor o abandoni la situació que dóna origen a 
l’esmentada incompatibilitat. 
 
3. PROMESA O JURAMEN3. PROMESA O JURAMEN3. PROMESA O JURAMEN3. PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I RET DELS REGIDORS I RET DELS REGIDORS I RET DELS REGIDORS I REGIDORES I DECLARACIGIDORES I DECLARACIGIDORES I DECLARACIGIDORES I DECLARACIÓÓÓÓ    DE DE DE DE 
CONSTITUCICONSTITUCICONSTITUCICONSTITUCIÓÓÓÓ    DE LA CORPORACIDE LA CORPORACIDE LA CORPORACIDE LA CORPORACIÓÓÓÓ    
 
A continuació, la secretària accidental anomena, per ordre alfabètic, els membres de la 
corporació perquè, de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador 
de la fórmula per a la pressa de possessió de càrrecs o funcions públiques, prenguin 
possessió del seu càrrec. 
 
Per això, per part del president de la Mesa d’Edat, es formula a cadascun dels regidors i de 
les regidores la següent pregunta: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Calafell, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar 
la Constitució com a Norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
Senyor Balaguer: un moment senyora Secretària, m’ha comentat alguna coseta, si us plau 
si m’ho vol aclarir que és el que puc fer i el que no puc fer en aquest moment. Més que 
res perquè se n’assabenti tot el públic i sàpiga que és el que està passant avui aquí. 
 
Secretària: comento que ahir vam rebre un comunicat de la delegació del govern a 
Catalunya informant que la fórmula que s¡havia presentat des de l’ AMI, l’associació de 
municipis per l’ independència, no s’ha d’entendre com a vàlida i per tant qualsevol 
regidor que faci ús d’aquesta fórmula no obtindrà la condició plena de regidor i per tant 
no podrà desenvolupar les seves funcions i no podrà votar en l’elecció de l’alcalde. 
 
Sr. Balaguer: a veure, quan diu funcions, perdoni, que vol dir: que si no faig el que vostè 
em diu no seré regidor d’aquest ajuntament?  
 
Secretària: no és el que jo digui, és el que diu la subdelegació de govern. 
 
Senyor Balaguer: no sigui el cas que la caguem. 
 
Secretària: no, no si vostè no jura... 
 
Senyor Balaguer: expliqueu-me. 
 
Secretària: si vostè no jura o promet com marca la normativa no podrà votar i obtenir la 
condició plena de regidor fins que no faci aquest jurament o promesa. 
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Senyor Balaguer: però escolti’m. A veure si ens aclarim, si jo primer per imperatiu legal 
prometo, tot el que digui desprès vostè em farà callar? 
 
Secretària: jo no tinc la potestat de fer callar. Això és el president del ple el que té les 
funcions, jo només estic per assessorar. 
 
Senyor Balaguer: doncs si jo primer dic el que toca per llei, que és per imperatiu legal 
prometo, desprès podré dir el que em doni la gana que no passarà res, suposo. 
 
Secretària: vostè digui el que hauria de dir desprès quan es dóna el torn per parlar. 
 
Senyor Balaguer: a les hores no em digui que no ho puc dir, ja el faré bé. 
 
Secretària: no serà ara, hauria de ser un moment posterior d’aquesta sessió. 
 
Senyor Jacob Balaguer: no home, no. Dos segons desprès ja he jurat primer o promès. 
 
Secretària: jo no sóc la competent per admetre-ho o no. L’únic que ho hauria de dir 
posterior. 
 
Senyor Balaguer: farem una cosa. Si vostè no és la persona responsable per admetre-ho o 
no, jo votaré per imperatiu legal, diré el que hagi de dir i desprès altres instàncies que 
jutgin i facin el que pertoqui. I no passa res. Però vostè avui tampoc agafi i no em faci el 
que no. Jo per imperatiu legal prometré i desprès diré el que haig de dir. Com ho veu? 
Aclareix-me’l primer i no fem cap espectacle aquí, tampoc. 
 
Secretària: no és qüestió de fer cap espectacle, és qüestió de complir el que ens estant 
indicant i jo simplement estic dient que la subdelegació de govern ha dit que s’ha d’actuar 
d’aquesta manera. No estic entrant en si és correcte o no és correcte. La subdelegació de 
govern m’ha dit que l’ interpretació és aquesta i a ells els hi correspon, no ens correspon a 
nosaltres. A partir d’aquí si vostè vol jurar o prometre per imperatiu legal amb un afegitó 
serà la mesa i el ple el que decidirà si és vàlida o no és vàlida. 
 
Senyor Balaguer: doncs jo prometré per imperatiu legal evidentment però desprès faré 
l’afegitó. Si pel que sigui ja han començat a fer trucades abans d’hora i ens trobarem 
d’aquí dos dies aixecant la mà alçada i cantat el cara al Sol, doncs miri si m’ha d’agafar 
que m’agafin i ja en portaren a algun lloc però no val això, això no val. Escolti’m les coses 
són clares ho farem com sempre s’ha fet i no ha de passar res. I si ho entenen així bé i sinó 
també, no passa res, no he trancat cap plat ni he matat a ningú, per tant començaré jo 
dient el que penso. Faci desprès vostè, o la mesa d’edat, el que vulgui. Ja serà el primer 
moviment d’aquest ajuntament i del seu tarannà.  
 
Els Regidors i les Regidores responen el següent:  
 
Senyor Balaguer: Sí, prometo per imperatiu legal, prometo. Per expressió democràtica de 
la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició de nou Parlament, del president i del 
Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre 
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de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà. I visca Catalunya. 
 
Senyor Parera: un moment si us plau, això senyor Josep Balaguer i Mestre vostè ho fa per 
imperatiu legal o perquè ho fa vostè això? 
 
Senyor Balaguer: és pot ser molt gran però posi’s el sonotone que ho ha sentit ben claret, 
el que he dit, eh! Ho sento, tío. 
 
Senyor Benedicto: Sí, prometo. 
 
Senyor Clavero: Sí, prometo, per imperatiu legal. 
 
Senyor Ferré: Sí, prometo. 
 
Senyor García: Sí, juro. 
 
Senyora González: Sí, juro. 
 
Senyora Lastra: Sí, prometo. 
 
Senyora López: Sí, prometo i visca Catalunya. 
 
Senyor Montejo: Sí, prometo, per imperatiu legal. I per a poder servir al poble que m’ha 
escollit, únic depositari de la sobirania però sense renunciar mai als principis republicans ni 
al dret a l’ independència del nostre poble. 
 
Senyor Olivella: Sí, prometo, per imperatiu legal. Per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de 
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015. 
 
Senyor Parera: Sí, prometo. 
 
Senyor Perín: Sí, prometo. 
 
Senyor Pijuan: Sí, prometo, per imperatiu legal. per imperatiu legal. I per a poder servir al 
poble que m’ha escollit, únic depositari de la sobirania però sense renunciar mai als 
principis republicans ni al dret a l’ independència del nostre poble. 
 
Senyora Rubio: Sí, prometo. 
 
Senyor Seras: Sí, prometo. 
 
Senyor Solé: Sí, prometo, per imperatiu legal. Per l’expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de 
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà. 
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Senyor Soler: Sí, prometo, per imperatiu legal. Per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de 
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà. 
 
Senyora Suàrez: Sí, prometo, per imperatiu legal. Per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, anuncio que resto a disposició de nou Parlament, del president i del Govern de 
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà. 
 
Senyor Tejedor: Sí, juro. Y pido que se abra una cuestión de orden respecto a todas las 
promesas que se están haciendo. 
 
Senyor Triadó: Sí, prometo. 
 
Senyora Verge: Sí, prometo, per imperatiu legal. Visca el meu poble Calafell i visca 
Catalunya. 
 
4.4.4.4.----    DECLARACIDECLARACIDECLARACIDECLARACIÓÓÓÓ    DE CONSTITUCIDE CONSTITUCIDE CONSTITUCIDE CONSTITUCIÓÓÓÓ    DE LA CORPORACIDE LA CORPORACIDE LA CORPORACIDE LA CORPORACIÓÓÓÓ    
 
Atès que han assistit els regidors i les regidores electes que representen la majoria 
absoluta dels membres que de dret corresponen al municipi, d'acord amb el que es 
disposa a l'article 195.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, i a l'article 37.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la 
Mesa d'Edat declara constituïda la Corporació. 
 
5. ELECCI5. ELECCI5. ELECCI5. ELECCIÓÓÓÓ    DE L’ALCALDEDE L’ALCALDEDE L’ALCALDEDE L’ALCALDE    
 
A continuació el president de la Mesa d’edat, després de la constitució de la Corporació, 
assenyala que seguidament es procedirà a l’elecció de l’alcalde del municipi entre els 
membres de la Corporació que encapçalen llurs corresponents llistes, i amb aquesta 
finalitat dóna la paraula a la secretària accidental, qui explica que es realitzarà mitjançant 
el procediment de votació nominal, en la que la secretària cridarà, per ordre alfabètic, als 
regidors i les regidores electes, perquè manifestin el seu vot. Els membres de la mesa 
d'edat voten els últims, primer el de menor edat i després el de major edat. Serà elegit 
alcalde, de conformitat amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, el candidat que obtingui la majoria absoluta de vots en la primera votació i, en el 
seu defecte, el candidat de la llista que hagi obtingut més vots a les eleccions. 
 

CANDIDATCANDIDATCANDIDATCANDIDAT    CANDIDATURACANDIDATURACANDIDATURACANDIDATURA    VOTS OBTINGUTSVOTS OBTINGUTSVOTS OBTINGUTSVOTS OBTINGUTS    
JOAN OLIVELLA RICART CIU 1.988 

RAMON FERRÉ SOLÉ PSC - CP 1.800 

JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ C's 903 
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IVAN MONTEJO SARIAS C.U.P. - PA 853 

JOSEP PARERA RIBELL U.A.M 744 

TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO P.P. 700 

JOAN SOLER I GUASCH ERC - AM 690 
 
Realitzada aquesta explicació, a requeriment de la presidència de la Mesa d’edat, els 
partits polítics manifesten si presenten candidats a alcalde o alcaldessa. 
 
Per part de d’ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL, el senyor 
Balaguer manifesta el següent: “No presentem candidatura. Votarem a Joan Olivella” 
 
Per part del PARTIDO POPULAR, la senyora González manifesta el següent: “No presentem 
candidatura.” 
 
Per part d’ UNIÓ I ALTERNATIVA MUNICIPAL, el senyor Parera manifesta el següent: “No 
presentem candidatura.” 
 
Per part de la CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU, el senyor Montejo 
manifesta el següent: “Nosaltres sí presentem candidatura.” 
 
Per part del CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA, el senyor Tejedor manifesta el 
següent: “No presentem candidatura.” 
 
Per part del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS, el 
senyor Ferré manifesta el següent: “Nosaltres sí presentem candidatura” 
 
Per part de CONVERGÈNCIA I UNIÓ, el senyor Olivella manifesta el següent: “Nosaltres sí 
presentem candidatura” 
 
Seguidament es procedeix a realitzar la votació, per la qual cosa la secretària va cridant, 
per ordre alfabètic, als regidors i les regidores electes perquè manifestin el seu vot:  
 

REGIDOR/AREGIDOR/AREGIDOR/AREGIDOR/A    VOTVOTVOTVOT    

JACOB BALAGUER MESTRE Joan Olivella Ricart 

JESÚS BENEDICTO CALAHORRA Ramon Ferré Solé 

FRANCISCO CLAVERO SANZ Joan Olivella Ricart 

RAMON FERRÉ SOLÉ Ramon Ferré Solé 

JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ Ramon Ferré Solé 

TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO Ramon Ferré Solé 

MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES Ramon Ferré Solé 

MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA Joan Olivella Ricart 

IVAN MONTEJO SARIAS Ivan Montejo Sarias 

JOAN OLIVELLA RICART Joan Olivella Ricart 

MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA Ramon Ferré Solé 

ALBERT PIJUAN HEREU Ivan Montejo Sarias 
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MARÍA ELENA RUBIO PÉREZ Ramon Ferré Solé 

ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA Ramon Ferré Solé 

JOAN SOLER I GUASCH Joan Olivella Ricart 

SANDRA SUÀREZ PLANA Joan Olivella Ricart 

JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ Ramon Ferré Solé 

JOAN MARIA TRIADÓ JUAN Ramon Ferré Solé 

MARIA VERGE PASCUAL Joan Olivella Ricart 

RAFEL SOLÉ MIRÓ Joan Olivella Ricart 

JOSEP PARERA RIBELL Ramon Ferré Solé 
 
Una vegada feta la votació es procedeix a realitzar l’escrutini, els resultats són anunciats 
pel president de la Mesa d’edat, que són els següents: 
 

CANDIDATSCANDIDATSCANDIDATSCANDIDATS    
VOTS OBTINGUTSVOTS OBTINGUTSVOTS OBTINGUTSVOTS OBTINGUTS 

En lletra En números 
JOAN OLIVELLA RICART Vuit 8 

RAMON FERRÉ SOLÉ Onze 11 
IVAN MONTEJO SARIAS Dos 2 
 
Sent el nombre de vots dels regidors i regidores el de vint-i-un, s'ha obtingut majoria 
absoluta i, per tant, de conformitat amb l'apartat b) de l'article 196 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, es proclama alcalde el senyor Ramon Ferré Solé. 
 
6. JU6. JU6. JU6. JURAMENT O PROMESA DE RAMENT O PROMESA DE RAMENT O PROMESA DE RAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE ELECTE I PL’ALCALDE ELECTE I PL’ALCALDE ELECTE I PL’ALCALDE ELECTE I PRESA DE POSSESSIRESA DE POSSESSIRESA DE POSSESSIRESA DE POSSESSIÓÓÓÓ    DEL SEU DEL SEU DEL SEU DEL SEU 
CCCCÀÀÀÀRRECRRECRRECRREC    
 
A continuació, el president de la Mesa d’edat llegeix a l’alcalde electe la fórmula establerta 
al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió 
de càrrecs o funcions públiques.  
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor complir, fidelment les obligacions del 
càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Calafell, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la 
Constitució com a Norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
El senyor Ferré respon, “Sí, ho prometo.” 
 
Un cop el jurament o promesa, la Mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcalde, qui dóna la 
paraula a cada cap de llista per si desitgen explicar el sentit del seu vot. 
 
(El senyor Balaguer posa una estelada damunt de l’escenari; un ciutadà l’ha tret i s’ha 
produït una picabaralla. Els ànims estan molt crispats al teatre Joan Colet de Calafell com 
poden escoltar a la ràdio) 
 
Per part de d’ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL, el senyor 
Balaguer manifesta el següent: Explicaré el meu vot i explicaré el perquè d’aquest fet. 
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Demano el mateix respecte que m’han de tenir vostès a mi quan signen segons quin 
document i fereix l’orgull de molts dels catalans que estem aquí. Per tant,... 
 
(crits) 
 
Senyor Balaguer: senyor alcalde, puc parlar? 
 
Senyor Ferré: si està interrompin el públic!  
 
Sr. Balaguer: ara li explicaré el perquè del vot però això no ha de ser un problema. Pel que 
es veu... 
 
(crits) 
 
Senyor Balaguer: tinc tot el temps del món. 
 
Senyor Ferré: Jacob, pots procedir. 
 
Senyor Balaguer: això que és només el començament, eh! Senyor alcalde jo li demano, 
amb tranquil·litat, igual que jo he posat la bandera aquí si vostès ha signat un pacte i creu 
que l’ha de treure faci el favor de retirar-la per part de la policia municipal que serà la 
primera bandera que es retirarà en aquest ajuntament. Jo només li demano això. 
 
Senyor Ferré: si us plau, t’estic demanant que tinguis el teu torn de paraula. 
 
Senyor Balaguer: anem-hi.  
 
(crits)  
 
Senyor Balaguer: igual que vull que em respectin a mi en el meu poble, em cago en Déu. 
Començaré amb bon dia. 
 
(crits) 
 
Senyor Balaguer: que em moriré espanyol? No tindrà aquesta sort senyora. Bon dia a 
tothom. 
 
Senyor Ferré: si us plau demano al públic una mica de silenci. 
 
(crits)  
 
Senyor Balaguer: tinc tot el temps del món. Com a portaveu d’Esquerra Republicana em 
tocarà explicar el nostre vot i recolzament a la persona d’en Joan Olivella, de CIU, per 
l’envestidora com a alcalde de Calafell en el dia d’avui. Segurament, molts es sorprendran 
del que direm a partir d’ara però amb tota la tranquil·litat del mon, parlar clar i català no 
ha de fer mal a ningú i a qui li piqui que s’ho rasqui. Bé, per a Esquerre Republicana 
aquesta decisió ha estat presa desprès de poder comprovar...Déu ni do 
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(crits) 
 
Senyor Ferré: si us plau, el públic, una mica de respecte a tothom si us plau. 
 
Sr. Balaguer: bé, tornem-hi, per a Esquerre Republicana aquesta decisió ha estat presa 
desprès de poder comprovar que és el què veritablement estava passant en el nostre 
municipi. Els calafellencs varen decidir, en forma de vot, que ja estaven cansats d’antigues 
formes de governar i de donar suport incondicional a formacions que havien governat el 
nostre municipi durant els darrers anys, retirant la seva confiança i apostant per 
formacions noves o reforçant aquelles, com ara Esquerre, que eren minoritàries i fent 
d’aquest nou consistori na expressió del seu malestar, obligant així a tots els partits ha 
emprendre un nou camí en forma de nou diàleg, grans pactes i un ampli consens. Però un 
torn més ha tornat a passar que un cop més, perquè a Calafell ve sent la tònica habitual 
dels darrers anys. No es pensa en cap moment en el municipi sinó només en el terreny 
personal. Així no, no ens en sortirem mai. El que repeteixo un cop més és l’afany 
personalista d’uns i les velles baralles personals i retrets dels altres: perquè tu em vas fer 
això, jo et faré i tu no faràs perquè tu m’ho vas fer a mi. Retrets que només duen a 
l’enfrontament personal. Hem de recordar d’ on venim per saber on estem i començarem 
avui aquí per aclarir una mica el perquè d’aquest pacte incomprensible i vergonyós pel 
nostre municipi. I no d’altres possibles. La personalitat del senyor Parera ha tornat a fer 
possible que per sobre de l’interès públic, posant els seus interessos personals d’amics i 
clients, com a la col·locació dels serveis dels seus nets, 11 compromisos, càrrecs de 
confiança o canvi de fotògraf 
 
Senyor Ferré: Jacob! 
 
Senyor Balaguer: no em callarà! Li haig d’explicar el meu vot. 
 
Senyor Ferré: Jacob, vigila el que dius. 
 
Senyor Balaguer: li haig d’explicar el meu vot i la veritat pot anar a tot arreu, amb la 
veritat. 
 
Senyor Ferré: Jacob, vigila el que dius i no et fiquis en coses personals. Jacob, vigila el que 
dius. 
 
Senyor Balaguer: torno a repetir que amb la veritat puc anar a tot arreu. I si ho dic bé i 
sense faltar no és un problema. 
 
Senyor Ferré: la veritat també la sabem nosaltres. 
 
Senyor Balaguer: la veritat la sé perquè l’he patit, l’he patit aquesta veritat i com que l’he 
patit estic cansat d’aguantar-la. M’enteneu? Estic cansat d’aguantar-la. La personalitat del 
senyor Parera ha torna ha fer possible, ho torno a repetir, que per sobre de l’ interès 
públic, posés els seus interessos personals d’amics com la col·locació dels serveis dels seus 
nets, 11 compromisos, càrrecs de confiança o canvi de fotògraf perquè el seu és més 
maco. Deu ser més maco que el de CIU que és del poble diu. Tot això no és nou i jo en 
puc donar fe, que no és la primera vegada que ho fa i ho puc dir amb laveu ben clara i 
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mirant-lo a la cara senyor Parera, i estic molt tranquil. Estic molt tranquil i perquè quedi 
més tranquil li diré fins a noms. Faci memòria. 
 
Senyor Ferré: no cal que cridis Jacob. 
 
Senyor Balaguer: no cridaré quan el públic calli jo parlaré de forma adequada però si hi ha 
persones que no respecten ho hauré d’expressar així. Si callen, callaré. 
 
Senyor Ferré: si us plau, el públic, si us plau.  
 
Senyor Balaguer: si callen, callaré i si criden cridaré. Faci memòria senyor Parera. Recordi el 
que va fer per fer possible la moció de censura contra el PSC i ERC. Se’n recorda senyor 
Parera? S’hauria d’en recordar. Jo sí, vostè noem podrà negar mai el que va fer. V ser 
capaç d’oferir sous a banda, targes de crèdit i altres incentius per permetre que 
s’adjudiquessin contractes a les empreses que vostè volia i això és veritat. Ja  n’hi ha prou, 
estic cansat de veure el que fa; no ho vaig acceptar una vegada i ara tampoc i cauré en el 
mateix. Tant em fot si CIU va fotre fora del consell comarcal a la seva filla. El que no farà 
mai esquerre es pactar amb PP i C’s perquè vostè se’n surti amb la seva. Digui’m burro les 
vegades que vulgui, pic fort sobre la taula, digui’m de forma despectiva gitano, no em 
podrà comprar. No estem a la venda perquè tenim principis, ideologia, coherència i 
dignitat. Dignitat! Per molt bon fuster que vostè sigui no pot fer entrar la clau per la que 
vota senyor Parera. Per això entenc al senyor Olivella quan s’ha negat amb rotunditat a 
permetre que tornés a fer de les seves. 
 
Senyor Ferré: quina barra! 
 
Senyor Balaguer: Creiem que per davant de tot el que Calafell necessita és una estabilitat i 
no li podíem donar mai tot això que pretenia. No li podíem donar mai, no entenem doncs 
com s’ho ha fet senyor Ramon. PSC, bé realment PSOE, per ser més exactes. Com vol fer 
creure als calafellencs que ha fet? Per molt que ho expliqui o provi de justificar-ho barrejar 
PP, PSC, UAM i C’s és complicat, estrany i per molt que ho remeni no ho aclarirà mai. 
Signar un document que ni els millors temps de la dictadura hagués estat possible; només 
faltava la prohibició de parlar en català i demanar el “Cara al Sol” en sortir d’aquest Ple! 
no li sona ranci això? L’apreciava però no sé com és capaç d’oblidar en quin partit està i 
tot el perquè ha lluitat. Ha permès un cop més que Calafell sigui un exemple arreu del país 
del que no s’ha de fer mai i del que tampoc podem permetre. Que s’ha begut 
l’enteniment? Es creu que no li exigiran complir el que li han demanat C’s? El PP no li ha 
demanat tres res? Romandrà a la seva posició? El senyor Parera estarà rient-li les gràcies? 
Sempre? De moment ja han donat un exemple que no ho permetran i és el primer dia i 
encara no hi són. Avui no estem pas al dia dels innocents. Que no el veieu que a partir del 
dilluns ja no podrà complir en el promès en campanya? Com farà la baixada de l’ IBI d’un 
10 % si només amb les hores extres que haurà de pagar a la brigada per retirar les 
estelades haurà de demanar un crèdit! No sigui així home, no sigui així; si ha perdut unes 
eleccions i s’ha fotut una castanya no ho faci pagar a Calafell. Reconegui que ha perdut i 
plegui, deixi pas. Potser així canviaren les coses i Calafell avançarà. Això no pot tenir cap 
tipus d’estabilitat a Calafell. Calafell se’n ressentirà, estic segur que el pacte que vostè 
desitjava era el d’esquerres i ja saben tots perquè. Tampoc ha estat possible, parlem 
també clar i sense embuts.  
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(crits) 
 
Senyor Balaguer: Ara puc parlar? Vinga, tornem-hi. Esquerre va escollir dels possibles 
pacte si no ens amaguem mai. Els hi hem dit a tots els mateix. Pacte sobiranista o pacte 
d’esquerre. Però tampoc ha esta de sort Calafell amb això. Per molt que s’hagin omplert la 
boca els nostres companys de la CUP tampoc han fet res per capgirar Calafell. Han estat 
creient-se que ho controlaven tot i que eren els que tenien la paella pel mànec i amb el 
seu immobilisme han permet que estiguem on estem. Ja està bé de marejar la perdiu i 
enganyar al personal. L’opció de quedar-se a l’oposició es pren desprès d’analitzar els 
possibles governs i no abans perquè això en diuen enganyar als votants. I per la seva 
immaduresa política del fet de no voler escoltar passa el que passa. Han obert les portes 
als anticatalans. Molta retòrica però no aclareixen les coes, no es mullen res i al final 
Calafell amb l’aigua fins al coll. No m’estendré més amb explicacions però permeti’m un 
últim aclariment pel nostre vot. Hi ha vegades que no es tracta de decidir per l’opció més 
bona sinó per la menys dolenta o la més natural i que beneficií al nostre municipi per no 
impedir que prosperi de forma normal i pacífica. S’han de prendre decisions deixant de 
banda el passat, pensant en el futur. Sinó, no acabarem mai, anem on anem. Per això 
votarem al senyor Olivella perquè hem entès que aquesta vegada era aquesta l’opció per 
poder garantir que Calafell no torni a n passat dolent, fosc i pudent com el d’un temps 
enrere. Visca Calafell i visca Catalunya lliure. 
 
(crits) 
 
Senyor Balaguer: sí, el PP deu ser extrema esquerre, pallasso! 
 
Senyor Ferrer: si us plau!  
 
Per part del PARTIDO POPULAR, la senyora González manifesta el següent:  
 
Senyora González: buenos días a todos. En primer lugar 
 
(crits) 
 
Senyor Ferrer: si us plau!  
 
Senyora González: bon dia a tothom. En primer lloc jo sóc catalana i sóc espanyola i no 
m’averganyo, val? Parlo el català perfectament, parlo el castellà i no tinc cap vergonya de 
parlar l’un i l’altre. Tengo la necesidad un poco de explicar el pacto que hemos alcanzado 
con PSC. Bueno, aquellos que opinen que ha sido un pacto sobiranista se equivocan 
porque no ha sido así. La verdad es que con las negociaciones nosotros cuatro nunca 
hemos hablado de este tema. Nunca hemos hablado de que fuera un pacto sobiranista. Es 
un pacto de valores, es un pacto por Calafell, es un pacto de esfuerzo. Y además es que 
estamos legitimados para ello porque las cuatro listas somos las listas más votadas, hemos 
obtenido entre todos cuatro mil ciento cuarenta y siete votos. 
 
(crits) 
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Senyor Ferrer: si us plau! Una mica de silenci. De la mateixa manera que respectem el torn 
de paraula de la resta de grups també hem de respectar el dels demès, si us plau. Gràcies. 
 
Senyora González: bueno sólo decir, gracias Ramon, cuatro mil ciento cuarenta y siete 
votos de los que muchos estan aquí. En cambio las otras listas han conseguido tres mil 
quinientos treita y un votos.Por eso creemos que tenemos todo el derecho a estar aquí, 
pese a quien pese. 
 
Per part d’ UNIÓ I ALTERNATIVA MUNICIPAL, el senyor Parera manifesta el següent:  
 
(crits) 
 
Senyor Ferrer: si us plau! Una mica de respecte, si us plau. 
 
Senyor Parera: en aquest dies d’interès i de negociacions entre tots, plegats, hem pogut 
comptar el gran interès dels partits que han signat l’acord de govern en què les coses tirin 
endavant i es prenguin decisions enriquidores a nivell personal i humà pels nostres con 
vilatans, calafellencs i calafellenques, que necessiten ser atesos de manera ràpida i positiva 
per un govern que atengui a la seves queixes i les seves raons. Considerem avui dia el nou 
alcalde com la persona que està més preparada i motivada per portar endavant aquesta 
noble tasca de dirigir l’administració de Calafell. Per tot això hem cregut necessari donar-li 
la nostra confiança als nous gestors del poble perquè creiem que s’ho mereixen. També 
dintre de les mentides i difamacions que s’ha dit aquí, nosaltres farem el normal 
,denunciarem on sigui necessari i als jutjats. Moltes gràcies. 
 
Per part de la CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU, el senyor Montejo 
manifesta el següent: 
 
Senyor Montejo: Des de la CUP defensem que és la Ple on s’ha de parlar de la política 
institucional i per això volíem explicar aquí quin ha sigut els fets ocorreguts des del dia de 
les eleccions i ara quan s’ha constituït el Consistori i el nou govern. I des del dia mateix de 
les eleccions vam rebre trucades intentant saber el nostre posicionament el dia d’avui i si 
donaríem suport a alguna coalició o si en qualsevol cas estàvem interessats en entrar al 
govern. Des d’un primer moment ja vam dir que totes les opinions que expressessin els 
militants abans de les assemblees que faríem post electorals serien estrictament això, 
opinions personals. I davant l’ interès d’aquestes forces polítiques per seure a parlar sobre 
possibles pactes l’assemblea de la CUP va elaborar un document marc de la CUP on 
aparareiixien els requisits mínims per a seure’ns a negociar. Uns requisits necessaris però 
en cap cas suficients per valorar un possible suport a una coalició de governs. Entenem 
que les trobades havien de servir no per parlar de favors, de càrrecs o de sous sinó de 
propostes i projectes concrets pel municipi en els propers quatre anys. Nosaltres vam 
deixar clar des del primer moment que no entraríem al govern i que faríem feina des  de 
l’oposició i que l’únic que es discutiria en aquestes reunions seria un possible suport a una 
envestidora el dia d’avui. Ens van plantejar, bàsicament, dos escenaris; per un costat el 
pacte nacional entre Convergència i Esquerre Republicana i per l’altre un suposat front 
d’esquerres del PS amb Esquerre però en qualsevol cas, qualsevol d’aquestes dues 
equacions necessitava d’altre actor per fer la majoria absoluta al Ple i se’ns va explicar 
aquest actor seria el senyor Parera i el senyor Triadó, o sigui l’ UAM. Pel que fa al pacte 
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sobiranista cal recordar que fins fa pocs minuts el principal partit Convergència estava 
governant amb el PP. És evident que es tracta d’un partit que al nostre entendre no ha 
tingut gaires escrúpols en els últims anys a pactar amb formacions i partits que 
contradeien els seu suposat, o el seu presumpte, ideari polític i el seu currículum ens 
generava profundes desconfiances pel que fa al compliment dels compromisos que vam 
presentar. Els mateixos que volien almoinar els càrrecs de confiança eren els que els havien 
utilitzat com a part fonamental per vestir pactes de govern en els anteriors mandats. Els 
mateixos que es declaraven sobiranistes havien permès que es despengessin estelades 
utilitzant treballadors públics. I per tots són coneguts els intents d’última hora per aferrar-
se a la poltrona. Quina credibilitat podia tenir per nosaltres aquest partit per iniciar una 
nova etapa pel poble i trencar amb les velles dinàmiques?  
 
(aplaudiments) 
 
Senyor Montejo: Pel que fa a l’eventual pacte d’esquerres les desconfiances eren iguals o 
majors i l’alcalde que ara s’acaba d’envestir no fa més que confirmar el que ja aviem intuït 
en el primer moment. Aquests del PSC s’ha de reconèixer que són clarament marxistes 
però de l’escola del Groucho Marx.  
 
(rialles) 
 
Senyor Montejo: Senyors de la CUP, aquí tenen els nostres principis però sinó els 
interessen o sinó se’ns refien aquí tenen uns altres senyors dels Ciudadanos i del PP. 
 
(crits) 
 
Senyor Ferrer: si us plau!Si us plau el públic, si us plau. 
 
Senyor Montejo: Avui ha estat investit amb els vots de l’espanyolisme unionista, del neo 
franquista, del ranci, del de sempre, dels del PP però també amb el de Ciudadanos. 
Aquest llop disfressat amb pell de xai fins fa poc temps. Però aquest mateix alcalde fa tot 
just una setmana ens prometia que estava disposat a anar a la presó per desobediència 
civil desprès del 27S. També jurava que el primer acte que faria com a nou alcalde seria 
aprovar l’adhesió de Calafell a l’AMI. Ara es compromet a respectar la sempiterna 
constitució espanyola i a promoure l’ús del català a l’administració local com si hagués 
algun problema amb l’ús del català a Calafell. I també es compromet a retirar estelades de 
l’espai públic però ja li advertim que per cada una que en retirin en posarem deu més. 
Nosaltres i molt altre gent. I ja veu al públic, no ens arronsarem. Quina credibilitat podia 
tenir per nosaltres aquest partit per iniciar també una nova etapa al poble i trencar amb 
les velles dinàmiques? Però en totes dues travesses amb el front sobiranista i el d’esquerres 
hi havia dos elements indispensables per sumar majoria absoluta. Per una banda Esquerre 
que des d’un primer moment ens va deixar molt clar que entrarien de forma innegociable 
amb qualsevol govern fos amb PSC o amb CIU. En tot moment van considerar que la CUP 
havia d’estar al servei d’un d’aquests dos pactes que clarament els hi assegurava el càrrec. 
En volgut creure que érem els seus majordoms menys tenir les nostres pròpies formes de 
funcionament assembleàries. Alhora tant Esquerre com CIU i PSC van considerar en tot 
moment que l’ UAM havia d’estar dins de l’equació per sumar sense qüestionar-se mai si 
seria un partit que duria a terme polítiques d’esquerre o sobiranistes o que simplement les 
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comprenia. I a la vista dels fets el que està clar és que l’ UAM no pensa ni en clau 
sobiranista ni d’esquerres sinó en la seva mentalitat de dinosaures polítics; la cadira, els 
favors, els càrrecs a dit; en definitiva convertir l’ajuntament en la seva empresa de 
col·locació. 
 
(aplaudiments) 
 
Senyor Montejo: En definitiva, la clau de govern la tenia UAM. A algú li sorprèn el govern 
que ha sortit? La veritable sorpresa per alguns ha estat descobrir que de partits mercenaris 
n’hi ha més d’un a Calafell. N’hi ha uns quants. A tot això si suma l’opacitat amb que la 
resta de partits ha dut a terme les negociacions. Només nosaltres hem fet públic un 
document on establíem clarament les condicions mínimes. Tots elles programàtiques per a 
seure’ns a parlar i també hem fet públic els continguts de les trobades. Perquè no sabem 
el contingut de les reunions entre els altres partits? Quins són els compromisos reals que 
sustenten aquest matrimoni de conveniència? Un bé refrany italià diu “que aquell que 
calla ho pot fer per dos motius: perquè no té res a dir o perquè amaga un secret 
inconfessable”. A vegades, però, poden ser les dues coses: I callen sobre quines polítiques 
duren a terme en els propers anys per transformar el municipi, callen perquè no hi ha res a 
dir perquè el canvi d’arrel de les dinàmiques polítiques d’aquest poble o ha esta ni estarà 
mai en els agendes d’aquests partits i mantenen un silenci sepulcral per encobrir un 
veritable pacte d’interessos que sustenta aquesta coalició. Una coalició que alguns han 
titllat de contra natura però d’això res de res; és ben lògica i natural. Tots els partits que 
formaren l’equip de govern, tenen en el frontispici del seu edifici polític un mateix 
missatge: tot pel càrrec, tot pel seu, tot per recuperar o seguir mantenint quotes de poder: 
I hi ha qui encara creu que la correlació de forces al Ple hagués permès un pacte diferent i 
si per diferent entenem només el canvi d’algunes sigles potser podia ser creïble fins fa uns 
dies però ja ni això. UAM, peça indispensable en qualsevol de les altres travesses ens ha 
recordat de nou que estan al mercat i s’ofereixen al millor postor. Potser sí 
 
(crits) 
 
Senyor Ferrer: si us plau!Si us plau una mica de silenci si us plau. 
 
Senyor Montejo: però si per diferent ens referim a alternativa, a una opció que plantegés 
un veritable canvi a aquest avortament polític que avui ens venen, hauran de reconèixer 
que avui també se’ls hi ha caigut la vena dels ulls. Benvinguts al desert d’allò real. La 
política és un continent estrany i avui s’ha vist clarament que per molts d’ells el seus 
suposats principis canvien segons bufa el vent. Un pacte d’esquerres amb on esquerre 
s’alia amb la dreta més cavernícola i reaccionària? Un pacte d’esquerres o sobiranista amb 
els que han demostrat vendre’s al millor postor? Se’ns ha acusat de manca d’experiència 
política, d’infantilisme, de no saber entendre la realitat dels pactes post electorals. Si 
aquest mercadeig sense principis és l’experiència a la que es referien alguns, sincerament, 
no la volem. 
 
(aplaudiments) 
 
Senyor Montejo: hem arribat per canviar radicalment, des d’arrel als continguts i les 
formes de fer política d’aquest poble i ja advertim al nou govern que no compti amb na 
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oposició plàcida com han tingut en altres governs en el passat. Analitzarem amb lupa cada 
un dels acords, totes les decisions i presentarem batalla quan es manifesti la part més 
fosca. El ventre de a bèstia d’aquest nou pacte. Però canviar l’arrel de la política local 
també passa per assumir que el panorama d’aquest ple, la mediocritat política que han 
expressat molts en aquests pactes, dels interessos inconfessables que intenten amagar 
amb aquests silencis no són sinó un reflex també de la realitat que hi ha al carrer i per això 
la primera trinxera que haurem de cavar no està dins del consistori sinó fora. Assumim-ho, 
ens queda molta feina per fer, però als despatxos. No podem creure que com per art 
d’encantament aconseguirem tancar acords que transmutin la naturalesa de molts dels 
personatges que encara dominen la política local sinó picant pedra, fent veure a molta 
gent que confiar en els mateixos una vegada i una altra no es poden esperar resultats 
diferents. Visca Catalunya.. 
 
(aplaudiments) 
 
Per part del CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUTADANIA, el senyor Tejedor manifesta el 
següent:  
 
Senyor Tejedor: buenos días  a todos. Primero darle el apoyo a Ramon Ferré. 
 
Senyor Ferrer: si us plau!Si us plau una mica de silenci si us plau 
 
Senyor Tejedor:daré el apoyo a Ramon Ferré como nuevo alcalde de Calafell y al resto de 
compañeros del equipo de gobierno. Nosotros como sabéis sólo damos el apoyo a la 
envestidura.  No vamos a formar parte de este gobierno sin embargo vamos a trabajar con 
la responsabilidad y por el mejor funcionamiento y el avanze de nuestro municipio. Ante la 
situación que hemos vivido esta mañana en un momento importante, un momento de 
todos los calafellenses, no sólo de una parte, hay grupos que han buscado un 
protagonismo y quiero sobre todo lamentar la actitud del antiguo equipo de gobierno 
porque dicen que no ha ganado la lista más votada pero ha ganado una lista o un 
acuerdo de gobierno donde representan a muchos vecinos de Calafell. La lista y la 
candidatura de CIU ha perdido el apoyo de quinientos votantes. Eso quiere decir algo. 
Calafell necesita un cambio y la muestra de que Calafell necesita un cambio es las 
actitudes que hemos visto esta mañana. 
 
Senyor Ferrer: si us plau!Si us plau una mica de silenci si us plau. 
 
Senyor Tejedor: trabajaremos con responsabiildad por mejorar Calafell y que Calafell sea 
un sitio agradable para seguir viviendo. Muchas gracias. 
 
Per part del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS, el 
senyor Perín manifesta el següent:  
 
Senyor Ferrer: si us plau prego al públic una mica de silenci i respecte per a totes les 
intervencions, si us plau. Ja se que aquí és difícil i que hi han representades totes les 
sensibilitats del municipi però si us plau una mica de respecte entre tots perquè sinó no 
podrem avançar, no al ple d’avui sinó en cap moment del municipi de Calafell que és el 
més important.  Moltes gràcies. 
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Senyor Perín: bona tarda a tots i a totes. Ens trobem aquí reunits en un acte que ens 
generarà un avanç i un desprès. Agafem el torn amb molta il·lusió i esperança però sabem 
que tenim un recorregut molt difícil i amb un full de ruta angosta. Hi ha recollides moltes 
propostes concretes que es corresponen a les demandes expressades per la gent del poble 
i per això suposem un compromís real i realitzable. És per això que el desafiament encara 
val més la pena donat que tenim la responsabilitat de fer un Calafell millor, un Calafell 
pels calafellencs i un sistema de com fer les coses alternatiu de com sempre s’ha fet. És 
molt important que hi hagi un canvi sobre aquest parer. Ja no es val fer-ho com sempre es 
deia, amb la major praxis i diligència sinó que fent lectura dels actes això s’ha de reproduir 
en el benestar de la gent del nostre poble. Els objectius estan fets, sabem que s’ha de 
canviar, sabem com s’ha de fer, disposem dels medis per portar-ho a terme i per últim i 
més important els calafellencs estan fervosos del canvi que està per vindre sense més 
finalitzo el meu dit amb paraules: menys paraules i més feina. Moltes gràcies. 
 
Per part de CONVERGÈNCIA I UNIÓ, el senyor Olivella manifesta el següent:  
 
Senyor Ferrer: si us plau, si us plau, si us plau, si us plau al públic una mica de silenci, si us 
plau, vinga, si us plau. 
 
Senyor Olivella: molt bon dia a tots i a totes i moltes gràcies per ser avui aquí. Felicitats 
Ramon per muntar-nos aquest ple circ. Com segurament heu endevinat aquest ple d’avui 
no és el que jo havia imaginat, ni tant sols és el ple que jo esperava però em parlaré més 
endavant. Vull començar el meu discurs donant les gràcies encara que pugui semblar 
estrany a més d’un que està aquí a la sala. En primer lloc vull donar les gràcies al poble de 
Calafell, a tots els calafellencs i les calafellenques. Ser l’alcalde del poble que m’ha vist 
néixer i m’estimo és una de les millors experiències que he pogut tenir en la meva vida. I 
us dono les gràcies perquè la he tingut gràcie4s a molts de vosaltres, al vostre suport. Ho 
he fet tant bé com he sabut i he pogut perquè cal dir que m’ha tocat ser-ho en un 
moment ben complicat: Una crisi econòmica molt profunda, una ajuntament sense gaire 
marge de maniobra per la seva situació econòmica, amb la resta d’administracions en 
situació igual o pitjor; una situació ben complexa però alhora amb veïns i veïnes que 
patien dia enrere dia perquè no trobaven feina o perquè no sabien com tirar endavant les 
seves famílies. Tot sovint trobava persones que m’explicaven la seva situació, eren 
situacions que envoltaven i per això aquest mandat que ara s’acaba ha esta un mandat 
caracteritzat per la contenció en la despesa, per la reducció del deute per poder engegar 
projectes que poguessin millorar l’activitat econòmica i pel reforç de les polítiques socials i 
també per les polítiques d’ocupació. També han estat molt importants les inversions, crec 
que hem fet moltes obre si hi ha moltíssimes que estan en marxa. Totes les obres que hem 
realitzat han tingut una doble voluntat, d’una banda millorar el dia a dia del nostre 
municipi per millorar la qualitat de vida de tots els que vivim i de l’altre millorar Calafell 
per fer-lo més atractiu, millorar la nostra imatge de marca per aconseguir que vinguin més 
turistes i visitants i dinamitzar així l’activitat econòmica i per tant crear llocs de treball. Crec 
sincerament que ateses les circumstàncies no ho hem fet gens malament. segur que hem 
comès errors però ningú pot negar els nostres encerts i la nostra feina. En segon lloc vull 
també donar les gràcies a tots els que han dipositat la seva confiança votant-nos els passat 
dia 24 de maig. És obvi que esperàvem i volíem més vots però desprès d’un mandat ben 
difícil a nivell econòmic i d’una situació  general de crisi i de confiança en el sistema, en la 
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política i en els polítics hem tornat a guanyar les eleccions, per això: moltes gràcies a 
tothom i quan dic tothom, és tothom. Vull també donar les gràcies a totes els entitats i 
associacions de Calafell; el nostre poble no seria el mateix sense vosaltres. Com alcalde he 
intentar ser-hi sempre a tot arreu de dilluns a diumenge, matí, tarda i nit. He volgut fer-
vos costat sempre i no ha estat fàcil perquè sou moltes les entitats i perquè sou molt i 
molt actives i això fa que tinguem un poble més actiu i més viu. Sempre he cregut que la 
tasca del càrrec públic és ser-hi sempre que sigui possible en les vostres activitats fent-vos 
costat i donant-vos suport. Moltes gràcies perquè sempre m’heu rebut molt bé. Gràcies 
també a tots els professionals de l’ajuntament, tot el personal municipal, puc dir amb 
orgull que avui deixem un ajuntament millor que no pas el que vam trobar ara fa quatre 
anys i això és fruit de la seva feina i dedicació i sobre tot també del canvi de la cultura de 
la gestió que hem desenvolupat en aquest mandat. El rigor, la professionalitat i l’austeritat 
han estat valors que han entrat amb força a l’ajuntament de Calafell i que en cap cas han 
de desaparèixer. També una altre agraïment als meus companys i companyes de CIU, als 
nostres militants i simpatitzants, el vostre suport i ajut ha estat indispensable per haver fet 
la feina que amb encert però amb errors hem dut a terme. Tampoc no puc acabar 
l’apartat d’agraïments sense fer un esmen molt especial a les persones més properes; en 
premiar lloc als regidors i regidores que han compartit amb mi aquests anys formant part 
de la nostre candidatura. Heu demostrat il·lusió , esforç, dedicació, amor per Calafell i 
sobretot, sobretot honestedat i molta capacitat de feina. El govern d’aquests darrers 
quatre anys ha fet moltes actuacions en tots els àmbit, ha fet realitat molts projectes i això 
ha estat possible gràcies a la vostra implicació, moltes, moltes gràcies. També als que són 
aquí baix. Bé i un darrer agraïment molt especial a la meva família, la meva dona i els 
meus fills. Sempre he contat amb el vostre suport, gràcies perquè en cap cas entrava en la 
lògica que a més hauria d’aguantar les actituds gens democràtiques d’aquells que 
s’amaguen en l’anonimat per escampar falsedats també contra vosaltres. Bé, no m’he 
emocionat avui, mira estic content, l’altre dia em vaig emocionar i em sabia molt de greu 
però ho havia de dir per trencar una mica el gel. Perdoni alcalde però és que és últim dia i 
m’allargo una mica. 
 
Senyor Ferré: cap problema. 
 
Senyor Olivella: bé doncs un cop fets els agraïments vull fer algunes reflexions sobre com 
hem arribat al dia d’avui i sobre allò que passarà avui aquí. Espero i desitjo que ningú 
s’enfadi i s’ho prengui malament però diré els coses com des del nostre punt de vista les 
hem vist. Les eleccions del dia 24 van donar n mapa complex i el missatge d’aquell dia va 
ser ben clar: cal pactar i treballar en comú. De quatre partits al consistori passàvem a set. 
A primer cop d’ull hi havia un pacte aritmètic suficient: CIU i PSC. Podíem fer un pacte, 
qualsevol altre opció passava per posar d’acord quatre grups o governar en minoria. La 
mateixa nit del diumenge vam trucar-nos el Ramon Ferrer i jo i vam quedar de veure’ns. 
D’altra banda qualsevol altre possibilitat passava per l’eix nacional. Posar-nos d’acord els 
partits nacionalistes catalans era una possibilitat però no donava majoria i tampoc era 
possible fer combinatòries estranyes amb partits situats a l’extrem de l’eix nacional. Així 
doncs vam fer reunions amb tothom, amb tots els partits, érem la llista més votada i ens 
tocava obrir el ball. La possibilitat del pacte amb el PSC era fàcil aritmèticament però en 
canvi era difícil perquè hem estat els adversaris més directes. Per tant en cap cas podia ser 
un pacte per tancar en vint-i-quatre hores, calia primer generar confiances. Una altra 
avantatge és que CIU i PSC ens hauríem d’entendre per força en altres poblacions i 
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institucions. Per tant calia anar parlant, la sorpresa va ser que a la segona reunió vam 
sentir afirmacions com a mínim estranyes. Per exemple es va prosa ren dubte qui havia 
guanyat les eleccions, d’altra banda vam realitzar també reunions amb ERC i he de dir que 
van anar molt bé, he de dir també que va anar molt bé i ràpidament, es va generar un 
clima de confiança interessant fins el punt que els agraeixo públicament tot el suport que 
m’han donat aquests dies. També ens vam reunir amb la CUP, bé ja heu vist el que ha dit 
l’ Ivan Montejo que aquell dia no hi era a la reunió per cert, però tot i que ells tenien ben 
clar que volien ser oposició per fiscalitzar la tasca de govern, no dic res més. I també ens 
vam anar reunint amb la resta de grups, llevat de Ciutadans que vam parlar per telèfon 
diversos cops i sempre ens van assegurar que anirien a l’oposició i no donarien suport a un 
altre partit. Els altres convidats al ball eren, com no, l’ UAM, uns vells coneguts. Amb ells 
també vam fer reunions que van ser molt complicades. Per altra banda l’actitud que hem 
vist aquestes setmanes en el PSC ens demostrava que allò que van dir la nit electoral, allò 
de parlar amb nosaltres no arribaria a bon port. Per tant de forma molt ingènua vam 
creure que un govern en minoria seria l’opció més viable i que desprès ja lligaríem l’ 
incorporació de més partits; ingenus, molt ingenus. És molt possible que algú pensi, i fins i 
tot digui, que no se negociar o que la gent de CIU no sabem negociar. Sí, sí, és molt 
possible que més d’un ho diguin. Jo i els meus companys preferim veure-ho d’una altra 
manera, mai negociarem res en contra dels nostres principis i dels nostres ideals i menys 
en contra de Calafell i el pacte que aquests dies s’ha presentat per governar Calafell tinc 
clar que és un pacte, i perdoneu però he posat el mateix que l’ Ivan encara que no ens 
hem parlat, és un pacte marxista. Segurament us sonarà aquella frase d’en Groucho Marx 
que diu: aquests són els meus principis però sinó us agraden en tinc d’altres. Doncs bé, 
defineix perfectament el pacte de govern marxista de Calafell i us diré perquè; mireu el 
Ramon Ferré avui és l’alcalde amb el suport del PP. Qui ho havia de dir, oi? Sembla que 
era ahir quan es passejava pel mercadet de Segur acompanyat d’un doble de Rajoy i d’un 
doble de la Merkel i sembla abans d’ahir quan es concentrava davant de l’ajuntament amb 
la bandera republicana i contra la proclamació del rei Felip VI, segur que amb això 
coincideix de totes amb els seus companys de govern del PP i no diré res més d eles coses 
que han arribat a dir durant aquests quatre anys dels regidors i regidores del PP. Amb això 
en cap cas valoro les opinions que el senyor Ramón Ferré té del senyor Rajoy o de la 
senyora Merkel o del senyor Felip VI perquè igual estem més a prop que no pas els seus 
nous companys de viatge. Em limito a posar en evidència la contradicció d’aquest pacte.   
 
(crits) 
 
Senyor Olivella: em limito a posar en evidència, com deia si em permeten i són educats, 
em limito a posar en evidència la contradicció d’aquest pacte però bé el PP potser és el 
problema menor d’aquest pacte. Parlem del pacte amb Ciutadans i ho faré referint-me a 
dues qüestions. La primera, llegeixo: “Ciutadans, compromiso por la regeneración 
democràtica”. El títol només està escrit en espanyol; suposo que és la seva manera 
d’entendre el bilingüisme. El punt primer que podeu trobar al web diu: separar 
immediatament de qualsevol càrrec públic o de partit als imputats per corrupció política 
fins la resolució completa del procediment judicial. 
 
(crits) 
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Senyor Ferré: vagi acabant senyor Olivella, si us plau. Si us plau el públic una mica de 
respecte, si us plau. 
 
Senyor Olivella: crec que senyor alcalde que el ple és per poder expressar les opinions i 
demano.  
 
Senyor Ferré: estic demanant respecte perquè el pugui expressar. Si us plau una mica d 
silenci, si us plau. 
 
Senyor Olivella: segueixo, ja he dit al principi que podia doldre però no està fet amb mala 
intenció, és simplement explicar el que hi ha. Cada un té dret a fer-ho, o no? No ho pot 
fer això tothom o és que no? 
 
Senyor Ferré: vinga senyor Olivella, vagi seguint si us plau. 
 
Senyor Olivella: el senyor Ramón Ferré està imputat per presumpte prevaricació i falsedat 
en document públic. Que els hi dóna a canvi de passar per alt aquesta circumstància per 
fer-lo alcalde. O es que vostès són també marxistes? D’en Groucho, eh! Vull dir d’aquells 
d’aquests són els meus principis però sinó us agraden en tinc d’altres. I torno a dir el 
mateix d’abans, no faig cap valoració sobre l’ imputació del senyor Ramón Ferré al qual 
desitjo 
 
(crits) 
 
Senyor Ferrer: si us plau, si us plau. 
 
Senyor Olivella: al qual desitjo que no quedi en res tot i que darrerament l’Audiència 
provincial ha rebutjat el seu recurs. Jo no valoro la seva imputació però per cert, si al final 
del procés tingués una sentència desfavorable a qui deixaria l’alcalde? A ciutadans, al PP o 
al senyor Parera o Triadó que ja tenen experiència? Espero per Calafell que no ens 
haguem de trobar e aquest punt. De fet la seva defensa i de la resta d’ imputats l’ha pagat 
l’ajuntament, també sent jo alcalde. Per tant insisteixo no valoro la seva imputació, el que 
preguntem és que li donen a Ciutadans a canvi que vostès es saltin els seus compromisos. 
 
Senyor Ferrer: ja ha acabat senyor Olivella? 
 
Senyor Olivella: continuo. I aquí ve la segona qüestió, ja acabo, eh! El pacte que han 
signat, i que tot que vostè senyor Ramón Ferré no ha fet públic, ja apareix en els mitjan i el 
llegirem: “Que Calafell será un municipio leal a la Constituación. Para ello nos 
opondremos a toda propuesta contraria a la Constitución y a los mecanismos 
democráticos legalmente establecidos para la expresión de la voluntad democràtica de los 
ciudadanos. Velaremos para que se utilizen los símbolos constitucionales en todos los 
edificios públicos prohibiendo aquellos que no tengan tal caràcter. Toda la documentación 
pública del ayuntamiento de Calafell, incluyendo  formularios, instancias, documentación 
y información pública, publicidad institucional, etc respetará la cooficialidad lingüística 
constitucional y estatutaria realizándose y ofreciéndose a los ciudadanos en los dos 
idiomas oficiales de nuestra comunidad. Así mismo los servicios municipales recibiran la 
directriz de contestar y responder cualquier solicitud, bien sea oral o por escrito, de los 
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ciudadanos en el idioma en el que se dirijan a las administraciones municipales. El equipo 
de gobierno municipal se compromete a garantizar la neutralidad ideológica del espació 
público en el municipio de Calafell, para ello se impedirà la utilización del mismo, incluso 
el mobiliario urbano, para la instalación y colocación de símbolos ideológicos incluidas 
banderas no oficiales. El equipo de gobierno municipal se compromete a no imputar, 
apoyar o suscribir la incorporación de Calafell a l’ AMI (associació de municipis per l’ 
independència) ni colaborar economicamente con ellos.” Bé, això és el full que han signat  
 
(crits) 
 
Senyor Ferrer: si us plau, si us plau, si us plau, si us plau una mica de silenci, si us plau. 
Vagi acabant si us plau. 
 
Senyor Olivella: això és part del pacte que s’ha signat. 
 
Senyor Balaguer: dictadura pura i dura. 
 
Senyor Olivella: com si fos una novetat, com si això no es fes. I aquí per cert només van 
signar una versió en castellà, suposo que també ho han signat en català perquè estem a 
un lloc bilingüe, no? No ho sé. Aquest és el tarannà que imposarà el nou govern  
municipal? Tot, tot serà bilingüe senyor Ramon Ferré? Les notes de premsa també? La 
ràdio?  Farà informatius doblats? El seu discurs de la Diada? La glosa que es fa al Castell? 
Posaren vigilants lingüístics als funcionaris municipals? Crearen una brigada d’informació 
per retirar el material ideològic dels carrers? Si és així, si creen aquesta brigada, si us plau 
no els vesteixin de gris. Quan ahir vaig llegir aquest document en premsa vaig sentir 
molta, molta vergonya. La meva idea de potenciar la marca i el bon nom de Calafell en 
cap cas passa per les notícies que estan apareixent aquests dies a Calafell. Calafell no s’ho 
mereix, no puc acabar de valoraré el pacte que han signat sense parlar de l’ UAM, sense 
parlar del Parera i Triadó. Només diré tes coses 
 
(crits) 
 
Senyor Ferrer: si us plau, si us plau, si us plau una mica de respecte, si us plau. 
 
Senyor Olivella: Primera que pensava que el senyor Parera i els enyor Triadó s’estimaven el 
nostre país i la nostra llengua però amb el pacte que estan permetent veig que no és així. 
Segona, no parlaré del passat ara podria explicar que ha passat cada vegada que vostè o 
nosaltres, perquè això també li reconec que he estat pecador, pactant amb el senyor 
Parera. Podria parlar de trencament de govern, incompliment de pactes, transfugisme, 
mocions de censura, actituds de clientelismes i moltes coses més però no en parlaré. Vostè 
tot això ja ho ha tastat i patit per tant si pacta és perquè és més important la cadira 
d’alcalde que no pas Calafell. I tercera, amb nosaltres també ens vam reunir, estic parlant 
de l’ UAM, i sabem tot el que van demanar. Nosaltres vam dir no, si el voten a vostè 
suposo que és perquè els hi ha dit sí, oi? O m’equivoco? Només li diré una cosa: estarem 
absolutament atents a totes les contractacions de personal que faci l’ajuntament i les 
empreses que tenen contracte amb l’ajuntament. Primer de tot perquè no pot crear 
catorze places de càrrec de confiança pel senyor Parera, la llei no ho permet però la llei 
encara permet menys que es puguin contractar catorze persones a dit siguin o no siguin 
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familiars del senyor Parera en l’ajuntament, en les diferents empreses municipals o en els 
empreses que presten serveis a l’ajuntament. Ja els ha explicat això a la resta de membres 
del nou govern? Qui vetllarà perquè això no passi? El portaveu de Ciutadans? Des d’aquí li 
demanem que ensenyi els pactes reals, uns i altes, que els ensenyin a la ciutadania.  
 
Senyor Ferrer: si us plau, si us plau, si us plau una mica de silenci, si us plau....    
    
Senyor Olivella: les veritats sempre ofenen, és veritat. 
 
Senyor Ferré: senyor Olivella també li demanaria una mica de respecte i que no provoqui al 
públic si us plau. De la mateixa manera que demano respecte al públic també li demano 
que respecti vostè al públic, si us plau. 
 
Senyor Olivella: bé, és possible que aquelles persones que pensaven que ni jo ni CIU 
sabem negociar pactes ara desprès d’escoltar-me hagin canviat una mica d’opinió. Si més 
no, ara tenen més informació sobre els pactes. Per cert, i abans que m’ho diguin vostès 
vull fer un esmen per petició dels càrrecs superiors dels respectius partits, em refereixo a 
CIU i el PSC, i per una bona entesa i coherència amb els pactes d’altres administracions 
supramunicipals dijous vaig fer un apropament amb l’alcalde del PSC i li vaig sol·licitar una 
reunió en aquests alts càrrecs del seu partit i meu per deixar constància que hi havia hagut 
bona predisposició des d’un principi però que malauradament no va donar fruits. En cap 
moment la meva intenció era trencar el que estava fet al marge que alguns ho hagin entès 
així i que la petició d’un pacte CIU - PSC era a última hora el que volien les cúpules dels 
nostres partits per seguir la coherència anteriorment esmentada però en cap moment i ho 
vaig dir a l’última reunió davant d’aquestes dues persones que estaven per sobre de 
nosaltres, simplement era perquè no creien que hi hagués bona predisposició per part 
meva però no era per res més. Perquè així ho vaig manifestar davant de tothom. Vostès 
senyor Ramón Ferré ha optat per un pacte que com am mínim podem  dir que és curiós i 
tingui molt clar que això no és una opinió només meva; només cal mirar els mitjans i les 
xarxes socials i comprovarà que Calafell ha tornat. 
 
Senyor Ferrer: si us plau, si us plau, és que no acabarem mai, una mica de silenci i de 
respecte. És molt difícil aquí fer callar a tothom aquí, hi ha quatre cents persones però 
respecteu una mica els torns de paraula perquè tothom té dret a expressar la seva opinió i 
senyor Olivella vagi acabant també. 
 
Senyor Olivella: puc seguir? 
 
Senyor Ferrer: li estic dient que vagi acabant. 
 
Senyor Olivella: val, només cal mirar els mitjans i les xarxes socials i comprovarà que 
Calafell ha tornat a ser notícia negativa i ho ha tornat a ser perquè quan tothom parla de 
la nova política, de la transparència, de la participació i de fer les coses d’una altra manera 
Calafell torna a la vella política dels favor i del clientelisme. Avui m’hauria agradat poder 
fer n discurs sobre polític ai sobre projecte, sobre il·lusions i sobre potencialitats com a 
poble. També sobre problemes i sobre reptes, li asseguro que no m’ha agradat gens fer 
aquest discurs però no ha pogut ser. Només una darrera cosa, vostè es va presentar a les 
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eleccions amb un slogan que primer em va xocar: “m’hi deixaré la pell”. Allò parlava de 
deixar-se els principis. Moltes gràcies. 
    
7. DONAR 7. DONAR 7. DONAR 7. DONAR COMPTE PER PART DE LCOMPTE PER PART DE LCOMPTE PER PART DE LCOMPTE PER PART DE LA SECRETA SECRETA SECRETA SECRETÀÀÀÀRIA I DE LA INTERVENRIA I DE LA INTERVENRIA I DE LA INTERVENRIA I DE LA INTERVENTORA, DE LES TORA, DE LES TORA, DE LES TORA, DE LES 
EXISTEXISTEXISTEXISTÈÈÈÈNCIES DELS VALORS DINCIES DELS VALORS DINCIES DELS VALORS DINCIES DELS VALORS DIPOSITATS, DE LLURS JPOSITATS, DE LLURS JPOSITATS, DE LLURS JPOSITATS, DE LLURS JUSTIFICANTS I DE L’ USTIFICANTS I DE L’ USTIFICANTS I DE L’ USTIFICANTS I DE L’ INVENTARI INVENTARI INVENTARI INVENTARI 
MUNICIPAL DE BMUNICIPAL DE BMUNICIPAL DE BMUNICIPAL DE BÉÉÉÉNS DE LA CORPORACINS DE LA CORPORACINS DE LA CORPORACINS DE LA CORPORACIÓÓÓÓ, DELS SEUS ORGANISM, DELS SEUS ORGANISM, DELS SEUS ORGANISM, DELS SEUS ORGANISMES AUTES AUTES AUTES AUTÒÒÒÒNOMS NOMS NOMS NOMS 
LOCALS I DE LA SOCIELOCALS I DE LA SOCIELOCALS I DE LA SOCIELOCALS I DE LA SOCIETAT MERCANTIL AMB CATAT MERCANTIL AMB CATAT MERCANTIL AMB CATAT MERCANTIL AMB CAPITAL PITAL PITAL PITAL ÍÍÍÍNTEGRNTEGRNTEGRNTEGRAMENT PAMENT PAMENT PAMENT PÚÚÚÚBLICBLICBLICBLIC    
 
La secretària i la interventora de la corporació donen compte de que s’ha posat a 
disposició dels regidors electes, la documentació referent als justificants de les existències 
en metàl·lic i valors propis de la Corporació dipositats a la Caixa Municipal i entitats 
bancàries, i igualment la documentació relativa a l’ inventari del patrimoni de la 
Corporació. 
 
8. ACTE DE CLOENDA D8. ACTE DE CLOENDA D8. ACTE DE CLOENDA D8. ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIE LA SESSIE LA SESSIE LA SESSIÓÓÓÓ    
 
Acte seguit es procedeix a donar a tots els regidors i les regidores que per primera vegada 
exerceixen aquest càrrec al municipi, la insígnia de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Senyor Benedicto: perdó, un moment senyor alcalde, voldria dir un comentari. 
 
Senyor Ferré: no, perdó, perdó Jesús, no.  
 
Senyor Benedicto: sí, un comentari. 
Senyor Ferré: Jesús, si us plau, no es pot intervenir. Al proper ple en el torn de precs i 
preguntes. 
 
Senyor Benedicto: però no estarà el públic. 
 
Senyor Ferré: sí que estarà, Jesús. 
 
Senyor Benedicto: jo no he rebut cap contrapartida, eh! 
 
Senyor Ferré: sí que estarà, sí que estarà Jesús. Ho escoltaren per la ràdio i sinó la sala de 
plens estarà oberta. 
 
Senyor Benedicto: jo no he rebut cap contrapartida, eh! 
 
Senyor Ferrer: Jesús, si us plau! Si us plau. Acte seguit procedirem a donar als regidors que 
per primera vegada exerceixen aquest càrrec al municipi d’insígnia de l’ajuntament de 
Calafell. 
 

JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES 
IVAN MONTEJO SARIAS, renuncia a la insígnia. 
MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA 
ALBERT PIJUAN HEREU, renuncia a la insígnia. 
MARÍA ELENA RUBIO PÉREZ 
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ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
JOAN SOLER I GUASCH 
JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ 

 
Acte seguit pren la paraula el senyor alcalde, i d’acord amb el protocol establert per la 
sessió, fa el discurs de cloenda de l’acte. 
 
Senyor Ferré: moltes gràcies a tots. En primer lloc vull agrair a la meva familiar tot el 
suport que m’ha donat aquest temps, sobre tot als meus pares i a la meva parella que han 
estat a costat meu d’una manera incondicional i aquestes setmanes, no només aquestes 
tres últimes sinó també les dos anteriors de campanya i algunes més que portàvem ja 
treballant doncs han sigut un suport molt gran per a mi. Vull també agrair a tots els 
militants del PSC que ens van donar per primer cop suport en unes primàries per 
unanimitat com a candidat a l’alcaldia cosa que en altres partits doncs difícilment veurem 
alguna vegada, en canvi el nostre està donant exemple. També vull agrair als mil vuit-cents 
votants que ens van donar suport també a les últimes eleccions i també a tots els 
membres de la candidatura que han acompanyat als regidors que avui formen part de 
l’equip de govern, especialment alguns d’ells com el Gregorio Ponce, el Dídac, la Laura, la 
Victòria, la Guillermina i altres que ja no vull citar per no allargar-ho és però a tots ells 
també moltes gràcies. També vull donar les gràcies avui per assistir aquí al Manel 
González, al Lucio Moreno, al Miguel Martínez, al Joaquim Cachinero i especialment al 
Miquel Tamayo per ser n dels que estan donant el callo cada dia a la nostra agrupació i 
que també avui han volgut estar aquí presents per donar suport.  També vull agrair a 
l’anterior grup municipal que ha estat quatre anys al peu de canó, fent oposició juntament 
amb mi, aquest quatre anys com són la Tere Cumplido, el José Bonilla, la Yolanda 
Almagro i el Toni Duart, també a tots ells un agraïment molt especial. També vull agrair a 
l’Artur Peña que està aquí present i com amic meu també li vull donar els gràcies per estar 
aquí. També especialment vull agrair al Luis de Patricio i al Xavier Sabaté perquè si avui sóc 
alcalde doncs també gràcies a ells dos ha sigut possible aquest fet. Per tant també els hi 
vull agrair per el suport que ens han donat en aquest aspecte per algunes coses concretes 
que ells saben i per tant també han tingut aquest reconeixement que em tocava fer. I molt 
especialment també a una persona que està avui entre el públic i que sempre me la deixo i 
mai li dono les gràcies per poder estar aquí present com és el Ferran Rodríguez que també 
doncs és un gran amic meu i que a més a més és una persona que jo crec que mereix el 
reconeixement de tothom i que avui li agraeixo molt especialment que estigui aquí en 
aquest acte. 
 
Dit això ha quedat un ajuntament de Calafell molt fragmentat, molt fraccionat i el que ens 
obliga això és a que hi hagi diàleg. La crispació no és bona. Si hi ha crispació ningú pot 
seure a dialogar ni a parlar i sense diàleg no podrem tirar un ajuntament, un municipi 
endavant. Crec que els pactes, que a més a més farem públics, avui mateix i que no tenim 
res a amagar; cosa que en altres legislatures no s’han fet mai públics, avui ho publicarem 
en el nostre blog. Tothom podrà veure el que s’ha pactat, hem pactat coses de programa 
perquè precisament quan seu a parlar i a dialogar el que ha de fer es veure quines 
coincidències pot tenir amb la persona que té al davant a la taula. Per sort nosaltres som 
l’única força que ens hem pogut seure a la taula amb tothom; i per això avui dia estem 
aquí. Perquè en un ajuntament fragmentat el que s’ha de fer precisament és buscar el 
diàleg i l’acord i quan hi ha diàleg i acord un cedeix i l’altre també i per això s’ha arriben a 
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acords. Sinó hi ha aquesta disposició de diàleg i acord és impossible arribar-hi a un acord. 
Per tant són quatre anys en els que farà falta que hi hagi tolerància i que puguem superar 
aquestes barreres que ens estem imposant, alguns més que altres, i que hem de superar 
perquè precisament jo crec que el temps tot ho posa al seu lloc. Ahir quan vaig anar a 
dormir em vaig trobar en una porta d’un edifici a Segur, un log, que fa molts anys devien 
col·locar unes persones amb una cara que els de la meva edat recordaren el logo de l’àcid 
house i altres que sou més joves doncs segurament en els emoticones del whtasap també 
ho podeu trobar, on posava: “segregació Segur”. Això em va fer pensar molt ahir a la nit 
perquè vaig veure que al cap de trenta anys Segur està més ben tractada que potser fa 
trenta any tot i que hi ha hagut alcaldes com el Joan Maria Triadó que va fer el que són els 
claveguerams, les infraestructures, que potser a vegades no es veuen, però que v afer les 
infraestructures potser més importants que li mancaven a aquesta urbanització. Hi ha 
hagut altres alcaldes també doncs que han impulsat la pavimentació com va ser també el 
Josep Parera que va pavimentar molts carrers de Segur i altes alcaldes que fins i tot, el 
Jordi Sánchez, que també van fer per primer cop carrers completament renovats en el 
nucli de Segur i això va fer que de mica en mica, amb el temps, aquest nucli, el de Segur, 
es sentís com a mínim més ben tractat que no pas fa trenta anys. Segurament aquest 
sentiment encara hi és present avui dia, segurament però sí que és veritat que amb el 
temps, amb el diàleg entre tots hem pogut superar aquestes barreres i jo crec que és el 
que hem de fer a apetir d’ara. Per tant jo us encoratjo a superar totes les desavinences 
personals que han pogut haver, que s’imposi el diàleg i visca Calafell. 
 
Efectuades les anteriors intervencions, el senyor alcalde aixeca la sessió a les 13 hores i 45 
minuts, de lo qual s’emet la present acta, que jo, la secretària accidental, certifico. 
 
 
 
 


