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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: PLE2015/8PLE2015/8PLE2015/8PLE2015/8    
    
A Calafell, en data 6 de juliol de 2015, es reuneixen els membres del/de la 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 
senyor/a Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter extraordinari 
de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTS    
 

JOAN OLIVELLA RICART 

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 
    
ABSENTS:ABSENTS:ABSENTS:ABSENTS:    
    
SANDRA SUÀREZ PLANA 
    
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré 
 
Sr. Ferré: Comencem el ple. Abans de començar l’ordre del dia el que sí m’agradaria és donar 
el condol per la mort del Ferran Rodríguez que va ser fa uns dies;  la seva vídua i també a la 
família del Cristóbal Soto que havia sigut treballador de la brigada, fa un dies que va morir, va 
morir a Jérez. D’acord? Li farem arribar de part de tots.  
 
I a les 17:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
1.1.1.1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓAPROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓAPROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓAPROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ    
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Sr. Tejedor: nosotros queriamos comentar, ya hice la referencia antes con la secretaria de que 
falta cuando el presidente de mesa le hace referencia a Jacob Balaguer para que retire la 
estelada estaba presente y no sé si es un tema de técnico o es un tema... 
  
Sr. Ferré: s’incorpora a l’acta. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents acorda aprovar l’acta 
número 7 de la sessió constitutiva de 13 de juny de 2015 amb les rectificacions assenyalades. 

2.2.2.2.    APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.    

    
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. Cal establir el règim de sessions del Ple municipal, establint quan es faran sessions 
ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de celebració. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. L’article 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals regula les sessions plenàries.  
 
2. L’article 46.2 de la Llei 7/1985 disposa que el ple ha de celebrar una sessió ordinària com a 
mínim, en municipis de més de 20.000 habitants, una cada mes. 
 
3. En el mateix sentit, l’article 98 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. 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar la realització d’una sessió ordinària del Ple el primer dilluns de cada mes, a les 
17:00 hores. 
 

2. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la 
Corporació i a la seu electrònica. 
 
Sr. Balaguer: sí, Esquerra Republicana si que vol dir alguna cosa a nivell de comentari. Heu 
canviat el format dels plens a les 17.00 hores de la tarda i tampoc veiem que sigui una hora el 
suficientment atractiva perquè pugui venir gent si és que s’ha fet per això. O sigui perquè venir 
més públic hauria de ser més tard perquè sinó parteix el dia. Desprès també fer una mica de 
reflexió del que això comportarà a l’ajuntament perquè desprès suposo que es parlarà de 
retribucions i demès i comporta una despesa afegida a l’ajuntament i no ho trobem dient. Res 
més. 
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Sr. Montejo: a nosaltres ens sembla bé l’idea de passar-lo al dilluns encara que sigui a la tarda 
però en la línea del que comentava el portaveu de ER entenem que les 17.00 hores no és una 
hora atractiva i nosaltres proposaríem retrasar-los a les 19:00 hores per facilitar l’assistència del 
públic. I retardar l’hora implicaria fer les sessions més curtes i no perllongar-les més enllà de les 
22.00 hores i alhora crec que tots som conscients que reunions de més de dos hores no són 
excessivament productives. I per més que la praxis d’anteriors governs hagi portat a fer 
reunions, o plens, de quatre o cinc o sis hores entenem que cara al futur s’hauria de reduir la 
durada i facilitar un nivell de tensió i de pro activitat de tots els membres del consistori a les 
reunions. Per tant el que nosaltres proposem seria que es celebressin dues sessions per mes i 
fins i tot tres si el volum de temes a tractar ho requereix i que en qualsevol cas aquestes 
reunions haurien de computar com una sola a efectes retributius. I si això no fos tècnicament 
possible, reduir els imports en cas d’assistències als plens de manera que el còmput total fos 
similar al que es proposen ara en les retribucions. 
 
Sra. López: en relació als comentaris que s’han fet a la sal de plens nosaltres ens unim al que 
han dit els altres companys de l’oposició que creiem que no és oportú que el ple es faci a les 
17:00 hores sinó que el horari normal, pel fet que vostès han decidit canviar l’horari per na 
major assistència i afluència de gent i que hi hagi més participació, sigui  a partir de les 19:00 
hores. És ben cert que la sessió ordinària, na sessió acaba a les 24:00 hores. Per tant jo crec 
que no es pot limitar l’horari del Ple; es quan acaba el dia i en aquest cas acaba a les 24:00 
hores i per tant el que doni el debat polític doncs és el que es farà. La meva pregunta diferent 
a la que han fet els companys és relatiu a la freqüència dels plens; ja sé que es va comentar en 
junta de portaveus que es farien a partir del mes d’octubre dos sessions plenàries. En aquest 
cas el que s’està aprovant al cartipàs és na única sessió. No obstant també és una mica 
incongruent perquè en un punt posterior sí que es diu que es faran comissions informatives 
(CI) cada quinze dies. Per tant nosaltres creiem oportú que s’aclareixi quina és l’intensiu de 
l’equip de govern: si fer deus sessions de caràcter ordinari o una sessió de caràcter ordinari i 
desprès totes les que calguin de caràcter extraordinari i a part d’això estem totalment d’acord 
amb la proposta que es fa que si la idea és fer més sessions plenàries doncs que es redueixin 
les assistències perquè seria el normal igual que amb el tema de les CI. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: molt bé. Algú vol dir alguna cosa? Bé, en principi en quan a l’hora el que havíem 
pensat era fer-ho les tardes, efectivament. La primera proposta que hi va haver sobre la taula 
era fer-ho fins i tot els dissabtes al matí però desprès parlant amb alguns dels grups vam 
pensar que potser era millor dilluns a la tarda o un dia a la tarda perquè precisament els 
dissabtes al matí també hi ha molta activitat en un poble turístic com el nostre, tant d’activitats 
com d’actes, i també perquè hi ha molta gent que treballa els dissabtes al matí. Estem en un 
municipi turístic i molta gent els dissabtes al matí doncs també obren el seus negocis. Llavors 
hem pensat que millor fer-ho un dia a la tarda i en principi havíem estipulat a les 17:00 hores 
per un motiu; i és que hi ha hagut plens que han durat set, vuit hores. Com que a les 24:00 
hem d’acabar el ple sí o sí, independentment que algú grup hagi dit dos o tres hores màxim.  
Veure en principi l’idea nostre és això, que hi hagin plens cada quinze dies però en principi 
hem posat com a ordinari només un cada mes però en principi l’idea és que hi hagin plens, a 
partir del setembre o octubre, doncs més sovint i per això hem fet un ordinari com a mínim i 
partir d’ allí doncs extraordinaris amb l’ intenció que hi hagi fins i tot més competències en el 
ple que també hem delegat, ja ho veureu, que també hem delegat més coses en el ple de les 
que hi havia abans i per tant també molta més gent doncs s’assabentarà una mica de la vida 
ordinària. Com que els plens s’han d’acabar abans de les 12 de la nit i hi ha hagut plens que 
s’han allargat molt hem pensat que les 5 de la tarda era una bona hora. Primer perquè ja veieu 
la quantitat de gent que hi ha avui en el públic i per tant hi ha molta més gent ara a la tarda 
que no pas als matins com es celebraven abans. I creiem doncs també que a partir de les 5 o 
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les 6 de la tarda la gent acostuma a poder venir en els plens i creiem que molta gent es pot 
incorporar mes tard, a les 7 o a les 8 de la tarda, que segurament serà ja quan sigui el torn de 
participació i d’intervenció del públic doncs molts d’ells podran participar en una hora bastant 
acceptable. Per aquest sentit vam marcar les 5 de la tarda, si veiem en el futur que això va 
d’una altra manera o veiem que es pot endarrerir més tard i que als plens podem donar-los, 
vull dir que durin menys i que la gent pugui participar més, doncs ho podem canviar més 
endavant. No tenim cap inconvenient en canviar i que siguin periòdics. O sigui que cada mes 
hi hagin dos i que a més a més fossin més tard. Per tant en aquest sentit jo el que us proposo 
ara és aquesta data, aquesta del primer dilluns de cada mes i aquesta hora de les 5 de la tarda 
per aquest motiu. En principi és el que proposem i esperem que en un futur doncs si ho hem 
de revisar dons ho revisarem sense cap problema. L’ intenció és aquesta: que pugui venir el 
màxim de gent possible i que pugui estar obert al màxim de gent possible. De moment també 
ho vaig dir en junta de portaveus, de moment ho continuarem aquí en la sala de plens però l’ 
intenció també és que quan estigui habilitat ho passem a les dependències municipals del 
carrer Sant Pere perquè és un edifici amb ascensor i no hi haurà el problema de les barreres 
arquitectòniques i per tant també quan tinguin habilitat el tema de la web-cam i podem donar 
a traves de la web de l’ajuntament els plens en directe i també tot el torn d ‘intervenció del 
públic doncs jo crec que tot això doncs podrem mirar de com es feia fins ara el que és la 
celebració dels plens i donar més veu a tothom. En aquest sentit jo el que crec és que de 
moment comencem així i si us sembla bé i veiem que més endavant la cosa va d’una altra 
manera no tenim cap inconvenient en estudiar-ho i replantejar-ho. D’acord? 
 
És que ja hem fet el torn de paraula. Però si teniu alguna cosa més a dir. Jacob, vol dir alguna 
cosa més? PP, UAM, CUP? 
 
Sr. Montejo: en qualsevol cas igual que comentava la representant de Convergència a l’alcalde 
la proposta que li fèiem no era evitar el debat polític al ple sinó agilitzar-lo i en aquest sentit é 
cert que no és pot delimitar de forma precisa la durada del ple però atès les limitacions en els 
temps d’intervenció que apareixen al ROM es pot aproximar la durada que pot obtenir. En 
qualsevol cas el que plantejàvem era incloure menys punts en cadascuna de les sessions del ple 
per fer-los més reduïts. Per tant, en cap cas seria limitar el debat sinó distribuir-lo en més dies 
per facilitar assistència. 
 
Sr. Ferré: com hem de revisar el ROM, com bé dius, tots aquests suggeriments i totes aquestes 
proposes ho farem en el debat de modificació d’aquest ROM. Perquè hem de fer que els plens 
ara que som set grups siguin una mica més àgils i en els torns que hi havia abans en el ROM 
actual, el vigent, l’ intervenció es faria eterna. Per tant, de m oment jo us proposo fer això i 
quan revisem el ROM i tinguem les propostes definitives i aprovem el nou reglament orgànic 
municipal doncs llavors allà jo si crec que es pot cenyir més la durada dels plens i també alhora 
que cada grup tingui un torn d’intervenció adequat. 
 
Sra. López: agafant el que diu el company del consistori estem totalment d’acord. El que passa 
és que el temps és el temps i el debat és el que porta. L’únic que vull dir és que si l’ intenció és, 
i com ha manifestat ara mateix l’alcalde en directe, és fer els plens, que aquests plens sigui 
ordinaris. Que quedi constància que si l’idea és que pel mes d’octubre. 
 
Sr. Ferré: vaig parlar que fos un ple ordinari i en funció dels continguts que veiem si convé fer 
dos ordinaris farem dos ordinaris. 
 
Sra. López: entenc que segons la proposta que s’està fent el que es vol que sigui més dinàmic  
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...Ramón, és que estic parlant. 
 
Sr. Ferré: és que ja ho vaig explicar tot això en junta de portaveus. 
 
Sra. López: no, perquè acabes de dir que faràs un ple ordinari i un ple extraordinari. Per tant 
deixa que acabi. 
 
Sr. Ferré: però ja ho vaig explicar en junta de portaveus això. 
 
Sra. López: ja, doncs no diguis que faràs un ple ordinari i un extraordinari. 
 
Sr. Ferré: és que ho vaig explicar en junta de portaveus. 
 
Sra. López: doncs la proposta per part de convergència i unió, en aquest cas, és que ja que 
l’idea és reduir el temps d’intervenció i que siguin més dinàmics el que són les sessions 
plenàries, doncs en aquest cas en comptes de ser sessions extraordinàries siguin sessions 
ordinàries i així per tant com el que prima en aquest actual equip de govern, i nosaltres estem 
d’acord, és la participació ciutadana, els veïns que assisteixin al ple tinguin també l’oportunitat 
de fer els seus precs i les seves preguntes a l’equip de govern o als membres de l’oposició en 
aquest cas perquè puguin contestar. Simplement és això, gràcies. 
 
Sr. Ferré: us heu d’acostumar a fer les propostes en junta de portaveus perquè si fem tres 
juntes de portaveus abans d’un ple i no feu les propostes i les feu al ple no es poden discutir 
entre la resta de grups i per tant jo us demanaria que totes les propostes que feu, si potser, 
abans les feu en junta de portaveus perquè sinó passen aquestes coses, que arriben aquí al 
debat i comencem aquí a debatre quan ho havíem de debatre en junta de portaveus. Per tant 
jo el que us demano és això que de moment comencem així i si veiem que més endavant ho 
hem de canviar, ho canviarem, farem dos plens ordinaris cada mes, cap problema, aquesta era 
l’ intenció inicial que teníem i a més a més ho hem fet així perquè volem veure com avança i 
com evoluciona el tema de fer dos plens cada mes, d’acord? I en principi nosaltres, 
evidentment, estem oberts a fer dos plens cada mes perquè aquesta és l’ intenció inicial nostra 
i l’ intenció que volem tirar endavant tant perquè hi hagi més participació com perquè també 
escorçar la durada dels plens com perquè alhora perquè tothom tingui més informació de tot 
el que es troba al municipi, d’acord?  
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta, 11 vots a favor: 5 dels membres del PSC-CP, 2 
dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM i 2 dels membres de C’S; 7 vots en contra: 5 
dels membres de CIU i 2 dels membres de CUP, i 2 abstencions dels membres d’ERC, acorda: 
  
1. Aprovar la realització d’una sessió ordinària del Ple el primer dilluns de cada mes, a les 

17:00 hores. 

 

2. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la 

Corporació i a la seu electrònica. 

    
3.3.3.3.    APROVACIÓ DE LA CAPROVACIÓ DE LA CAPROVACIÓ DE LA CAPROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I NOMENAMENT DELS OMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I NOMENAMENT DELS OMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I NOMENAMENT DELS OMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I NOMENAMENT DELS 
SEUS PORTAVEUS I PORTAVEUS SUPLENTS.SEUS PORTAVEUS I PORTAVEUS SUPLENTS.SEUS PORTAVEUS I PORTAVEUS SUPLENTS.SEUS PORTAVEUS I PORTAVEUS SUPLENTS.    
 
FetsFetsFetsFets    
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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. Cal establir l’estructura de la nova Corporació, així com els òrgans en els quals es basarà el seu 
funcionament i, en particular, aprovar la composició dels grups polítics i nomenar als seus 
portaveus i portaveus suplents. 
 
4. Consta, a l’expedient, la presentació per part de les diferents candidatures, que han obtingut 
representació municipal a les passades eleccions municipals, de la seva formació i nomenament de 
portaveus titulars i suplents. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
Són d’aplicació l’article 73.3 de la Llei 7/1985 de 5 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local; els articles 50 i 51 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 els articles 23 a 29 del Reial decret 
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització i funcionament 
dels ens locals. 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
1. Constituir els grups municipals següents: 
 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Convergència i Unió (CIU) 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    Joan Olivella Ricart 
SuplentSuplentSuplentSuplent    Sandra Suàrez Plana 
MembresMembresMembresMembres    Joan Olivella Ricart 

Sandra Suàrez Plana 
Maria Montserrat López Ureña 
Rafel Solé Miró 
Francisco Clavero Sanz 
Maria Verge Pascual 

 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Partit Socialista de Catalunya (PSC) 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    Miguel Ángel Perín Tienda 
SuplentSuplentSuplentSuplent    María Elena Rubio Pérez 
MembresMembresMembresMembres    Ramon Ferré Solé 

María Elena Rubio Pérez 
Adrià Ignasi Seras Viola 
Miguel Ángel Perín Tienda 
Maria Lluïsa Lastra Flores 

 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Ciutadans – Calafell (C’s) 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    José Manuel Tejedor Gonzàlez 
SuplentSuplentSuplentSuplent    Jesús Benedicto Calahorra 
MembresMembresMembresMembres    José Manuel Tejedor Gonzàlez 
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Jesús Benedicto Calahorra 
 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    Ivan Montejo Sarias 
SuplentSuplentSuplentSuplent    Albert Pijuan Hereu 
MembresMembresMembresMembres    Ivan Montejo Sarias 

Albert Pijuan Hereu 
 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Unió i Alternativa Municipal (UAM) 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    Josep Parera Ribell 
SuplentSuplentSuplentSuplent    Joan Maria Triadó Juan 
MembresMembresMembresMembres    Josep Parera Ribell 

Joan Maria Triadó Juan 
 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Partit Popular de Calafell 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    Teresa Gonzàlez Santiago 
SuplentSuplentSuplentSuplent    Juan José García Álvarez 
MembresMembresMembresMembres    Teresa Gonzàlez Santiago 

Juan José García Álvarez 
 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    Jacob Balaguer Mestre 
SuplentSuplentSuplentSuplent    Joan Soler i Guasch 
MembresMembresMembresMembres    Joan Soler i Guasch 

Jacob Balaguer Mestre 
 
2. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la 
Corporació i a la seu electrònica. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, acorda: 
 
1. Constituir els grups municipals següents: 
 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Convergència i Unió (CIU) 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    Joan Olivella Ricart 
SuplentSuplentSuplentSuplent    Sandra Suàrez Plana 
MembresMembresMembresMembres    Joan Olivella Ricart 

Sandra Suàrez Plana 
Maria Montserrat López Ureña 
Rafel Solé Miró 
Francisco Clavero Sanz 
Maria Verge Pascual 

 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Partit Socialista de Catalunya (PSC) 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    Miguel Ángel Perín Tienda 
SuplentSuplentSuplentSuplent    María Elena Rubio Pérez 
MembresMembresMembresMembres    Ramon Ferré Solé 

María Elena Rubio Pérez 
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Adrià Ignasi Seras Viola 
Miguel Ángel Perín Tienda 
Maria Lluïsa Lastra Flores 

 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Ciutadans – Calafell (C’s) 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    José Manuel Tejedor Gonzàlez 
SuplentSuplentSuplentSuplent    Jesús Benedicto Calahorra 
MembresMembresMembresMembres    José Manuel Tejedor Gonzàlez 

Jesús Benedicto Calahorra 
 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    Ivan Montejo Sarias 
SuplentSuplentSuplentSuplent    Albert Pijuan Hereu 
MembresMembresMembresMembres    Ivan Montejo Sarias 

Albert Pijuan Hereu 
 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Unió i Alternativa Municipal (UAM) 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    Josep Parera Ribell 
SuplentSuplentSuplentSuplent    Joan Maria Triadó Juan 
MembresMembresMembresMembres    Josep Parera Ribell 

Joan Maria Triadó Juan 
 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Partit Popular de Calafell 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    Teresa Gonzàlez Santiago 
SuplentSuplentSuplentSuplent    Juan José García Álvarez 
MembresMembresMembresMembres    Teresa Gonzàlez Santiago 

Juan José García Álvarez 
 
Grup MunicipalGrup MunicipalGrup MunicipalGrup Municipal    Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
PortaveuPortaveuPortaveuPortaveu    Jacob Balaguer Mestre 
SuplentSuplentSuplentSuplent    Joan Soler i Guasch 
MembresMembresMembresMembres    Joan Soler i Guasch 

Jacob Balaguer Mestre 
 
2. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la 
Corporació i a la seu electrònica. 
    
 
4.4.4.4.    APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVESAPROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVESAPROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVESAPROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES    
 
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. Correspon al Ple de la Corporació determinar el nombre i la denominació de les Comissions 
informatives d’estudi i dictamen d’assumptes. 
 



 

9 
 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
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. Els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 58 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 regulen la Comissió especial de comptes. 
 

3. 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. 
 

4. Segons l’article 101.2 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, per acord del Ple de la 
Corporació, la comissió d’estudi, d’informe o de consulta especialitzada en matèria de finances 
pot actuar com a comissió especial de comptes. 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
3. Crear les Comissions informatives de caràcter permanent següents: 
 
1. Comissió Informativa de Transparència i Participació 
2. Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica 
3. Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics 
4. Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana 
5. Comissió Informativa de Turisme i Via Pública 
 
4. Les Comissions Informatives Permanents estaran integrades per les persones següents: 
 
1) Comissió Informativa de Transparència i Participació: 
 
• 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, els dijous a les 11:00 hores. 
 
2) Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 
 
• 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. 
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Se celebrarà, cada quinze dies, els dijous a les 11:30 hores. 
 
3) Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics: 
 
• 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, els dijous a les 12:00 hores. 
 
4) Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana: 
 
• 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, els dijous a les 12:30 hores. 
 
5) Comissió Informativa de Turisme i Via Pública: 
 
• 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, els dijous a les 13:00 hores. 
 
5. Acordar que, en virtut de l’habilitació legal establerta a l’article 101.2 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, la Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics actuarà també com a 
Comissió Especial de Comptes, atès que és la comissió informativa especialitzada, entre 
d’altres, en matèria de finances. 
 

6. El vot emès pels membres de les comissions a l’hora de dictaminar els assumptes, serà 
ponderat. 
 
7. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la 
Corporació i a la seu electrònica. 
 
Sr. Ferré: molt bé. Només dir un parell de coses. I és que això va lligat amb el punt 12 que 
també es nomenen els presidents de cada comissió i aquí en el decret ja posa que es delegui. 
Per tant com va lligat amb el punt 12 doncs els presidents ja estan també nomenats i dir això. 
Que en principi l’idea és que es celebrin les comissions el mateix dia, totes seguides, una darrer 
de l’altra, perquè així permet també que puguin anar tots els regidors, que podem estar tots 
ben informats i tots al corrent del que s’està discutint en totes les comissions i per tant aquesta 
és la manera i la voluntat que hem tingut de fer doncs que tots hi participeu i podeu tenir l’ 
informació de primera mà. D’acord?  
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Dir que les CI es distribueixen per les cinc àrees que hem fet de govern. Per tant cada CI tindrà 
els seus punts però també correspondrà en cada una de les àrees que formen el cartipàs 
municipal. Si voleu dir alguna cosa, ER. 
 
Sr. Balaguer: tinc nu comentari i un prec senyor batlle. A veure, veiem una mica l’organigrama 
que vostès han muntat entenem que cadascú s’ho ha de muntar a la seva manera i a la seva 
conveniència però hi tenim dos detalls a comentar i a fer-li una pregunta. Pel que fa al tema 
d’aquesta CI de transparència veiem que el president d’aquesta comissió és el senyor 
Benedicto, de C’s, llavors ens agradaria que convoqués una propera CI on es pugues explicar a 
tots els partits polítics. Perquè entenem que aquest nomenament és fruit d’un pacte signat en 
aquesta legislatura. A les hores ens agradaria doncs que convoqués una CI on se’ns expliques 
als tres partits polítics que han pactat amb el PS quin ha estat el pacte i que és el que s’ha 
acordat. Això per una banda. 
 
Per l’altra també veiem i tornem a dir el que hem dit abans, no en posarem amb l’organització 
que han fet, el temps els hi donarà o no la raó, però si que veiem una primera tinença 
d’alcaldia al senyor Josep Parera. Llavors aquí volíem fer un prec. Senyor batlle, vostè se’n 
recorda del senyor Lluis Cantallops? Llavors li demanaríem el següent, o li demanaríem o li 
preguntaríem, perquè aquí hi ha dos possibles respostes. Una seria un prec, si la propera 
vegada que vostè hagi de marxar de vacances ens agradaria que en s avisés perquè no fos cas 
que passés el que ja va passar alguna vegada en aquest municipi. Em refereixo al passeig, li 
recordo el que va passar a la plaça del mil·lenari i la seva estructura de ferro i demés. O bé ens 
avisa i estem tots una miqueta en senyal d’alerta i sabem, o mirem de protegir, qualsevol tipus 
d’edifici o cosa que tingui el municipi. O bé, l’altra versió és que vostè ha posat aquest alcalde, 
al senyor Parera com a primer tinent d’alcalde, però també es guarda a la cartera, 
evidentment, la possibilitat de delegar en n altre tinent d’alcalde quan vostè no sigui. 
 
Sr. Ferré: sempre. 
 
Sr. Balaguer: una de les dos coses li dic que ens ho aclareixi. Una és un prec i l’altre qeu ens ho 
faci saber. 
 
Sr. Ferré: en principi això no té cap transcendència en el punt que estem ara però bé. 
 
Sr. Balaguer: és organigrama i desprès no el podrem lligar així que li dic ara. 
 
 
Sr. Montejo: nosaltres entenem que per més que específicament no aparegui en aquest punt 
aprovar les comissions està molt relacionat en la mesura que la seva estructura deriva del 
cartipàs municipal i en votar aquests comissions directament també s’està donant el vistiplau al 
organigrama i al cartipàs. Aquest cartipàs al nostre entendre s’ha aprovat en molt poc diàleg 
cap a la esta de grups municipals. De fet el dia 26 de juny que es celebrava la primera junta de 
portaveus se’ns presenta la proposta, el dia 1 de juliol vostè l’aprova per decret d’alcaldia i la 
següent junta de portaveus és el dia 2 de juliol. Per tant entenem que no hi ha hagut 
possibilitat de presentar esmenes o debatre alternatives o modificacions per part dels grups de 
l’oposició, en el bon entès que l’equip de govern no pot pretendre que la resta de grups 
avalem la proposta i plantegem alternatives en el mateix moment que se’ns fa coneixedors 
d’aquest cartipàs. I alhora entenem també que el cartipàs és nua peça essencial en el 
funcionament d’un ens local i no deixa de ser na declaració d’intencions i un reflex de  la 
voluntat política d’un equip de govern. A tall d’exemple el grup de la CUP considera 
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preocupant que no existeixi nua regidoria de cultura com a tal i que aquesta quedi relegada a 
un àmbit estrictament simbòlic i que el gruix de la seva activitat quedi fragmentada en turisme, 
promoció econòmica i el que vostès denominen qualitat de vida. Entenem que no era d’una 
urgència tal l’aprovació del cartipàs municipal com per no permetre posposar-la uns dies i 
facilitar a la resta de grups el diàleg per intentar arribar a un tipus de consens. Gràcies.  
  
Sr. Tejedor: yo por la parte que nos toca como grupo aclarar al señor Balaguer que el acuerdo 
de gobierno o elacuerdo para la formación del gobierno ha sido publicada y está publicada en 
nuestra pagina de facebook desde el dia siguiente de la frima. No hay ninguna 
contraprestación, sino que vamos a trabajar desde la oposición como hemos dicho y esa mesa 
se ha formadao porque era una de las exigencias de ese pacto. Que se regulara y se diera 
transparencia a este ayuntamiento. 
 
Sr. Perín: comentar que el tema de cartipàs és una potestat del govern i és l’alcalde qui delega 
els seus membres. Dit això doncs és la decisió del govern que l’aprovem a nivell general, 
internament. Res més que dir. 
 
Sr. Solé: bona tarda i gràcies. Jo si que m’estendré una mica més perquè sí que m’agradaria fer 
referència a l’estructura de l’ajuntament que a partir d’ara entra en funcionament. És cert, i 
això sí que s’ha dit, que tot govern té la possibilitat de fer-ho tal i com vulgui però entenem 
que no està pensat pel municipi en el qual les regidories dintre de les CI tenen punts en comú 
o punts que d’alguna forma poden estar relacionat sinó que al fina el cartipàs són cinc àrees i 
són cinc àrees polítiques. Cada partit polític té la seva pròpia CI en la qual fan i desfan a la 
seva manera o això és el que es veu. Segurament desprès en el funcionament, possiblement, 
doncs això no serà cert però creiem que serà d’aquesta manera. Per tant això sí que és una 
crítica en que no s’ha fet nua cartipàs pensat en regidories. Hi ha una comissió que vosaltres 
anomeneu que és de Turisme i Via Pública, o dit d’altra maner que és la comissió del PP. Hi ha 
na comissió que es diu Medi Ambient i Seguretat, per tant és la comissió d’ UAM, dos 
comissions socialistes i una comissió per C’s. Entenem que això no respon a criteris de 
funcionament, només a criteris partidistes, personals i per justificar allò en el que no creuen. I 
no perquè ho diguem nosaltres sinó perquè vosaltres ho justifiqueu que és la transparència. 
Per tant això veiem que no és funcional. Ens fiquen dins d’una mateix dia les CI en la qual 
doncs, segurament per nu tema d’eficiència sí, perquè no s’ha de fer tants viatges. Entenem 
que segurament tots i podem estar, per tant perfecte, ho agraïm i desprès li recordarem en 
altre punt que poden¡m estar tots ben informats, totes les comissions. Això també està bé i en 
aquest cas doncs recordar-li que vostè ha fet un canvi de pensament els últims anys, senyor 
alcalde, en el qual abans només permetia que hi hagués una persona a les seves CI i ara 
podem anar tots; suposo que és un punt que en aquest cas ha pensat en el municipi. Sí que 
faré un incís en alguna d’aquestes comissions i segurament jo en aquest sentit, des de  el 
nostre grup municipal doncs felicitar als d’UAM que han aconseguit el que volien: tenir el 
control de Recursos Humans i el control de Medi Ambient, total i absolut per fer i desfer la 
seva manera. I ho diem abans perquè ja s’han vist mostra, durant aquestes tres setmanes de 
governs del que estem dient. Però hi ha quatre anys i aleshores ja no serà nu tema de que 
nosaltres ho diguem sinó que sortirà a la vista. Pel que al PP i al PS doncs ja ens explicaren 
quina lògica tenen les comissions que s’han creat. 
 
Desprès dir que els senyors de C’s i el senyor alcalde van signar un paper el qual està publicat 
però ens agradaria que ens passessin aquest segon full, que hi ha darrere d’aquest pacte per 
un raó ben senzilla. Es veu que aquí hi ha categories pel que fa  l’oposició; hi ha un partit 
polític que està a l’oposició, que és C’s, que acompanya al govern i coneix les regidories i els 
altres no hi anem. Hi ha un partit, que és C’s, que se’ls hi dóna la presidència d’una CI, suposo 
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que deuen ser millors que els altres. Volem entendre que no és per un tema d’assistències i per 
un tema de cobrament igual que es portaveus, segurament ho volem entendre però no 
trobem respostes i com no trobem respostes doncs tornem a l’inicia que al final és el tema del 
pacte i encobrir d’alguna forma uns que estan a l’oposició però que realment estan al govern. 
Segur que el puc qualificar de vergonya i al final la pregunta és la següent: quan C’s entrarà al 
govern? Espera que passi el 27-S, esperarà que passin les eleccions general? Suposo que per 
justificació del senyor Rivera i així mateix ho diem. Vostès, i això sí que és molt greu i això si 
que el partit de la CUP d’alguna forma ho ha dit, on és la cultura i això sí que nosaltres ho 
veiem com un tema greu. Nosaltres creiem que Calafell té una història pel que fa a la cultura, 
a les seves entitats, no hi ha un regidor o al menys el cartipàs municipal no ho mostra i aper 
això sí que volem una explicació llarga perquè se’ns digui a qui se’n de dirigir i suposo que per 
un tema de transparència i de diàleg, com bé diuen, ens ho explicaren. No sé si és un tema de 
no saber on ficar la cultura perquè és un organigrama de partits i ja sabem que aquí hi ha 
partits que no respecten la cultura ni la nostra llengua i això sí que són mostres amb els seus 
escrits. Entenem que és un cartipàs totalment polític, que no és per treballar; segurament és 
per sols per justificar assistències i pactes, on no hi ha cultura i on hi ha partits d’oposició que 
són diferents perquè també són presidents de CI, perquè també són presidents de meses de 
contractació sense saber el que passa en les contractacions i també perquè fa visites en l’actual 
govern i els altres ni apareixem. Aquestes diferències doncs en un tema de transparència i 
diàleg doncs no és la millor manera de començar. Res més. 
 
Sr. Balaguer: jo només una cosa per al·lusions. Dir-li al senyor Tejedor que el que ha demanat 
ER és que es convoqués aquesta CI perquè entenem que no només és un pacte fruit amb C’s 
sinó que hi ha altres dos partits. Per tant em sembla molt bé que part d’això ja estigui penjat a 
la web però el que demanem és que amb aquesta transparència estigui penjat tot el conjunt 
del pacte amb les demès forces polítiques. Per tant seguirem demanant si és possible que se’ns 
expliqui com. Moltes gràcies. 
 
Sra. González: el que ha comentat el Rafel Solé sobre les CI, les CI són precisament el que són 
per informar a la resta de grups polítics del dia a dia del funcionament de les regidories. El 
funcionament anterior era el mateix, obres també depenia de CIU i altres CI també es 
repartien segons els partits polítics. O sigui el funcionament se li anomena d’una forma 
diferent però el contingut és el mateix. Per tant l’ informació és continuarà donant informació 
de cultura, d’esports, pe`ro se li ha donar altra nom. Més que res perquè tothom entengui na 
mica de quin és el funcionament correcte i exacte d’aquestes CI. En quan a la cultura dir-li 
només que miri, nosaltres com a ciutadans la cultura la respectem, totes, la catalana, 
l’espanyola, totes perquè tot és cultura per nosaltres. O sigui aquests comentaris que ha fet 
estan fora de lloc. Res més. 
 
Sr. Tejedor: yo primero al señor Balaguer decirle que no seré yo quien impida una comisión de 
transparencia ni muchísimo menos. Lo que pasa es que lo que yo os digo es que desde el día 
siguiente a la firma está colgado en nuestra pàgina. Si el alcalde quiere convocar una, vamos! 
Yo no me negaré si no todo lo contrario. Respecto a lo que comentaba el señor Solé, tenemos 
dos comisiones, dos presidencias de dos mesas. No vamos a entrar en el gobierno a lo largo de 
la legislatura porque es lo que hemos dicho al os vecinos de Calafell y es el compromiso que 
hemos cumplido. Aprobamos por responsabilidad a un gobierno y estaremos en la oposición 
trabajando desde la responsabilidad que nos caracteriza. Ustedes ven fantasmas donde no los 
hay, quizá mejor por la forma de actuar. No hay ninguna contraprestación, le estoy diciendo. 
Es público el pacto dónde se alcanzó el apoyo del gobierno y nada más que decir. 
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Sr. Perín: nosaltres hem fet una estructura política vers una estructura tècnica. Hem mirat totes 
coherències que disposàvem, els medis i nosaltres entenem que aquesta és la forma que ha de 
tenir tot el tema de les comissions. Estem oberts a tot el tema de propostes però al cap i a la fi 
acabarem decidint el que sigui millor pel poble i el millor per informar a tots a la vegada. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Solé: moltes gràcies. Miri senyora Maite González del PP, les CI són per informar? Gràcies, 
ho sabem. Per això es diuen CI. Desprès comenta que és igual que abans. Miri, abans es va fer 
una estructura en la qual en una mateixa comissió els partits estaven barrejats, per tant no és 
igual que abans. I no cal que em digui res més perquè el su company de govern del PS, el 
portaveu, m’acaba de donar la raó que han fet unes CI polítiques i no tècniques, per tant en 
aquest sentit gràcies per donar-me la raó. I pel que fa el tema de la cultura nosaltres també les 
respectem totes i això vull que s’ho apunti en majúscules. En quan el tema de C’s, diuen que 
tenen dos presidències, que jo sàpiga només tenen presidència a CI i li han donat la 
presidència de les meses de contractació però al final si no ho tinc entès malament, i sinó ja 
em corregirà la senyora secretària, és que les CI qui les convoca l’alcalde o els presidents de 
CI? Pregunto. Els presidents. Per tant és vostè qui ha de convocar la CI en resposta al que li 
deia el company, Jacob Balaguer. No ha de ser el senyor alcalde a no ser que ell les vulgui 
convocar per vostè. Perquè segurament d’alguna manera hauran de justificar el mateix sou 
que tindran per assistències com a portaveus. Perquè si a sobre li hem de fer la feina malament 
anem. I per tant ens reafirmem en el mateix, d’aquí que el nostre vot serà en contra i el 
voldríem explicar pel següent motiu. No és un cartipàs que sigui pensant en temes del 
municipi, en temes tècnics perquè barrejar recursos humans amb policia; barrejar el que és 
brigada, turisme i via pública. Home sí que es pot barrejar però s’entendria que totes les coses 
que tinguin relació amb el carrer doncs que estiguessin juntes, les coses que siguin er la 
promoció econòmica doncs que també estiguessin juntes però això no ho viem. Per tant, ho 
tornem a repetir és un cartipàs totalment polític, totalment de pacte i entenem que no és per 
un bon funcionament del municipi. Res més. 
 
Sr. Ferré: molt bé. En principi només com que jo estic de ponent perquè és el cartipàs i moltes 
coses les delega l’alcalde i les estructura l’alcalde per això avui també doncs, jo acabaré el 
punt. Moltes coses que s’ha dit, a veure avui el que estem fent és aprovar l’estructura política, 
eh. No estem canviant l’estructura organitzativa de l’ajuntament, estem canviant l’estructura 
política de l’ajuntament. Per tant és lògic que moltes coses de les que estem parlant i que 
molts motius de perquè s’han fet d’aquesta manera és per motius polítics. Per tant és una 
organització política que ha fet aquest equip de govern. Per això és una organització d’aquest 
equip de govern i és l’equip de govern el que ha decidit que creia oportú fer-ho d’aquesta 
manera. Per que? Per portar a terme el programa electoral, per portar a terme els pactes que 
s’han fet amb la resta de forces i per fer doncs que el municipi vagi endavant en la línea de 
complir aquests programes electorals. Per tant és una estructura política la que estem aprovant 
avui. Estem parlant de les CI, vull dir que encara estem en el punt de les CI. S’ha dit tot el ema 
dels pactes, els pactes estan publicats i són públics. Em sembla que a la web, en el blog de 
ciutadans i en el blog del PS doncs hi ha el pacte en el PP i amb l’ UAM que són les altres 
forces per formar govern. No hi ha cap altra pacte ni darrere de la taula, ni sota ni al calaix ni 
enlloc. Per tant tots els pactes que hi ha són públics, cosa que no ha fet mai ningú, per altra 
banda. També cal dir-ho perquè mai un pacte com el que h ha hagut aquí, mai s’ha fet públic 
en cap govern anteriors, inclòs els nostres que hi havíem estat abans, d’acord? Per tant és el 
primer cop que ho fem i el primer cop que donem exemple. Pel que ha dit del senyor Lluis 
Cantallops, a mi em sap greu que citi això perquè el senyor Lluis Cantallops evidentment va fer 
un projecte que creia oportú en el seu moment i el senyor Parera era alcalde en aquell 
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moment, quan es va fer aquesta acció. Per tant va ser una decisió com alcalde la que va 
prendre en aquell moment, per tant no entenc el significat. 
 
Sr. Balaguer: era l’alcalde accidental. 
 
Sr. Ferré: no era accidental. Bé, però estava en un altra govern. Per tant allà, entenc jo que en 
aquell moment es va prendre la decisió per part del govern que fos en el seu moment. 
D’acord? Per tant no he entès aquest tema. El tema del cartipàs d’organització interna que no 
hi ha la regidoria de cultura? Doncs miri, nosaltres creiem que per portar endavant el nostre 
programa electoral la millor manera de fer-ho és aquesta manera que hem fet. Fent que la 
regidoria de cultura es divideixi en diferents àmbits i portant moltes coes que es portaven des 
d’allà doncs moltes cap a ensenyament, algunes cap a promoció econòmica i altres cap a 
turisme i altres regidories que hi ha, Per què? Doncs perquè no pot ser que en un calendari 
com el que tenim a sobre ens trobem que tenim actes, un acte cada cap de setmana i tenim 
actes que coincideixen o gent que està muntant activitats i que no hi ha coordinació amb les 
que fa l’ajuntament. I ens trobem que cada cap de setmana hi ha set o vuit coses a la mateixa 
hora a més a més. I per tant això és el que no pot passar. D’aquesta manera pensem que 
políticament podem donar millor resposta i podem fer que tot això no succeeixi i en canvi que 
hi hagin altres caps de setmana que no hi ha res, doncs precisament intentar estendre 
l’activitat turística i estendre totes aquestes activitats cap a tots els caps de setmana i que no es 
sola`pin les unes amb les altres. Per tant, d’aquest amanera és com volem políticament resoldre 
tots aquests problemes que ens trobem avui en dia i si això implica que no ens trobem una 
regidoria de cultura com vostès l’entenen, Perquè el regidor de cultura el tenen aquí que és el 
senyor Joan Maria Triadó . Una cosa és que les funcions que fins ara feia la regidoria de cultura 
doncs s’han distribuït en altres àrees i en altres regidories. Per tant això és nua organització 
interna de l’ajuntament que de mica en mica anirem estructurant i acabant de polir però que 
políticament ho hem volgut fer així per desenvolupar els nostres programes electorals. I aquest 
és el motiu. A partir d’aquí, perquè hem presentat als companys de C’s en aquest sentit a tots 
els funcionaris? Hi hem fet altres coses també amb ells? Doncs molt senzill, perquè tenen una 
actitud col·laboradora i constructiva i aquest govern està obert a tots aquells grups que tinguin 
una actitud col·laboradora i constructiva i per aquest motiu, com ells ho han demostra des del 
primer dia, tenir aquesta actitud col·laboradora i constructiva, nosaltres també ho hem volgut 
compensar, en aquest sentit, amb aquesta deferència per poder-los presentar. També és 
veritat que aquesta setmana tant amb ER com amb la CUP que són els dos grups nous que 
han entrat al consistori en aquest sentit doncs també farem una visita per tots els departament 
i també farem una mica la visita que vam fer en el seu dia amb l’equip de govern i també amb 
els companys de C’s. Nosaltres en  aquest sentit no tenim cap inconvenient però sí que 
demanem això, que si es vol tenir una participació més directe, una presència més directa en 
segons quins llocs doncs el que demanem en tot cas és que hi hagi una actitud col·laboradora 
i constructiva. I això és l’únic cosa que estem demanant. Per tant, jo crec que aquest punt el 
podem donar per tancat i fer la votació. 
 
Desprès hi ha més punts Jacob, hi ha més punts i pots parlar desprès.  
 
Sr. Balaguer: quan podrem parlar? 
 
Sr. Ferré: si pots parlar desprès. En el punt de desprès pots tornar a dir el mateix.  
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots a favor: 5 
dels membres del PSC-CP, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM i 2 dels membres 
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de C’s; 7 vots en contra: 5 dels membres de CIU  i 2 dels membres de CUP, i 2 abstencions 
dels membres d’ERC, acorda: 
 
1. Crear les Comissions informatives de caràcter permanent següents: 

1) Comissió Informativa de Transparència i Participació 
2) Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica 
3) Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics 
4) Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana 
5) Comissió Informativa de Turisme i Via Pública 
 
2 Les Comissions Informatives Permanents estaran integrades per les persones següents: 

 
1) Comissió Informativa de Transparència i Participació: 
 
• 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, els dijous a les 11:00 hores. 
 
2) Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 
 
• 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, els dijous a les 11:30 hores. 
 
 
3) Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics: 
 
• 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, els dijous a les 12:00 hores. 
 
 
4) Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana: 
 
• 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. 
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Se celebrarà, cada quinze dies, els dijous a les 12:30 hores. 
 
5) Comissió Informativa de Turisme i Via Pública: 
 
• 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, els dijous a les 13:00 hores. 
 
3. Acordar que, en virtut de l’habilitació legal establerta a l’article 101.2 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, la Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics actuarà també 

com a Comissió Especial de Comptes, atès que és la comissió informativa especialitzada, entre 

d’altres, en matèria de finances. 

 

4. El vot emès pels membres de les comissions a l’hora de dictaminar els assumptes, serà 

ponderat. 

 

5. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la 

Corporació i a la seu electrònica. 

 

5.5.5.5.    CONSTITUCIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAJUNTA DE GOVERN LOCAJUNTA DE GOVERN LOCAJUNTA DE GOVERN LOCALLLL    
 
Fets Fets Fets Fets     
 
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. Cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en els quals es basarà el 
seu funcionament, i en particular, constituir la Junta de Govern Local. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula la potestat d’autoorganització, en 
relació amb els articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) 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. 
 
Acord 
 
L’alcalde  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels membres nomenats per 
l’Alcaldia. 
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2. La periodicitat de les sessions serà setmanal, i les sessions tindran lloc els dijous no festius, a 
les 9.30 hores, a la sala d’Alcaldia de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte.  La 
periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta, perquè, 
quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la 
convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals. 
 
3. Les competències d ela Junta de Govern Local seran les que se li atribueixin per les lleis, 
delegació de l’Alcaldia i pel Ple de la corporació.  En tot cas, li correspon l’assistència a 
l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. 
 
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: doncs en principi la junta de govern (JGL) queda constituïda amb els quatre tinents 
d’alcalde més l’alcalde i en principi aquesta és la constitució que tindrà. Voleu dir alguna cosa 
més? ER. 
 
Sr. Balaguer: que faig? Li explico el d’abans? 
 
Sr. Ferré: com vulguis. Si vols és el teu torn de paraula. 
 
Sr. Balaguer: un aclariment ràpid referent al que ha dit ara fa un moment del tema que els 
altres partits estan disposat a treballar o no sé com s’ho ha fet anar. A veure, si hi ha una mica 
de praxis, vostès acaben de parlar, estan també aquí i em sembla que tots els que estem aquí 
venim amb ganes de treballar. El fet que suposo que és el que ha dit el company, és que si 
més no es tracti igual a tots els partits de l’oposició. Llavors que ho demanem nosaltres i que 
vostès ens ho concedeixi és que només faltaria. A veure és una cosa de lògica, no hem 
protestat, hem agafat i ho hem demanat per escrit i entenem que igual que vostè diu això. ER, 
al menys, té predisposició per fer coses i poder treballar pel municipi però clar volen ser 
tractats igual que els demès regidors encara que no haguem signat un pacte i evidentment no 
estem d’acord amb la meitat de coses que puguin vostès arribar a un acord però com a mínim 
que ens tingui per nu grup polític a l’oposició. Només era aquest aclariment. I l’altre que fa 
que poder ens allarguem i ara tornem a parlar de tinença d’alcaldia només era, i no insistirem 
més perquè sinó sembla que estiguis maxacant una mica, era pel referent si en algun moment 
he nomenat, i perdó que hagi nomenat al senyor Parera, era més que res pel tema de si en 
algun moment és alcalde accidental que anéssim amb cura i compte que no passessin les 
coses, que no es repetissin les coses. És molt trist que a Calafell s’aprofiti un moment que hi ha 
un alcalde accidental per enderrocar una cosa. Només era això, ja que h passat una vegada 
doncs mirem que no passi. Ja està, no volem fer cap altra apreciació. 
 
 
Sr. Solé: seré breu. Miri, agafant les últimes paraules seves en una actitud col·laboradora i 
constructiva i per n tema de transparència ja que s’ha creat una comissió demanaríem el que ja 
es va demanar en portaveus i ho volem ratificar aquí en públic que a un membre, al menys, de 
l’oposició, sense vot òbviament, pugui assistir a les reunions perquè d’alguna forma si 
s’aproven els punts entenem que és un tema de transparència i que no hi ha res a amagar. Per 
tant entenem que no hi ha cap problema en que un membre hi participi. Primer per 
transparència i en segon punt per tenir segons vostè el que ha dit abans, una actitud 
col·laboradora i constructiva. Si en aquest cas és així nosaltres aquest punt ho votarem a favor. 
 
Sr. Ferré: un membre de l’oposició? 
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Sra. López: no, de cada partit. 
 
Sr. Ferré: ah! És que no ho ha explicat bé. Jo repeteixo, la JGL és de govern, no? Això 
d’entrada. La JGL sempre ha sigut de govern i sempre han anat els membres de govern, eh! 
Això d’entrada però jo ja he dit, jo estic obert i l’equip de govern està obert a que si hi ha 
actitud col·laboradora i constructiva per part dels membres de l’oposició i per part dels grups 
de l’oposició puguin venir fins i tot a les JGL I en aquest sentit doncs de moment ja hi ha hagut 
algun grup que ha manifestat obertament aquesta actitud col·laboradora i constructiva i per 
tant, per a mi no hi haurà cap inconvenient perquè vinguin a les JGL. I espero que també a 
mesura que avanci la legislatura doncs els grups que estiguin oberts i que vulguin tenir una 
actitud col·laboradora i constructiva doncs per nosaltres cap inconvenient. D’acord? 
 
Sr. Solé: per tant podem venir o no podem venir amb aquesta actitud col·laboradora i 
constructiva? 
 
Sr. Ferré: si vostès tenen una actitud col·laboradora i constructiva i la demostren els hi 
convidarem. D’acord? 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots a favor: 5 
dels membres del PSC-CP, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM i 2 dels membres 
de C’S, i 9 abstencions: 5 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC i  2 dels membres de 
CUP, acorda: 
 
1. Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels membres nomenats per 
l’Alcaldia. 
 
2. La periodicitat de les sessions serà setmanal, i les sessions tindran lloc els dijous no festius, a 
les 9.30 hores, a la sala d’Alcaldia de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte.  La 
periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta, perquè, 
quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la 
convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals. 
 
3. Les competències de la Junta de Govern Local seran les que se li atribueixin per les lleis, 
delegació de l’Alcaldia i pel Ple de la corporació.  En tot cas, li correspon l’assistència a 
l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. 
 
4. Remetre anunci de la present resolució al BOPT, així com al tauler d’anuncis de la corporació 
i a la seu electrònica. 
 

6.6.6.6.    DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.    

 
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. 
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3. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels 
assumptes municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del Ple de la corporació en 
la Junta de Govern Local . 
 
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. 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
1. Efectuar, en favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions en 
les matèries següents: 
 
ATRIBUCIÓ DELEGADAATRIBUCIÓ DELEGADAATRIBUCIÓ DELEGADAATRIBUCIÓ DELEGADA    ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    
L’exercici de les accions judicials i administratives i 
la defensa de la corporació en matèries de 
competència plenària. 

22.2.j) 
LRBRL 
52.2.k TRLMC 

Les operacions de tresoreria li correspondran quan 
l’import acumulat de les operacions vives en aquell 
moment superin el 15 per 100 dels ingressos 
corrents liquidats en l’exercici anterior, de 
conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 
d’hisendes locals. 
 
La concertació de les operacions de crèdit la 
quantia acumulada de les quals, dins de cada 
exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, tot això de conformitat 
amb el que disposa la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals 

22.2.m) 
LRBRL 
52.2.m TRLMC 

Hisenda i gestió tributària. 
 
L’establiment o modificació de preus públics per a 
la prestació de serveis o la realització d’activitats de 
la competència de l’entitat local, sempre que no 
concorrin cap de les circumstàncies especificades a 
la lletra B), de l’article 20.1 del RDL 2/2004, de a 
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d’abril, així com la determinació de les seves 
quanties.  
Disciplina urbanística. 
 
Els acords de declaració o denegació de l’estat 
legal de ruïna de les edificacions.  

 

Resolució de sol·licituds de llicències 
 
Atorgar llicències quan les lleis sectorials atribueixin 
expressament aquesta competència al Ple de la 
Corporació. 

 

Activitat de foment. 
 
Sol·licitar i acceptar subvencions i qualsevol altre 
tipus d’ajuda econòmica que s’atorgui a 
l’Ajuntament, quan la disposició que aprovi la 
convocatòria designi el Ple de la Corporació com a 
òrgan competent per fer-ho. 

 

 
2. El règim aplicable a l’exercici de les competències delegades a la Junta de Govern Local és 
el que s’estableix a la legislació administrativa general. 
 
En totes les resolucions que es dictin en exercici de les facultats delegades es farà constar, 
expressament, que la Junta de Govern Local actua per delegació expressa del Ple Municipal. 
 
3. Correspon a la respectiva Comissió Informativa l’estudi, l’informe o la consulta dels 
assumptes delegats a la Junta de Govern Local en virtut dels presents acords, sens perjudici de 
tractar aquells assumptes declarats urgents.  
    
4. En qualsevol moment el Ple podrà abocar per a si mateix, amb caràcter individualitzat, 
qualsevol assumpte entre els compresos en l'esfera de les competències delegades i resoldre sobre 
el mateix. 
 
5. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord. 
 
6. 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. 
 
7. Sr. Ferré: en principi el que fem és que el ple té més competències de les que tenia fins 
ara. Per tant es deleguen menys competències a la JGL i pràcticament el que fem doncs és 
delegar coses que  afectin a tercers i alguna cosa més que hàgim de parlar una mica més  a 
nivell de govern. Aquest ha estat la voluntat en principi a l’hora de fer les al·legacions. Passem 
si voleu a comentar alguna cosa. ER, PP, UAM, CUP, C’s, PS, CIU. 
 
Sr. Olivella: sobre aquest punt de la concertació de les operacions. 
 
Sr. Ferré: això que és exactament? 
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Sr. Olivella: supressió de les operacions de crèdit que superin, que excedeixin el 10 %. 
S’aprovaren directament. Això està bé? Que excedeixin o que no excedeixin? 
 
Sra. secretària: que no excedeixin les competències de l’alcalde. 
 
Sr. Solé: estava així això? No ha de passar pel ple? 
 
Sra. secretària: s’haurà de fer la JGL pública i tot això sí. 
 
Sr. Ferré: al no fer les JGL públiques ho passem pel ple, no? Així estalviem JGL pública. 
 
Sr. Olivella: d’acord. Em sembla bé. O sigui això es treu d’aquí, no? Val, d’acord. 
 
Sr. Ferré: a més és una proposta que hi havíem fet a l’anterior mandat també, recordo. Alguna 
cosa més? 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots a favor: 5 dels 
membres del PSC-CP, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM i 2 dels membres de C’S, i 
9 abstencions: 5 dels membres de CIU,  2 dels membres d’ERC i 2 dels membres de CUP, acorda: 
 
1. Efectuar, en favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions en les 
matèries següents: 
 
ATRIBUCIÓ DELEGADAATRIBUCIÓ DELEGADAATRIBUCIÓ DELEGADAATRIBUCIÓ DELEGADA    ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    
L’exercici de les accions judicials i administratives i 
la defensa de la corporació en matèries de 
competència plenària. 

22.2.j) 
LRBRL 
52.2.k TRLMC 

Les operacions de tresoreria li correspondran quan 
l’import acumulat de les operacions vives en aquell 
moment superin el 15 per 100 dels ingressos 
corrents liquidats en l’exercici anterior, de 
conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 
d’hisendes locals. 
 

22.2.m) 
LRBRL 
52.2.m TRLMC 

Hisenda i gestió tributària. 
 
L’establiment o modificació de preus públics per a 
la prestació de serveis o la realització d’activitats de 
la competència de l’entitat local, sempre que no 
concorrin cap de les circumstàncies especificades a 
la lletra B), de l’article 20.1 del RDL 2/2004, de a 
d’abril, així com la determinació de les seves 
quanties.  

 

Disciplina urbanística. 
 
Els acords de declaració o denegació de l’estat 
legal de ruïna de les edificacions.  

 

Resolució de sol·licituds de llicències 
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Atorgar llicències quan les lleis sectorials atribueixin 
expressament aquesta competència al Ple de la 
Corporació. 
Activitat de foment. 
 
Sol·licitar i acceptar subvencions i qualsevol altre 
tipus d’ajuda econòmica que s’atorgui a 
l’Ajuntament, quan la disposició que aprovi la 
convocatòria designi el Ple de la Corporació com a 
òrgan competent per fer-ho. 

 

 
2. El règim aplicable a l’exercici de les competències delegades a la Junta de Govern Local és el 
que s’estableix a la legislació administrativa general. 
 
En totes les resolucions que es dictin en exercici de les facultats delegades es farà constar, 
expressament, que la Junta de Govern Local actua per delegació expressa del Ple Municipal. 
 
3. Correspon a la respectiva Comissió Informativa l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes 
delegats a la Junta de Govern Local en virtut dels presents acords, sens perjudici de tractar aquells 
assumptes declarats urgents.  
    
4. En qualsevol moment el Ple podrà abocar per a si mateix, amb caràcter individualitzat, 
qualsevol assumpte entre els compresos en l’esfera de les competències delegades i resoldre sobre 
el mateix. 
 
5. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord. 
 
6. 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 
 
7777. NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME 
AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLAUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLAUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLAUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL    
 
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 2 d'agost de 2005, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment l'adequació dels estatuts 
de la Fundació Castell de Calafell com a organisme autònom municipal. Posteriorment, el 24 de 
novembre del 2005, el Ple va aprovar la resolució d'al·legacions i l'aprovació definitiva dels 
estatuts de l'organisme autònom. 
 
4. Correspon al Ple de la corporació determinar el membres que formen part del Consell Rector 
de l’Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
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Segons l'article 7 dels estatuts de l’Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de 
Calafell, el Consell Rector de l'organisme autònom serà nomenat pel Ple de la Corporació, i 
està integrat per: 
 
A) El president. 
 
B) El regidor de Cultura. 
 

C) Els vocals seran els següents: 
 
- Representants dels grups municipals amb representació al consistori en el mateix 
nombre que estiguin en les Comissions informatives. 
 
- Dues persones de reconegut prestigi de Calafell o d'experiència reconeguda a 
proposta del president de l'organisme autònom. 
 
- Tres membres representants de l'associació Amics del patrimoni de Calafell. 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
L’alcalde proposa al Ple de la corporació el següent acord: 
 
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, 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. 
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-   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 Mestes, titular. 
    
2. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la 
Corporació i a la seu electrònica. 
    
3. Notificar a tots els interessats. 
 

Sr. Ferré: aquí us vaig comentar en junta de portaveus que faltava una persona per nomenar 
que és la que estem mirant a veure quina pot substituir doncs el que havíem fins ara. Hem 
parlat amb el Joan Santacana però està de viatge i no hem pogut acabar de tancar aquest 
tema. Però en quan el tinguem passarem pel ple el nomenament. Ja vaig dir que això era un 
tema que en tot cas més endavant haurem de revisar i veure com hem d’encaixar-ho també a 
nivell de participació ciutadana i a nivell de funcionament i assessorament. De fet és la feina 
que fan el que és com organisme autònom. D’acord? 
 

El Ple de la corporació per majoria absoluta, 15 vots a favor: 5 dels membres del PSC-CP, 2 

dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de 

CUP i 2 dels membres de C’s, i 5 abstencions dels membres de CIU, acorda: 

 
1. Nomenar a les persones següents com a membres del Consell Rector de l’Organisme 
Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell: 
 
D) El president: senyor Ramon Ferré Solé, alcalde. 
 
E) El regidor de Cultura: senyor Joan Maria Triadó Juan. 
 

F) Els vocals seran els següents: 
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-   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 Mestes, titular. 
    
2. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al taulell d’anuncis de la 
Corporació i a la seu electrònica. 
    
3. Notificar a tots els interessats. 
 
 
8.8.8.8.    NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES 
ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENTORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENTORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENTORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT    
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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. 
 
3. Correspon al ple de la corporació nomenar als representants de la corporació en òrgans 
col·legiats de la Corporació o de les personificacions que adopti o en els òrgans de govern de les 
entitats de caràcter supramunicipal, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
És d’aplicació article 38.c) del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
reglament d’organització i funcionament dels ens locals. 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
L’alcalde proposa l’adopció del següent acord: 
 
1. Nomenar com a representants de la Corporació, en els organismes i entitats que s’indiquen, 
a favor de les persones següents: 
 
a) Com a membres del Consell d’Administració de la Societat per la remodelació, gestió i Societat per la remodelació, gestió i Societat per la remodelació, gestió i Societat per la remodelació, gestió i 
explotació del Port de Segurexplotació del Port de Segurexplotació del Port de Segurexplotació del Port de Segur----Calafell, SACalafell, SACalafell, SACalafell, SA, en representació de l’Ajuntament de Calafell, el 
tinent d’alcalde, Sr. Josep Parera Ribell i la tinenta d’alcalde, Sra. Teresa González Santiago. 
    
b) Com a representant de l’Ajuntament de Calafell en el Consorci per a la Normalització Consorci per a la Normalització Consorci per a la Normalització Consorci per a la Normalització 
Lingüística de TarragonaLingüística de TarragonaLingüística de TarragonaLingüística de Tarragona, la regidora d’Ensenyament, senyora Maria Lluïsa Lastra Flores.    
    
c) Com a membres integrants de la ComissiComissiComissiComissió de Seguiment i Control del Serveió de Seguiment i Control del Serveió de Seguiment i Control del Serveió de Seguiment i Control del Servei de de de de 
Xarxa i ClavegueramXarxa i ClavegueramXarxa i ClavegueramXarxa i Clavegueram, pel que fa a la competència municipal, pel que fa a la competència municipal, pel que fa a la competència municipal, pel que fa a la competència municipal, les persones següents: 
 
• PRESIDENT: Sr. Josep Parera Ribell. 
 
• VOCALS:  
 
o Sr. Miguel Ángel Perín Tienda. 
 
o Sr. Juan José García Álvarez. 
 
o Interventor/a de la Corporació 
 

o 3 tècnics de la corporació municipal que designi la Presidència: 
 

� Arquitecte/a municipal 
 

� Tècnic/a de Medi Ambient 
 

� Arquitecte/a tècnic 
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d) Com a representant de l’Ajuntament en la Junta General del Consorci Universitari del Consorci Universitari del Consorci Universitari del Consorci Universitari del 
Baix PenedèsBaix PenedèsBaix PenedèsBaix Penedès, a la regidora d’Ensenyament, Sra. Maria Lluïsa Lastra Flores. 
 
e) Com a membres de la Junta Pericial de Cadastre Immobiliari Rústic els següents: 
 
• President: Sr. Ramon Ferré Solé, alcalde de Calafell. 
 
• Vocals: 
 
o Fins a un màxim de 4 vocals, designats pel president i sense necessitat d’especial 
qualificació: 
 
� Sr. Miguel Ángel Perín Tienda 
 

� Sr. Adrià Ignasi Seras Viola 
 

� Sr. Juan José García Álvarez 
 

� Sr. Josep Parera Ribell 
 
• Un vocal designat pel Gerent o Subgerent del Cadastre, elegit entre els funcionaris, 
preferentment de les especialitats agrícola o forestal, de la seva gerència, Sra. Ma Teresa 
Rodríguez Puerta. 
 
• Un tècnic facultatiu, designat per l’Ajuntament, preferentment d’especialitat agrícola o 
forestal, pertanyent als serveis tècnics municipals o de les entitats locals supramunicipals en 
què s’integri l’ajuntament, si l’han posat a disposició seva per a aquests casos: Sra. Eva Fuertes 
Molner. 
 
f) Com a representant de l’Ajuntament davant de l’Associació “XARXA DE CIUTATS I 
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT, al Sr. Josep Parera Ribell, regidor de Medi Ambient. 
 
2. Notificar a les persones designades i als organismes i entitats afectades.  
 
Sr. Ferré: molt bé. Com veieu hi ha una sèrie d’organismes en els que també hem de tenir 
representació tant per contractes que hi ha com per convenis amb diferents organismes que hi 
ha present al municipi. Si voleu dir alguna cosa? ER, PP, UAM, CUP, C’s, PS, CIU. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots a favor: 5 
dels membres del PSC-CP, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM i 2 dels membres 
de C’S, i 9 abstencions: 5 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC i 2 dels membres de 
CUP, acorda: 
 
1. Nomenar com a representants de la Corporació, en els organismes i entitats que s’indiquen, 

a favor de les persones següents: 

 
g) Com a membres del Consell d'Administració de la Societat per la remodelació, gestió i Societat per la remodelació, gestió i Societat per la remodelació, gestió i Societat per la remodelació, gestió i 
explotació del Port de Segurexplotació del Port de Segurexplotació del Port de Segurexplotació del Port de Segur----Calafell, SACalafell, SACalafell, SACalafell, SA, en representació de l'Ajuntament de Calafell, el 
tinent d’alcalde, Sr. Josep Parera Ribell i la tinenta d’alcalde, Sra. Teresa González Santiago. 
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h) Com a representant de l’Ajuntament de Calafell en el Consorci per a la Normalització Consorci per a la Normalització Consorci per a la Normalització Consorci per a la Normalització 
Lingüística de TarragonaLingüística de TarragonaLingüística de TarragonaLingüística de Tarragona, la regidora d’Ensenyament, senyora Maria Lluïsa Lastra Flores.    
    
i) Com a membres integrants de la Comissió de Seguiment i Control del ServeiComissió de Seguiment i Control del ServeiComissió de Seguiment i Control del ServeiComissió de Seguiment i Control del Servei de de de de 
Xarxa i ClavegueramXarxa i ClavegueramXarxa i ClavegueramXarxa i Clavegueram, pel que fa a la competència municipal, pel que fa a la competència municipal, pel que fa a la competència municipal, pel que fa a la competència municipal, les persones següents: 
 
• PRESIDENT: Sr. Josep Parera Ribell. 
 
• VOCALS:  
 
o Sr. Miguel Ángel Perín Tienda. 
 
o Sr. Juan José García Álvarez. 
 
o Interventor/a de la Corporació 
 

o 3 tècnics de la corporació municipal que designi la Presidència: 
 

� Arquitecte/a municipal 
 

� Tècnic/a de Medi Ambient 
 

� Arquitecte/a tècnic 
 

j) Com a representant de l’Ajuntament en la Junta General del Consorci Universitari del Consorci Universitari del Consorci Universitari del Consorci Universitari del 
Baix PenedèsBaix PenedèsBaix PenedèsBaix Penedès, a la regidora d’Ensenyament, Sra. Maria Lluïsa Lastra Flores. 
 
k) Com a membres de la Junta Pericial de Cadastre Immobiliari Rústic els següents: 
 
• President: Sr. Ramon Ferré Solé, alcalde de Calafell. 
 
• Vocals: 
 
o Fins a un màxim de 4 vocals, designats pel president i sense necessitat d’especial 
qualificació: 
 
� Sr. Miguel Ángel Perín Tienda 
 

� Sr. Adrià Ignasi Seras Viola 
 

� Sr. Juan José García Álvarez 
 

� Sr. Josep Parera Ribell 
 
• Un vocal designat pel Gerent o Subgerent del Cadastre, elegit entre els funcionaris, 
preferentment de les especialitats agrícola o forestal, de la seva gerència, Sra. Ma Teresa 
Rodríguez Puerta. 
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• Un tècnic facultatiu, designat per l’Ajuntament, preferentment d’especialitat agrícola o 
forestal, pertanyent als serveis tècnics municipals o de les entitats locals supramunicipals en 
què s’integri l’ajuntament, si l’han posat a disposició seva per a aquests casos: Sra. Eva Fuertes 
Molner. 
 
l) Com a representant de l’Ajuntament davant de l’Associació “XARXA DE CIUTATS I 
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT, al Sr. Josep Parera Ribell, regidor de Medi Ambient. 
 
2. Notificar a les persones designades i als organismes i entitats afectades.  

 

9.9.9.9.    APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.    

 
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. Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres electes d’aquesta 
Corporació així com de la retribució que comporta. 
 
4. El 22 de juny de 2015, la secretària accidental ha informat la proposta. 
 
5. El 2 de juliol de 2015, la interventora accidental ha informat la proposta. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en relació amb l’article 166 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 d’altra normativa 
concordant, els membres de la Corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els 
seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, 
així com a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la Corporació, en les condicions que estableixi el Ple. 
 
2. En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat 
de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació. 
 
3. D'acord amb l'article 58.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya: “Les administracions públiques 
poden substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions que, per 
disposició legal o reglamentària, s’han de publicar en el tauler d’anuncis o per mitjà d’edictes 
per la publicació a la seu electrònica corresponent”. 
 
4. Els articles 75 bis i 75 ter LRBRL, introduïts per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), estableixen limitacions a les 
retribucions dels càrrecs electes i al nombre de regidors en règim de dedicació exclusiva. 
 
AcordAcordAcordAcord    
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L’alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Establir que, amb efectes de 7 de juliol de 2015, el següent règim de dedicacions i 
retribucions per als regidors d’aquesta Corporació: 
 

CàrrecCàrrecCàrrecCàrrec    Règim de dedicacióRègim de dedicacióRègim de dedicacióRègim de dedicació    
Percentatge de dedicacióPercentatge de dedicacióPercentatge de dedicacióPercentatge de dedicació    Retribució (euros Retribució (euros Retribució (euros Retribució (euros 

bruts anuals)bruts anuals)bruts anuals)bruts anuals)    

Alcalde Parcial 90% 47.000 euros 

Tinent/a d’Alcalde Parcial 80% 42.000 euros 

Regidor/a Parcial 80% 42.000 euros 

 
2. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i 
donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament 
de les quotes empresarials. Aquesta dedicació comporta la incompatibilitat de percepció 
d’altres retribucions en els termes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’incompatibilitats. 
 
3. Establir, amb efectes del dia 7 de juliol de 2015, el règim d’indemnitzacions a favor 
dels membres de la Corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es 
detalla tot seguit: 
 

ConcepteConcepteConcepteConcepte    Import/sessióImport/sessióImport/sessióImport/sessió    
Ple 500,00.-€ 
Junta de Govern Local 350,00.-€ 
Comissions Informatives 250,00.-€ 
Junta de Portaveus 100,00.-€ 

 
4. Establir, amb efectes del dia 7 de juliol de 2015, els límits màxims mensuals per aquest 
règim d’indemnitzacions, que a continuació es detallen: 
 

CàrrecCàrrecCàrrecCàrrec    Import màxim mensualImport màxim mensualImport màxim mensualImport màxim mensual    
Portaveu 1.516,00.-€ 
Regidor/a de govern 3.500,00.-€ 
Regidor/a de l’oposició 700,00.-€ 
President/a de comissions 1.516,00.-€ 

 

5. La retribució i les indemnitzacions que es reconeix en els apartats anteriors, és 
independent del dret que es reconeix als membres corporatius, a la percepció de dietes per 
desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les despeses 
ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin efectives i amb justificació documental prèvia. 
 

6. Les retribucions i indemnitzacions, que es fixen en els acords anteriors, s'adequaran, a 
partir de l’1 de gener de 2016, de forma automàtica i sense necessitat d’acord exprés, en 
funció del percentatge que es determini aplicar en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
per als funcionaris i personal laboral.  
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7. Establir, amb efectes del dia 7 de juliol de 2015, una assignació econòmica de caràcter 
mensual a favor dels grups polítics municipals que constarà de: 
 

ConcepteConcepteConcepteConcepte    ImportImportImportImport    
Component fix 6.500,00 euros 
Component variable 2.500,00 euros/regidor 

 
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el 
funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a 
la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Aquestes dotacions podran ser modificades anualment amb l’aprovació de les Bases 
d’Execució de l’exercici que acompanyen al pressupost municipal. 
 
8. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats, concedint-los un termini 
de 5 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, per tal que manifestin a quin règim 
retributiu s’acullen. 
 
9. Incorporar i adequar el pressupost i les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 
2015 a la totalitat de les obligacions derivades d’aquest acord. 
 
10. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la 
corporació i a la seu electrònica. 
 
Sr. Balaguer: sí per ER hi ha una cosa a comentar. Entenem que aquí hi ha un bon titular. És el 
referent a que aquest nou consistori ha baixat nu cop més les seves retribucions però hi ha una 
cosa que no som hipòcrites i no entenem com fruit d’aquesta vegada es vulgui parlar tant 
d’aquesta transparència i d’aquests canvis i aquesta cosa i es torni a caure en una parany que 
legislatura darrere legislatura sempre és el mateix. Ens centrem molt, malauradament, sempre 
en els càrrec electes, en tot allò que cobren  i demès però sovint ens oblidem una miqueta 
d’aquests altres càrrec de confiança, digueu-li com vulguis, càrrec de confiança o persones 
cobrant sous a banda i demès. Llavors aquí, torno a dir, caiem en el mateix de sempre, estem 
parlant dels nostres sous, això està bé, s’ha baixat un tant per cent considerable. Però el que 
ens fa por d’això i sí que ho hauríem de transmetre a la ciutadania o fer un canvi i ser valents i 
al menys pel que fa a ER, no ens amaguem que com partit polític necessitem uns mínims tant 
si estem al govern com a l’oposició, en el meu cas estem a l’oposició i no és el mateix. I hem 
de fer nua estructura i s’ha de ser valent i  hi ha figures que ho contemplen com és el càrrec 
de confiança. Estem totalment en contra del que s’ha vingut fent fins ara que els càrrec de 
confiança han arribat a cobrar xifres astronòmiques i hi ha hagut veritables excessos. I per això 
suposo que la gent cada vegada quan senten parlar de càrrecs de confiança i demès se’ls hi 
posen els pels de punta. Nosaltres com a mínim defensem que hi ha d’haver un mínim i per 
tant un càrrec de confiança o algú per una estructura ho entenem. Però el que no comprenem 
ni comprendrem és que ja que s’ha fet un pas en aquest sentit i s’han rebaixat els sous tornem 
a veure el mateix de tenir les figures, en temes de comunicació i demès, buscar persones que 
cobraren, o empreses o demès, quan podem ser una mica més valents i dir que fa falta a 
l’estructura el càrrec de confiança. Es posa com sou una cosa reglada o normal i deixant-nos 
d’això. És millor que obri sospites i que a cada ple haurem d’estat parlant de si col·loquem a 
un o si que aquesta empresa cobrarà això i aquesta empresa l’altra. Per tant per ER entenem 
que potser era un bon moment per poder començar a tancar aquestes guerres que cada 
vegada que hi ha canvi de govern s’enceten amb retrets de quans has col·locat o quan en 
tenies perquè a l’hora de la veritat si ens ho mirem vostès fan exactament el mateix que els 
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altres. O sigui han agafat i han canviar noms i entenem que perquè no diuen les coses pel seu 
nom i fan una estructura i la marquen i que ho sàpiga la ciutadania? Igual que han sigut 
valents i ensenyem les xifres del que cobrem doncs també siguem valent i posem els càrrec de 
confiança o l gent que necessitem per muntar un equip, ho diem, ho expliquem i na vegada 
ens posem vermells. I no cada vegada que comencem a veure factures d’empreses sospitarem, 
mirarem de què són, que t’ha cobrat i que t’ha fet. A mi em sembla que era una oportunitat 
veritable d’aprofitar i duna vegada per totes tancar o marcar unes mínimes regles del joc i que 
tots ens podem sentir còmodes. 
 
Sr. Ferré: recordar que estem parlant de les retribucions i dels diners dels grups, eh! Els càrrecs 
de confiança aquí no surten per res. A més a més de moment no hem cobert cap càrrec de 
confiança que jo sàpiga. Però bé, entenc la postura d’ ER. PP, UAM, CUP. 
 
Sr. Montejo: sí, primer un dubte tècnic. Entenem que el redactat del punt set de l’acord té un 
redactat ambigu, és un error de forma o en qualsevol cas pot portar a confusió perquè es parla 
d’una assignació econòmica de caràcter mensual i tot seguit apareixen els imports anuals. Per 
tant entenem que s’hauria de rectificar el redactat per especificar que això són imports anuals. 
 
Interventora: en qualsevol cas té raó i el punt se diu component fix sis mil cinc-cents, 
component variable dos mil cinc-cents, aquests imports són anuals.  Dalt posa caràcter 
mensual, ho corregim i posem anual. 
Sr. Montejo: des d’un punt de vista polític i amb actitud col·laboradora i constructiva ens 
agradaria puntualitzar una sèrie de coses. Amb aquest acord se’ns fa votar sobre una sèrie 
d’aspectes tant amb les retribucions del càrrec electes com de les indemnitzacions dels grups i 
entenem que aquesta proposta presenta alguna llum, i no la retallarem i la reconeixem, però 
fortes ombres. Pel que fa a les retribucions dels càrrec electes sí que és cert que l’alcalde s’ha 
reduït el sou un 20 %, dotze mil euros, i e aquest sentit reconeixem la voluntat política de 
reduir les retribucions del president de la corporació. Però aquesta mateixa voluntat no s’ha 
traslladat a la resta de membres de l’equip de govern. Vostès han anunciat pels mitjans de 
comunicació municipals que amb el nou sistema de remuneracions s’aconseguia un estalvi de 
cent mil euros en els cost de l’equip de govern respecte a l’anterior mandat i certament la xifra 
és correcte però només reflecteix una part de la realitat. Quan es parla dels salaris dels regidors 
o en general de qualsevol càrrec públic no s’acostuma a fer referència al volum total de 
despreses sinó a allò que efectivament percep cadascú dels càrrecs electes i de fet la pròpia llei 
quan estableix topalls retributius no ho fa en funció del nombre de membres que tingui 
l’ajuntament sinó en termes unitaris per regidor. Des d’aquest punt de vista, si analitzem les 
dades, el salari mitjà dels regidors en l’anterior mandat, exceptuant a l’alcalde, això és cert, era 
de quaranta dos mil tres-cents euros bruts a l’any que es repartien de forma variable segons 
un regidors o els altres. La seva proposta per aquest mandat és que en percebin quaranta dos 
mil de forma uniforme tots ells. Per tan estem parlant d’una reducció ínfima d’un 0,71 %, Per 
suposat que la xifra total de despesa és menor perquè aquest govern governa teòricament en 
minoria. Abans eren onze regidors a l’equip de govern i ara són nou però l’estalvi no deriva 
d’una reducció dels sous dels regidors de l’equip de govern, exceptuant a l’alcalde, insistim i 
ho reconeixem, sinó que pel simple fet que aquest està composat per menys membres. 
L’argument de la reducció de despesa del govern és el nostre entendre un sufisme. Seria el 
mateix afirmar que un govern, posem per cas constituït per sis o set regidors que cobressin 
seixanta o setanta mil euros a l’any, suposaria un estalvi real perquè el còmput total d’aquests 
salaris és inferior a l’anterior govern que tenia el doble de membres. Sorprenentment la resta 
de regidors de l’oposició si que han experimentat una reducció de salaris, a un 5 % en cas dels 
portaveus que passen d’un dinou mil cent a l’any a divuit mil dos-cents i de més d’un 12 % en 
el cas de la resta de regidors que passen de nou mil sis-cents anuals a vuit mil quatre-cents. 
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Però aquesta fet per nosaltres no serà criticat, de fet nosaltres estem a favor d’una reducció 
del sous generalitzada i encara més de la que vostès proposen.  
 
Però si que em sembla intolerable d’hipocresia amb la que la presenten més enllà de l’alcalde a 
qui realment se li ha reduït els sous ha estat als regidors de l’oposició i no als de govern. En 
canvi el que sí que em sembla greu, a pesar que no apareix explicitat en la proposta que es 
vota és la decisió de limitar el sistema de retribució dels regidors de l’oposició només a la 
modalitat d’assistències. Un sistema que al nostre entendre fa precària aquesta activitat i 
implica la no cotització a la seguretat social. Som conscients que aquesta decisió del govern 
està avalada per un informe del departament d’intervenció d’aquest ajuntament però sobre 
això volíem fer dos puntualitzacions. Per un costat aquest informe se’ns va presentat el passat 
divendres i per tant no hem tingut temps material d’estudiar-ho i consultar tota la normativa i 
jurisprudència al respecte però a dia d’avui em sembla que amb la lectura de la llei a la qual fa 
referència, una interpretació absolutament restrictiva del redactat legal que és volgudament 
ambigu precisament per preservar l’autonomia local a l’hora de determinar el volum de feina i 
l’ idiosincràsia dels càrrecs electes en funció de la realitat i l’organització de cada ens local. I en 
segon lloc no hi ha cap tipus de voluntat, o ni ha hagut cap tipus de voluntat per part de 
l’equip de govern per trobar solucions que permetessin encabir els topalls retributius que ha 
establert, i que em semblen correctes, les dedicacions parcials dels regidors de l’oposició. És a 
dir, al nostre entendre ens presenten una qüestió tecnocràtica tal com ens van explicitar el dia 
de  l’última junta de portaveus quan del que realment estem parlant és d’una decisió 
clarament política d’aquest govern. I finalment, em sembla del tot incomprensible l’epígraf de 
limitació de sous dels presidents de les comissions o bé deixin dir-ho clar, la forma que han 
intentat disfressar el fet de multiplicar per més de dos el sou dels regidors de Ciudadanos que 
no ostenten les funcions de portaveu. Presidir una comissió i una mesa de contractació al 
nostre entendre no genera ni molt menys un volum de feina que expliqui aquest augment 
retributiu. Com a mínim no en comparació amb les pròpies feines d’un regidor de l‘oposició. 
Al nostre entendre no deixa de ser una de les prebendes que intuïm que hi havia darrere dels 
acords d’envestidora del PSC i Ciudadanos. Tant de bo sigui l’única. I respecte a les 
indemnitzacions dels grups municipals em sembla clarament excessiva aquesta despesa anual 
que ascendeix a prop de set ml euros. L’equip de govern de fet va plantejar mantenir-la i per 
l’altra modificar el sistema de càlcul per afavorir els grups municipals més grans disminuint el 
component fix sobre el total. Anteriorment hi havia dos components fixos i ara només hi ha 
un. Nosaltres tampoc estàvem d’acord amb aquest canvi d criteri però fins i tot ens vam oferir 
a assumir-lo a canvi que es rebaixes un 25 % la despesa total i l’equip de govern ho va 
rebutjar. Entenem que el problema amb aquests tipus de despesa ja no és només augmentar-
la sinó reduir unes quanties que en els últims anys han arribat a límits difícilment 
comprensibles per la majoria de la ciutadania. I el funcionament d’un grup municipal al nostre 
entendre pot adequar-se a una rebaixa d’aquests imports. Gràcies. 
 
Sr. Tejedor: sí, yo vuelvo otra vez por la parte que nos toca porque parece que somos el 
objetivo. Nosotros volvemos a decir lo mismo., no hay nada que ocultar. Está todo publicado. 
Con nuestra actitud de responsabilidad, creo que es un hecho histórico que está gobernando, 
hay un gobierno dónde hay un grupo que ha apoyado la gobernabilidad. Ese municipio se 
ahorra cincuenta y un mil seiscientos euros anuales multiplicado por cuatro son doscientos y 
pico mil euros anuales. No hay nada detrás del apoyo a la gobernabilidad, no hay nada más y 
menos económico. Se han considerado unos puntos que llevábamos dentro de nuestro 
programa electoral y son por los que vamos a trabajar desde la oposición que es donde nos 
han colocado los vecinos de Calafell. Más allá de todo eso aquí se siguen viendo fantasmas 
igual que en el pleno de constitución del ayuntamiento dijeron que aquí de iba a cantar “el 
cara al Sol”, que se iban a poner a los grises. Pues aquí ni se ha cantado “el cara al Sol”, ni 
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hay grises en la puerta de ninguna regidoria. ¿Respecto al resto del tema económico? Estamos 
en lo mismo. No hay ningún fantasma. Está todo publicado y está todo claro, nada más. 
 
Sr. Perin: per donar resposta al senyor Ivan aniré un mica per punts i segons les dades que ha 
aportat suposo que ha fet els balanços sense considerar la mitjana de l’alcalde. Perquè si fa la 
mitjana de l’alcalde surt nua reducció encara molt més gran i molt considerable. Llavors el 
tema dels sous per l’alcalde i pel regidor, el de l’alcalde pràcticament sortirà uns dos mil tres-
cents euros nets i els regidors seran uns dos mil cent euros. S’ha de jugar nua mica en el que 
cadascú es declari d’ IRPF. Però anirà per aquí. També això és nua mica contrari del que vam 
posar al facebook des de la CUP que posàveu que els sous fossin de dos mil dos-cents euros 
nets. Per tant estem per sota. Hem millorat una mica les expectatives que teníeu. També parlar 
una mica a nivell general, vostè ha fet una puntualització que el cost de l’equip de govern eren 
cent mil euros. És un error, el cost s’ha reduït a seixanta-quatre no cent mil. Cent mil és la 
totalitat. També volia comentar que tal i com ha comentat el company de C’s l’estalvi són 
seixanta-quatre mil euros a l’any i que evidentment multiplicat per quatre són un quart de 
milió d’euros. Això és una xifra substancial que s’ha de considerar i que això dóna una clara 
tendència a la baixa de reduir sous i de bona intenció. Per altra banda el tema del sous, per 
al·lusió, del tema dels sous de C’s, del tema de divuit mil euros per assistències. Llavors clar, 
nosaltres entenem que els portaveus tenen molta més feina i han de preparar les meses de 
contractació i tot això i clar tenen més feina, és obvi. Llavors clar, s’han reballat en aquesta 
línea les comissions. I a priori doncs res més, gràcies. 
 
Sra. López: a veure, desprès d’haver sentit tots els partits i en aquest cas també al portaveu de 
PSC, hi ha una realitat. La realitat és clara, és que els sous no s’han rebaixat. O sigui la realitat 
és que l’anterior mandat va haver una reducció del 14 % i es pot demostrar però actualment, 
no. El que sí s’han rebaixat són el que és la dedicació dels regidors. És a dir, els regidors de 
l’actual equip de govern treballaren menys que l’anterior equip de govern. Per què? Perquè ho 
posa en el seu paper. És ben cert que ens van passar, en aquest cas el portaveu, ens va fer 
arribar un document que està ben fet; en principi però amb una petita mancança. Que ells sí 
que parlen del seu 80 % de dedicació i del 90 % de l’alcalde però s’obliden que a l’hora de fer 
la comparativa quina és la dedicació de l’anterior equip de govern i quina és la percepció. El 
problema sorgeix quan preguntem quina és la base que està utilitzant per fer aquests càlculs. 
Primer no contesten, diuen que tothom és igual. Desprès resulta que no, sembla ser que algun 
tècnic de la casa que jo no hi era present, diu que ha estat de forma arbitrària. Perquè al 
principi hi havia altres sous; ara s’han rebaixat. I aquí és on nosaltres entrem i diem: en què es 
baseu per fer aquesta rebaixa? Quin és el punt? Quin és el sou que parteix del cent per cent de 
l’alcalde i dels tinents d’alcalde? I dels regidors? No n’hi ha cap, això és en funció de com està 
la caixa. En funció de com estar la caixa posem uns sous o poem uns altres perquè és l’única 
deducció. La realitat és que si els regidors de l’equip de govern, a exempció de l’alcalde es 
dediquessin al cent per cent cobrarien cinquanta-dos mil cinc-cents euros. Aquesta és la 
realitat i ara resulta que en diuen: no, és que cobro menys perquè treballo un 80 %; això és 
enganyar. És diu enganyar a la ciutadania i es diu així de clar perquè a mi el que no poden 
venir a dir-me és que una persona que té una reducció de jornada el que fa és cobrar menys. 
No, és que treballa menys i cobra en proporció a la seva feina. Aquesta és la realitat. Aquesta 
és la realitat. El que sí que tenen clar són els números. A més a més cal dir això, no només és 
la reducció de la jornada sinó a més a més és que són els mateixos membres de l’equip de 
govern. És que els hi donaren un premi en aquest cas a dos regidors de l’oposició, que em 
sembla perfecte i espero que facin una feina impol·luta, que presideixin les meses de 
contractació, que facin els controls de transparència que diuen que han de fer. És més, els hi 
demanarem tota l’ informació perquè vostès li ha donat la confiança, en aquest cas l’equip de 
govern, per vetllar per la transparència d’aquest municipi. Per tant, en aquest cas, jo com a 
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persona que assistirà ales comissions i la resta de companys estarem a sobre de vostès perquè 
cada setmana o quan calgui ens presenti aquesta informació perquè de veritat, és una molt 
bona idea. Una molt bona idea que hi hagi una comissió de transparència i que vostès com a 
membres de l’oposició vetllin per ella. La realitat és molt clara, aquí parlem ens hem reduït, 
reduir-se el sou i reduir la despesa ja vam començar. Ja es va començar perquè és ben cert que 
vostè han agafat uns números que exactament no sé quines dades han agafat perquè jo el 
que he agafat és l’estat d’execució dels pressupostos. I a partir de l’estat d’execució dels 
pressupostos jo puc dir que és el que aquest municipi ha pagat o el que no s’ha pagat. La 
realitat és que en l’exercici 2010 vostès, l’equip de govern era també PSC, gastaven set-cents 
dotze mil euros. Aquesta és la realitat, set-cents dotze mil euros amb un 70/80 % de promig 
de dedicació. Desprès el govern de CIU el va reduir a cinc-cents seixanta mil euros, és ben cert 
que eren dos menys. Desprès va canviar la cosa perquè es van anar dos regidors eren no 
adscrits i va perdre la condició de cobrar. Per tant aquí sí que va haver una reducció de sou 
amb el 90 i amb el 100 % de la dedicació i demostrable, eh! Que això és el més important 
perquè no és qüestió de posar-se un 80 % de dedicació i treballar el que calgui. Això sí que es 
pot demostrar. Ho podem demostrar. Sí, sí que es pot demostrar i vostè no hi era perquè ho 
digui. 
 
Sr. Seras: però ara sí. 
 
Sra. López: val, doncs vostè mai està al despatx perquè no el veig mai de les vegades que hi he 
anat. Imagini’s. Per tant el que hem de tenir clar és que la llei ARSAL és la que ara estableix els 
màxims, que són cinquanta mil euros bruts anuals i per tant com vostès han estat incapaços de 
fer els càlculs com Déu manar en això, sí, s’ha inventat les quanties i han ajustat en funció dels 
calers que hi havien. I això és el que hem de dir. No sortir a la ràdio i a premsa dient:és que 
l’alcalde s’ha baixat el sou. Escolta, perfecte, sí però també s’ha baixat la dedicació, també fa 
d’altres coses però home! no em compari amb una persona. J que vostè parlar faci-ho de tots 
els regidors. Estaran mot contents! Jo de veritat que estic encantada que vostès vagin i surtin 
dient que s’han baixat el sou però el que m’entristeix és que a l’hora de comparar les dades 
obliden part de l’ informació perquè això és enganyar, insisteixo, enganyar a la ciutadania. Si 
us plau, prego que vostè com a president de la comissió, senyor Benedicto, prego que facin 
públic els sous i les dedicacions en la web municipal de l’ajuntament de l’anterior mandat i de 
l’actual i partir d’aquí facin totes les notes de premsa que creguin oportunes i aquí ja en 
parlarem. I que sigui la ciutadania que tant importa i haurà un procés de participació i tant 
diuen que és el faran, diguin i opinin sobre si les dades que vostès presenten són correctes o 
no ho són. Gràcies. 
 
Sr. Montejo: per puntualitzar, respecte a l’estalvi anual del govern m’he limitat a citar el que 
apareix en el document que ens vàreu facilitar a la junta de portaveus per tant si hi ha un error 
no és nostre. I respecte al que comentava e l portaveu del PS sobre les limitacions del sou, sí 
que és cert que nosaltres vam publicar un document per facilitar la negociació on apareixia el 
límit de dos mil dos-cents euros nets. Aquest no é el programa que porta la CUP. En el nostra 
programa apareix que el límit que entenem que un càrrec electe ha de tenir són mil sis-cents. 
Per tant, el que estem defensant aquí no és un programa de negociació que finalment no va 
concloure sinó el nostre programa que de fet és el mateix que entenc que ocórrer amb el cas 
del PS que fa unes setmanes estava disposat a entrar en l’ AMI i ara sembla que és una mica 
més reticent. No és sorprenent aquest canvi de criteris. Estem defensant el programa que 
portàvem a les eleccions i en qualsevol cas, les mitjanes que comentava el portaveu del PS són 
les mitjanes exceptuant a l’alcalde. Ja ho hem dit i ho reconeixem que l’alcalde s’ha baixat 
dotze mil euros el sou, un 20 %, no hi ha cap problema en dir-ho. La qüestió és que la resta 
de components de l’equip de govern no s’ha rebaixat el sou. Per tant no hi ha una rebaixa 
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equitativa sinó que bàsicament la càrrega d’aquesta reducció salarial se l’han emportat els 
regidors de l’oposició i els portaveus  de l’oposició. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: PP. Si volis comentar, és que no ho hem fet per ordre però no passar res. 
 
Sra. González: només una coseta a la que feia referència la Montse, a la llei ARSAL i que 
també es referia al sou de l’alcalde que s’havia reduït dotze mil euros. Per dir-te que ha dit 
correctament els números que ren cinquanta mil euros el límit màxim, doncs nosaltres estem 
cobrant tretze ml euros per sota d’aquest límit, els regidors. Que també estem un gran estalvi 
perquè es podria cobrar, a veure si m’entens 
 
(comentaris)  
 
però és que és un límit. A veure que cobraves quaranta vuit mil euros, gaire bé cinquanta mil 
euros cobraves tu quan estaves. 
 
Sra. López: quaranta-sis. 
 
Sra. González: doncs nosaltres estem cobrant quaranta-quatre. O sigui que la rebaixa és 
important també en comparació amb que cobràveu governant. Perquè es tingui en compte 
també en la rebaixa. 
 
Sr. Ferré: UAM, vols dir alguna cosa? La CUP ja ho ha dit. C’s, algo? PS? 
 
Sr. Perín: si volíem puntualitzar el comentari de la CUP que hem de sumar peres amb peres. O 
sigui l’alcalde cobrarà diners, no pomes ni plàtans. O sigui, hem de ficar aquests diners en 
l’equació. Llavors s’ha d’afegir que la mitjana s’ha de fer amb l’alcalde. Gràcies. 
 
Sra. López: en relació amb el comentari que ha dit la senyora González comentar que sí que és 
ben cert que jo tenia un sou més elevat, era responsable d’una àrea, d’una àrea sencera, vostè 
era regidora d’una regidoria, no era responsable d’una àrea. En aquest sentit comentar-li que 
jo tenia el 100 % de dedicació, vostè té el 80 %. Si vostè fa la mitja que entenc que la pot fer 
perquè és el que he fet jo, a vostè li surt si treballes el 100 € a cinquanta dos mil cinc-cents 
euros anuals. Per tant li estic demostrant que jo cobrava menys que vostè l’únic que treballava 
més hores perquè és el 100 %. Simplement per dir-li el que vostè ha dit. És ben cert que vostè 
parla de cinquanta mil euros de la llei ARSAL, clar: és que posen límits. Han de posar límits 
però crec que això és el de menys perquè a la fi vostès porten els números i això és una cosa 
molt senzilla que és diu regla de tres, que ens ho ensenyen quan anem a tercer i que m’ho van 
ensenyar en castellà a més a més perquè era el que passava que no es parlava el català a 
Catalunya, per això hem avançat, 
 
(comentaris del públic) 
 
I en aquest cas, és molt senzill, simplement aplicar una regla de tres, una regla de tres. A part 
comentar-li que la nota de premsa que han tret vostès, crec que hi ha alguna incongruència. 
Perquè vostè diuen que el límit de per assistències de l’equip de govern, no podran cobrar més 
de dos mil dos-cents euros i resulta que en el document que estan aprovant, en el punt 
número 4, posa que el regidor de govern un màxim mensual de tres mil cinc-cents. Per tant no 
sé si l’error està en la nota de premsa o està en el document que vostès han presentat, en el 
punt número 4. Entenc que el document que val és el de 
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(comentaris)  
 
Està equivocat?  
 
Interventora: en el punt 4 parla de les assistències. Les assistències són a dotze mesos i el 
número 1 són anuals i són 14 pagues. 
 
Sra. López: perdó, no s’entén que una persona que va per indemnització no cobra per 14 
pagues. Ah! vostès divideixen a les 14, això és nou doncs, això és nou. També comentar-vos 
que en el punt número 6 posa que les retribucions i indemnitzacions que es fixen en els acords 
anteriors s’adequaren a partir del 1 de gener de 2016 de forma automàtica i sense necessitat d 
‘acord exprés en funció del percentatge en que es determina aplicar la llei de pressupostos 
generals de l’Estat per als funcionaris i personal laboral. Jo crec que per una qüestió d’ètica, ja 
que a les declaracions de la nota de premsa que fa en aquest cas l’alcalde, el senyor Ramon 
Ferré, que tothom ha d’estar en el mateix nivell, que entenen que en la situació de crisi no 
tothom cobra el mateix; aquest punt hauria de deixar d’existir. I per tant, no és que existís 
sempre senyora interventora que ningú li ha donat la paraula de moment. O sigui ja li 
demanaren. 
 
(comentaris del públic) 
 
Sí, és així perquè és un respecte encara que vostès no el tinguin, és un respecte i jo li estic 
respectant. Per tant, entenem que el que el que ha de fer ja que vostès han fet aquesta nota 
de premsa és treure aquest punt perquè primer no són funcionaris, són regidors i per tant 
entenc que amb el sou que ja és raonable no cal. 
 
Sr. Ferré: on? 
 
Sra. López: en el punt número 6 que parla d’una actualització expressa dels sous dels regidors 
en funció de l’aprovació de la llei de pressupostos de l’Estat per funcionaris i pel personal 
laboral. Entenc que per funcionaris i personal laboral és perfecte, ha de ser així. En canvi jo 
demano, en aquest cas prego, que a nivell regidors com a càrrecs electes no sigui així. 
 
Sr. Ferré: hi ha algun tema tècnic que vulgueu dir? El que sí li demanaria en properes 
intervencions que tingui una mica de respecte també, pels funcionaris en tot cas. 
 
Sra. López: disculpi, jo he tingut respecte. Entenc que vostè és la persona que ha de donar la 
paraula, l’ intervenció que s’ha fet sempre. 
 
Sr. Ferré: si l’ha tallat és per interrompre-la perquè estava dient una cosa que no era correcte. 
Llavors, el que feia és afavorir que la seva exposició sigui més rica i plena. 
 
Sra. López: perdoni i disculpi que li expliqui com alcalde. Com s’ha fet fins ara a les sessions 
plenàries és que a vostè li demana permís i li doni l’explicació. 
 
Sr. Ferré: ara li demanaré, no pateixi. 
 
Sra. López: gràcies. 
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Sr. Ferré: ja està, no? Estem al torn de dúplica. A veure, en primer lloc ja que estem amb 
aquest tema de l’interventora que ha fet aquesta intervenció el que li demanaria a 
l’interventora és quina és la base sobre la qual s’han calculat aquests sous d’aquest govern. 
 
Interventora: és el que marca la llei ARSAL i és el 45 % del sou del secretari d’Estat i són 
cinquanta- cinc mil euros. Ja vaig aclarir a la junta de portaveus que una cosa és l’ import que 
s’aprova com a retribució bruta anual i l’altra és la dedicació. És a dir, es poden establir unes 
quantitats anuals i una dedicació al 100 % o la mateixa quantitat anual amb una dedicació del 
70 %. Per tant, per a mi i crec que a nivell legal no té res a veure el percentatge de dedicació 
amb l’ import anual. Dit això i fent una senzilla regla de tres com comenta la regidora de 
convergència sortia si no recordo malament l’ import de cinquanta-dos mil cinc-cents. 
 
Sr. Ferré: l’anterior govern quanta tenia? 
 
Interventora: cinquanta-nou. 
 
Sr. Ferré: cinquanta-nou, la base. Per tant, entenc jo que el que ha dit la regidora de CIU,a 
quest suposat sou del 100 % que ja ha dit que ningú cobrarà encara estem per sota del que hi 
havia en l’anterior govern, i dic aquest suposat sou. La realitat és que nosaltres no cobrarem el 
100 % del sou, aquesta és la realitat i per tant la partida que vostè ha volgut fer ara fictícia i 
que ha volgut a més a més enganyar a la gent, perquè vos`te és la que ha enganyat a la gent 
en aquest cas fent aquests números hipotètics i aquests números que a més a més eren falsos. 
El que no pot ser és dir mentides i la realitat està claríssima, el que cobrarà tothom és el que 
està en aquesta graella i la dedicació és un altra tema. Evidentment tots no tenim horari, ni 
fixem perquè és veritat que farem una dedicació complerta, pràcticament, a l’ajuntament. Vull 
dir que si algú més té un tema laboral, com tenia l’anterior govern, doncs a més a més podrà 
compaginar-ho amb altres tasques doncs que també hi havia abans regidors que també ho 
feien i ara doncs passarà exactament el mateix. Per tant , si vostès tenien dedicació plena i 
dedicació exclusiva doncs ara tindrem dedicacions parcials del 90 % i del 80 % però no és un 
tema de qui dedicarà més o menys hores perquè dedicarem segurament més encara que les 
que dedicaven vostès per un altra motiu i és que ara son nou. Per tant, ens haurem de dedicar 
més a fer la feina que fins ara feien onze. D’acord? 
 
Més coses, en tema de transparència dels càrrecs de confiança ja li he contestat abans al Jacob 
Balaguer, en principi no hem contractat cap càrrec de confiança. És un tema que encara està 
per parlar, està per discutir i en tot cas recollim la seva proposta. En quan a l’actitud 
col·laboradora i constructiva que ens han traslladat els membres de l’equip de govern en el ple 
doncs ho diu perquè en el tema de rebaixa de sous el portaveu de la CUP ha dit que era 
inferior. O sigui a l’oposició que era superior que la de l’equip de govern jo el que li puc dir és 
que si agafa vostè la mitjana amb l’alcalde, la rebaixa de la mitjana, tenint en compte que som 
nou en lloc d’onze, agafar la mitjana, també fem nus números hipotètics, són mil dos-cents 
seixanta-quatre euros. És més rebaixa fins i tot de la que té el regidor de l’oposició i el 
portaveu de l’oposició; és una mitjana encara més rebaixada que no la rebaixa que ha fet en 
els dos casos. Pe`ro ja dic tenint en compte la rebaixa mitjana, que també són uns números 
nua mica surrealistes, una mica bé, que no són els reals. L’estalvi del govern són aquests 
noranta-nou mil euros, és veritat, això també és na mitjana fictícia si vol però és una realitat. El 
govern som nou i abans eren onze, hi ha dos regidors menys que és un estalvi però també és 
veritat que s’han baixat els sous respecte a l‘anterior govern. Per això la mitjana perquè sinó 
seria vuitanta-quatre que serien dos regidors menys, seria el que cobrarien dos regidors menys. 
D’acord? Com són noranta-nou són quinze mil euros més encara que hi ha hagut de rebaixa 
per part dels sous de l’equip de govern. El que és l’estalvi global, seixanta-quatre mil euros, és 
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al final el que notaren els ciutadans que és el cost d’aquest consistori són seixanta-quatre mil 
euros menys cada any. I això és el que tindrà. Si a més a més es té en compte el tema que hem 
comentat abans de les assistències i que no hi haurà seguritat social doncs segurament encara 
hi haurà més rebaixa perquè tot el tema de seguritat social pel tem que coneixeu també hi 
haurà més rebaixa però nosaltres com que no era na cosa políticament que hàgim decidit 
perquè és n tema tècnic i un tem administratiu, en aquest cas, d’una llei que hi ha vigent no 
hem volgut ni tant sols fer números del que suposa això. Per tant també en aquest sentit hi 
haurà una rebaixa però no hem volgut fer números perquè no era un decisió polític que 
havíem pres sinó que ha sigut un tema tècnic, no? 
 
El tema de l’informe de l’oposició per assistències? Jo crec que de moment tenim l’informe fet 
del que és l’interventora que va fer aquest informe però també està basat en unes sentències 
que hi ha hagut, i que jo desconeixia, i que sembla que estan des del 2012 sinó recordo 
malament, i amb això s’ha basat el document. Jo també al principi pensava que es podia triar 
entre una cosa i l’altra però hi ha hagut aquest tema que van posar sobre la taula i llavors vam 
fer la proposta en aquest línea que evidentment complís amb la normativa vigent i així es com 
ho vam informar. Si vostès troben un altra mecanisme o veiem n altre mecanisme per fer-ho, 
nosaltres cap inconvenient però a nivell tècnic doncs hi ha aquesta limitació, ja sigui una 
interpretació restrictiva o no, segons ha dit vostè, però és l’ interpretació que fan en aquest cas 
la secretària i l’interventora i que evidentment doncs a nivell polític el que hem de fer és 
acatar-la en aquest sentit.  
 
El tema del sou del president de comissions? Doncs miri és nua novetat que fins ara no hi 
havia un membre de l’oposició que presidís una comissió; per tant, s’ha d’estipular un sou. Si 
entenem que el president de comissions ja té de per sí més feina, per ser president de 
comissions perquè ha de presentar els punts a la CI i per tant se’ls ha de preparar i a més a 
més ha de recollir tot el que són suggeriments i propostes de tots els grups polítics i conduir-
los i vehicular-los cap els tècnics i cap al funcionariat de la casa doncs evidentment que té més 
feina que el regidor normal, diguem de l’oposició. Per tant en aquest sentit com no hi havia 
una categoria estipulada en aquest sentit el que hem fet és equiparar-la amb la següent 
categoria més alta, en aquest cas la de portaveu de l’oposició. Per tant és un criteri que aquest 
sí que és polítics, és una novetat i no sabíem on situar-la. Podríem discutir tres dies sencers si 
volem sobre quin ha de ser el sou de president d’una comissió però al final hem d’agafar 
alguna cosa i el que hem agafat és que té el sou de la categoria superior de l’escalat de sou i 
això és el que hem fet, equiparar-lo. En aquest cas doncs al portaveu de l’oposició i aquest ha 
sigut el criteri, no hi ha més. 
 
El tema que ha explicat la Montse López també de la dedicació dels regidors? Doncs ja li he 
dit. El tema de la dedicació per nosaltres pràcticament és plena o exclusiva com li vulgui dir 
vostè perquè estem aquí pràcticament tot el dia i fem molta feina encara que vostè digui pel 
facebook i per les xarxes socials que els regidors no estan a les seves regidories doncs miri, si 
no estan a les seves regidories és perquè hi han molts departaments dispersos i cadascú igual 
en té dos o tres i ha d’anar a diferents llocs. Per tant si no estan a la regidoria els pot trobar 
aquí a alcaldia o estan parlant amb ciutadans en el carrer i fent la seva tasca de regidors que és 
el que toca. A més dir-li que l’alcalde en aquest cas cobrarà menys que fins i tot vostè quan 
era regidora. Per tant, en aquest sentit el que és una realitat és aquesta, la nòmina que tindré 
jo a final de mes serà més baixa que la que tenia vostè a final de mes. Aquesta és una realitat, 
vostè la pot maquillar com vulgui, vostè pot dir fins i tot que amb el 100 % jo cobraria molt 
més però és que no el cobraré. Per tant cobraré això i la realitat és aquesta, el que arribarà a 
final de mes a la caixa de cada un de nosaltres, en aquest sentit. Per tant, pot fer els números 
que vulgui però si us plau quan faci números tingui una mica d cura perquè hi ha gent que a 
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vegades se’ls creu i a vegades poden donar lloc a males interpretacions que no són les 
correctes. Per tant, el que li demanaria és una mica de seriositat en aquest sentit i que quan 
doni números, si us plau, doni els números que s’han donat en un junta de portaveus, que són 
aquest de cinquanta-dos mil tres-cents no el que s’ha inventat vostè de cinquanta-cinc mil i 
pico. Vos`te ha dit nu sou superior a cinquanta-cinc mil. D’acord? Jo en principi crec que 
aquest és un tema que s’ha debatut suficientment a les juntes de portaveu que ja dic que de 
moment ja hem fet tres i aquestes no estaran retribuïdes perquè de moment no estan aprovats 
els sous. Tots aquests dies fins avui tots el regidors no percebrem res,això també és una realitat 
que ha de saber la ciutadania des del dia 12 que es va prendre possessió fins a data d’avui en 
què s’aproven els salaris tots el regidors del consistori no rebrem ni un sol euro per tots 
aquests dies que hem esta fent la nostra tasca i per tant aquestes retribucions que s’estan 
aprovant avui entren en funcionament a partir de demà. Això també és bo que ho sàpiga la 
ciutadania, d’acord? 
Secretaria: alcalde, el punt 6 al final es manté o es treu? 
 
Sr. Ferré: el punt 6, no ho sé. Vulgueu que el tema de funcionaris i personal laboral? 
 
Secretària: és decisió vostre. 
 
Sr. Ferré: de moment el podem treure perquè al final és una votació que es fa pel ple. Recollim 
el suggeriment doncs. Espero que això també li faci canviar d’opinió en la votació. 
 
Sr. Balaguer: ERE explicarà molt breu perquè votarà a favor que és el que hem dit al principi. 
Entenem que tot això és un titular, ers més que això. El temps donarà la raó en si cobreu més 
o menys. Perquè la feina la fareu a partit d’ara que heu de començar. No fotem baralles abans 
d’hora. Ara s’ha regulat, entenem, torno a repetir el que he dit abans. Si està arreglat i és per 
llei i hi ha nus números mentre estem amb aquestes xifres no hi hauria d’haver cap problema. 
Comencem la legislatura tirant-nos als caps els plats uns amb els altres sempre el mateix amb 
el sou. Ja ho dirà el temps si hem treballat o si al poble li ha sortit barat o car. I referent al que 
diu vostè que no he dit res, també vostè acabi d’explicar i digui la veritat, vostè ja va explicar 
que de càrrecs de confiança no però ja ens està donant noms d’algunes persones que 
desenvoluparien algun tipus de tasca..Per tant jo no dic cap mentir, el que jo li dic és que ja 
que ho sabem de cert, i vostè ens ho ha explicat, d’una vegada seria més pràctic dir cadascú 
entre cometes el que fa falta. Manin uns o manin els altres sempre trobem persones 
necessàries doncs ja no les hem embut i dir càrrec de confiança. No comencem a trobar 
empreses que cobren, és veritat i vostè ens ho ha dit i ens ha donat noms, vull dir que no s’ha 
d’amagar per això i era el que li retreia. Nosaltres el que farem és votar a favor. 
 
Sra. López: un petit incís, simplement per justificar el meu vot. En aquest cas comentar j que 
ha fet esmen l’interventora i la secretaria del tema de les dedicacions jo el que puc demostrar, i 
ho puc publicar ja que vostès m’ho han demanat, és que el sou base dels tinents d’alcalde de 
l’anterior mandat existia. Existia un sou base dels regidors normals i també de l’alcalde. O sigui 
el que no pot ser és que diguin algunes coses que no són així i si vostè diuen que la dedicació 
no és important doncs en aquest cas no entenc perquè s’ha de posar un percentatge que posi 
parcial o exclusiva i jo crec que així evitarem malentesos i no haurem de fer regles de tres ni 
cap tipus de demagògia com estan dient que hem fe en aquest sentit. Simplement és un prec 
que faig ja que a mi se m’ha titllat de mentidera quan jo l’únic que he fet és posar uns 
números en funció de les dades que tinc d’aquest ajuntament donades per tècnics quan jo en 
aquell moment era governant. I ha estat així. Simplement és això. Nosaltres per aquest motiu, 
ja que no s’ha estat franc a l’hora de l’explicació per part de l’equip de govern i a més s’ha 
intentat desacreditar a un grup municipal votarem en contra. 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 13 vots a favor: 5 
dels membres del PSC-CP, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres 
d’ERC i 2 dels membres de C’S, i 7 vots en contra: 5 dels membres de CIU i 2 dels membres de 
CUP, acorda: 
 
1. Establir que, amb efectes de 7 de juliol de 2015, el següent règim de dedicacions i 

retribucions per als regidors d’aquesta Corporació: 

 

CàrrecCàrrecCàrrecCàrrec    Règim de dedicacióRègim de dedicacióRègim de dedicacióRègim de dedicació    
Percentatge de dedicacióPercentatge de dedicacióPercentatge de dedicacióPercentatge de dedicació    Retribució (euros Retribució (euros Retribució (euros Retribució (euros 

bruts anuals)bruts anuals)bruts anuals)bruts anuals)    

Alcalde Parcial 90% 47.000 euros 

Tinent/a d’Alcalde Parcial 80% 42.000 euros 

Regidor/a Parcial 80% 42.000 euros 

 
2. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats 

de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los 

d’alta al règim general de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les 

quotes empresarials. Aquesta dedicació comporta la incompatibilitat de percepció d’altres 

retribucions en els termes que estableix la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats. 

 
3. Establir, amb efectes del dia 7 de juliol de 2015, el règim d’indemnitzacions a favor dels 

membres de la Corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detalla 

tot seguit: 

 
ConcepteConcepteConcepteConcepte    Import/sessióImport/sessióImport/sessióImport/sessió    
Ple 500,00.-€ 
Junta de Govern Local 350,00.-€ 
Comissions Informatives 250,00.-€ 
Junta de Portaveus 100,00.-€ 

 
4. Establir, amb efectes del dia 7 de juliol de 2015, els límits màxims mensuals per aquest 

règim d’indemnitzacions, que a continuació es detallen: 

 

CàrrecCàrrecCàrrecCàrrec    Import màxim mensualImport màxim mensualImport màxim mensualImport màxim mensual    
Portaveu 1.516,00.-€ 
Regidor/a de govern 3.500,00.-€ 
Regidor/a de l’oposició 700,00.-€ 
President/a de comissions 1.516,00.-€ 

 

5. La retribució i les indemnitzacions que es reconeix en els apartats anteriors, és independent 

del dret que es reconeix als membres corporatius, a la percepció de dietes per desplaçament i 

allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les despeses ocasionades en 

l’exercici del càrrec quan siguin efectives i amb justificació documental prèvia. 
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6. Establir, amb efectes del dia 7 de juliol de 2015, una assignació econòmica de caràcter 

anual a favor dels grups polítics municipals que constarà de: 

 
ConcepteConcepteConcepteConcepte    ImportImportImportImport    
Component fix 6.500,00 euros 
Component variable 2.500,00 euros/regidor 

 
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el 
funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a 
la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Aquestes dotacions podran ser modificades anualment amb l’aprovació de les Bases 
d’Execució de l’exercici que acompanyen al pressupost municipal. 
 
7. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats, concedint-los un termini de 5 

dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, per tal que manifestin a quin règim 

retributiu s’acullen. 

 

8. Incorporar i adequar el pressupost i les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2015 a 

la totalitat de les obligacions derivades d’aquest acord. 

 
9. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la 

corporació i a la seu electrònica. 

  
10.10.10.10.    DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2670/2015 DE 22 DE JUNY DE DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2670/2015 DE 22 DE JUNY DE DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2670/2015 DE 22 DE JUNY DE DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2670/2015 DE 22 DE JUNY DE 
DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELS TINENTS DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELS TINENTS DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELS TINENTS DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELS TINENTS 
D'ALCALDED'ALCALDED'ALCALDED'ALCALDE    
    
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2670/2015: 
    
“Identificació de “Identificació de “Identificació de “Identificació de l’expedientl’expedientl’expedientl’expedient    
 
Designació dels membres de la Junta de Govern Local i dels tinents d’alcalde. 
 
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. En la propera sessió plenària es tractarà la nova organització municipal, entre la qual es 
troba la creació de la Junta de Govern Local. 
 

4. En virtut de la potestat d’autoorganització, l’alcalde ha de designar els membres que han 
d’integrar la Junta de Govern Local i els tinents d’alcalde. 
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari 
de l’Ajuntament. 
 
2. El nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la Junta de Govern és competència 
de l'alcalde a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 53.2 i 54 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; 46.1 i 
52.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i article 22 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.  
 
3. La composició de la Junta de Govern Local, es troba regulada als articles 23.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril; 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 52 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals.  
 
ResolucióResolucióResolucióResolució    
 
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans 
esmentada, resolc: 
 
1. Designar els membres, que han de constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat 
municipal de caràcter resolutori, sota la presidència d’aquesta Alcaldia, següents: 
 
Sr. Josep Parera Ribell  
Sra. Teresa Gonzàlez Santiago 
Sra. Maria Elena Rubio Pérez 
Sr. Adrià Ignasi Seras Viola 
 
2. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit es 
relacionen, d’entre els membres de la Junta de Govern Local: 
 
Sr. Josep Parera Ribell, primer tinent d’alcalde 
Sra. Teresa Gonzàlez Santiago, segona tinenta d’alcalde 
Sra. Maria Elena Rubio Pérez, tercera tinenta d’alcalde 
Sr. Adrià Ignasi Seras Viola, quart tinent d’alcalde 
 
3. Correspondrà als tinents d’alcalde substituir, pel seu ordre de nomenament, a aquesta 
Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions en els supòsits legalment previstos. 
 

4. Tot el que fa referència a la Junta de Govern, queda condicionat a la creació de la Junta de 
Govern Local per part del Ple de la Corporació. 
 

5. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme. 
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6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Taulell 
d’anuncis de la Corporació i en la seu electrònica de l’Ajuntament, sens perjudici que aquesta 
resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura. 
 

7. Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats, a fi de que prestin si 
escau l'acceptació de tals càrrecs, amb l’advertiment de que es considerarà que s’ha acceptat 
tàcitament el càrrec, si en el termini de tres dies hàbils no manifesta per escrit la seva oposició 
al mateix, i que la condició de tinent d'alcalde es perd, a més de pel cessament, per renúncia 
expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern 
Local.” 
 
L’alcalde proposa al Ple de la corporació:  quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que constitueixen quórum 
suficient per la majoria legal, acorda: quedar-ne assabentats. 
 
11.11.11.11.    DONAR COMPTE DEDONAR COMPTE DEDONAR COMPTE DEDONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2664/2015 D'APROVACIÓ DE L DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2664/2015 D'APROVACIÓ DE L DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2664/2015 D'APROVACIÓ DE L DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2664/2015 D'APROVACIÓ DE 
L'ORGANIGRAMA POLÍTIC MUNICIPALL'ORGANIGRAMA POLÍTIC MUNICIPALL'ORGANIGRAMA POLÍTIC MUNICIPALL'ORGANIGRAMA POLÍTIC MUNICIPAL    
 
 
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2664/2015: 
 
“Identificació de l’expedient“Identificació de l’expedient“Identificació de l’expedient“Identificació de l’expedient    
 
APROVACIÓ DE L’ORGANIGRAMA POLÍTIC MUNICIPALAPROVACIÓ DE L’ORGANIGRAMA POLÍTIC MUNICIPALAPROVACIÓ DE L’ORGANIGRAMA POLÍTIC MUNICIPALAPROVACIÓ DE L’ORGANIGRAMA POLÍTIC MUNICIPAL    
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.  
 

2. La nova corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 

3. Per tal de dotar d’una major celeritat i eficàcia el funcionament de l’Ajuntament, es 
considera necessari establir un organigrama municipal amb distribució de serveis i activitats per 
regidories. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
Són d’aplicació els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local i l’article 43.3 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
ResolucióResolucióResolucióResolució    
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, resolc: 
 
1.Determinar que l’organigrama polític municipal queda dividit en les àrees i departaments que 
s’indiquen en l’annex 
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2. Remetre anunci de les referides delegacions per a la seva inserció al BOPT i publicar-les 
igualment al Tauler d'Anuncis municipal i a la seu electrònica. 
 
3. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.” 
 
L’alcalde proposa al Ple de la corporació: quedar-ne assabentats.    
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que constitueixen quórum 
suficient per la majoria legal, acorda: quedar-ne assabentats. 
 
12.12.12.12.    DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2665/2015 DE 22 DE JUNY DE DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2665/2015 DE 22 DE JUNY DE DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2665/2015 DE 22 DE JUNY DE DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2665/2015 DE 22 DE JUNY DE 
DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTSDELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTSDELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTSDELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS    
 
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2665/2015 de 22 de juny: 
    
“Identificació de l’expedient“Identificació de l’expedient“Identificació de l’expedient“Identificació de l’expedient    
 
Delegació de la presidència de les comissions informatives permanents. 
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.  
 

2. La nova corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015.  
 

3. En la propera sessió plenària es tractarà la nova organització municipal, entre la qual es 
troba la creació i composició de les comissions informatives permanents. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
Són d’aplicació l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i els articles 125 i 38.d) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
ResolucióResolucióResolucióResolució    
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, resolc: 
 
1. Delegar la presidència efectiva de les Comissions Informatives constituïdes en aquest 
Ajuntament en els següents regidors: 
 
Comissió informativa permanentComissió informativa permanentComissió informativa permanentComissió informativa permanent    Regidor/aRegidor/aRegidor/aRegidor/a    
Comissió Informativa de Transparència i Participació Jesús Benedicto Calahorra 

 
Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció 
Econòmica 

Maria Elena Rubio Pérez 

Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics Adrià Ignasi Seras Viola 
Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat 
Ciutadana 

Josep Parera Ribell 

Comissió Informativa de Turisme i Via Pública Teresa Gonzàlez Santiago 
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2. Notificar la present resolució a les persones designades a fi de que procedeixin, si 
escau, a l’acceptació d’aquests càrrecs, amb l’advertiment de que es considerarà que s’ha 
acceptat tàcitament el càrrec, si en el termini de tres dies hàbils no es manifesta per escrit la 
seva oposició. 
 
3. Remetre anunci de les referides delegacions per a la seva inserció al BOPT i publicar-les 
igualment al Tauler d’Anuncis municipal i a la seu electrònica. 
 
4. Condicionar la validesa d’aquest acord a la creació de les comissions informatives 
permanents per part del Ple de la Corporació. 
 
5. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebri. 
    
6. Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de la present 
resolució.” 
 
L’alcalde proposa al Ple de la corporació:  quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat de la totalitat dels membres presents que constitueixen 
quórum suficient per la majoria legal, acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
13.13.13.13.    DONAR COMPTE DEL DECRET DDONAR COMPTE DEL DECRET DDONAR COMPTE DEL DECRET DDONAR COMPTE DEL DECRET D’’’’ALCALDIA NÚM. 2666/2015 DE 22 DE JUNY DE ALCALDIA NÚM. 2666/2015 DE 22 DE JUNY DE ALCALDIA NÚM. 2666/2015 DE 22 DE JUNY DE ALCALDIA NÚM. 2666/2015 DE 22 DE JUNY DE 
DELEGACIONS DE LDELEGACIONS DE LDELEGACIONS DE LDELEGACIONS DE L’’’’ALCALDIALCALDIALCALDIALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCALA A LA JUNTA DE GOVERN LOCALA A LA JUNTA DE GOVERN LOCALA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL    
 
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia número 2666/2015  

“Identificació de l’expedient“Identificació de l’expedient“Identificació de l’expedient“Identificació de l’expedient    

Delegacions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local. 

FetsFetsFetsFets    
 
1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.  
 

2. La nova corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015. 
 
3. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels 
assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la junta de govern 
local. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL), l’article 43.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) i altra 
legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions 
pròpies en la junta de govern local i, en els municipis on aquesta no fos constituïda, en els 
tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, 
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llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
ResolucióResolucióResolucióResolució    
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, resolc: 
 
1. Efectuar, a favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions en 
les matèries següents: 
 
 

ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    ATRIBUCIÓ DELEGADAATRIBUCIÓ DELEGADAATRIBUCIÓ DELEGADAATRIBUCIÓ DELEGADA    
21.1.f) 
LRBRL 
53.1.g 
TRLMC 

Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost 
aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència. 
Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions 
vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos 
liquidats en l’exercici anterior. 
Rendir comptes. 
(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.) 

21.1.g) 
LRBRL 
53.1.h 
TRLMC 

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de 
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir 
les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques. 

21.1.j) 
LRBRL 
53.1.a 
TRLMC 

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple 
la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i 
dels projectes d’urbanització. 

21.1 n) 
LRBRL 
53.1.n 
TRLMC 

Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per 
infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què 
aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no 
comportin separació del servei dels funcionaris i acomiadament del 
personal laboral). 

21.1.o) 
LRBRL 
53.1.p 
TRLMC 

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan l’alcalde o els 
tinents d’alcalde siguin els competents per a la contractació o 
concessió i estigui previst en el pressupost. 

21.1.q) 
LRBRL 
53.1.r 
TRLMC 

Atorgar llicències i autoritzacions, tret que les lleis sectorials ho 
atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.  
 
La concessió de les següents llicències municipals, llevat que les 
lleis sectorials ho atribueixin expressament al ple o a la junta de 
govern, reservant l’Alcalde l’atorgament de les mateixes per raons 
de necessitat o urgència, donant compte a la Junta de Govern 
Local, en la primera sessió que se celebri: 
 

- Llicències d’obra. 
- De segregació. 
- De primera utilització. 
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- De gual. 
- De demolició. 
- Canvis de titularitat de llicències. 

 Personal. 
 
El nomenament de tot tipus de personal, les autoritzacions de 
contractacions laborals, permisos, situacions, administratives, etc.    
 
Acord d’imposició de sancions per faltes greus i molt greus, a 
excepció de la separació del servei. 

 Urbanisme    
 
L’atorgament de conformitat o disconformitat a projectes presentats 
per altres Administracions Públiques en ordre a la realització d’actes 
d’edificació i/o ús del sòl. 
 
Disciplina urbanística, en aquells aspectes no atribuïts per la 
normativa al Ple.  

 Medi Ambient.    
 
L’aprovació de l’informe municipal en els expedients d’autorització 
i/o llicència ambiental. 
 
La concessió d’autoritzacions d’entroncaments d’aigua i 
connexions a la xarxa de clavegueram municipal. 

 Hisenda i gestió tributària.    
 
L’aprovació de certificacions d’obra, prèviament validades pel servei 
corresponent, que en el seu tràmit d’aprovació es gestionen 
conjuntament amb la factura presentada per l’adjudicatari del 
contracte. Aprovació de la certificació que es correspondrà amb la 
despesa prèviament aprovada per l’òrgan competent i conformada 
pel servei corresponent. Recepcions definitives.    
 
L’aprovació dels expedients de rebuts fallits.    
 
L’aprovació del nomenclàtor dels carrers i places del municipi, la seva 
modificació i numeració de les parcel·les. 
 
La resolució de les reclamacions tributàries. 

 Activitat de foment.    
 
La sol·licitud i acceptació de subvencions i /o ajuts de naturalesa 
econòmica quan la disposició que aprovi la convocatòria designi 
l’Alcaldia com a òrgan competent per fer-ho, no en designi cap 
d’específic, i els efectes econòmics que comporti no sigui 
competència del Ple municipal ni dels tinents d’alcalde. 

 Àmbit jurídic.    
 
L’autorització de convenis i acords de cooperació i/o col·laboració 
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amb altres administracions o amb institucions públiques i/o privades, 
sempre que no sigui competència del Ple municipal ni dels tinents 
d’alcalde.    
 
La resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial. 

 Delegar a favor de la Junta de Govern Local la facultat de dictar 
disposicions interpretatives i aclaridores de l’Ordenança Fiscal 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals de Calafell. 

 Procediment sancionador 
 
La imposició de sancions per incompliment de les ordenances 
municipals o la legislació vigent, quan es disposi que l’òrgan 
competent per imposar-les és l’alcalde. 

 Ocupacions de la via pública 
 
La resolució de les sol·licituds d’ocupació de la via pública, 
reservant l’alcalde l’atorgament de les mateixes per raons de 
necessitat o urgència, donant compte a la Junta de Govern Local, 
en la primera sessió que se celebri. 

 
2. Les atribucions que han estat delegades han d’exercir-se en els termes i dins els límits 
previstos en la normativa de règim local, en el Reglament Orgànic Municipal, i en el paràgraf 
següent. No obstant això, les atribucions delegades en la Junta de Govern podran ser assumides 
per l’alcalde, davant supòsits d’urgència que ho facin convenient, donant-se compte 
posteriorment a la dita Junta de Govern, a efectes de la seva ratificació. 
 
Són condicions concretes de l’exercici de les delegacions efectuades en el present Decret, les 
següents: 
 
a) Els acords administratius que s’adoptin per delegació indicaran expressament aquesta 
circumstància i es consideraran dictats per l’òrgan delegant. 
 
b) No podran delegar-se les competències que s’exerceixin per delegació. 
 
3. Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació amb les matèries delegades, 
tenen el mateix valor que les resolucions que dicti l’Alcaldia en exercici de les atribucions que no 
hagi delegat, sense perjudici de la seva adopció conforme a les regles de funcionament de la 
Junta. 
 
4. En qualsevol moment aquesta Alcaldia podrà abocar per a si mateix, amb caràcter 
individualitzat, qualsevol assumpte entre els compresos en l’esfera de les competències delegades 
i resoldre sobre el mateix. 
 
Independentment de les competències que es deleguen, aquesta Alcaldia podrà sotmetre a 
consideració de la Junta de Govern Local, com a òrgan de deliberació, assessorament i suport 
a aquesta Alcaldia, qualsevol assumpte de la seva competència que sigui delegable i sotmetre’l 
a votació. 
 
5. Condicionar la validesa d’aquest acord a la creació de la Junta de Govern Local per part 
del Ple de la Corporació. 
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6. Iniciar els tràmits per efectuar les oportunes adaptacions a les bases d’execució 
pressupostària de la Corporació per tal d’adequar-les a les delegacions efectuades. 
 
7. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï. 
 
8. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el taulell 
d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva 
a partir de l’endemà de la data de la Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
L’alcalde proposa al Ple de la corporació: quedar-ne assabentats. 
 
Sr. Ferré: el punt que hem dit ara de fer les JGL públiques que passaren al ple també tots els 
temes. 
 
Secretària: si em permet, aquestes són les que l‘alcalde delega a la JGL. Les que el ple ha 
delegat a al JGL, aquestes ho posi o no ho posi com ho ha dot una sentència i ho ha dit la llei 
de transparència per nassos hauran de ser públiques quan exerceixin funcions delegades de 
JGL al ple. 
 
Sr. Ferré: en aquest sentit també vull dir això. Que com alcalde també he delegat més 
competències a la JGL i també algunes en el ple però aquest punt com és de la JGL doncs 
també algunes delegacions que fins ara tenia l’alcalde han estat delegades a la JGL per donar-
li més contingut. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat de la totalitat dels membres que constitueixen quórum 
suficient per la majoria legal: 
 
14.14.14.14.    DONAR COMPTE DEL DECRET DDONAR COMPTE DEL DECRET DDONAR COMPTE DEL DECRET DDONAR COMPTE DEL DECRET D’’’’ALCALDIA NÚM. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE ALCALDIA NÚM. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE ALCALDIA NÚM. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE ALCALDIA NÚM. 2669/2015 DE 22 DE JUNY DE 
DELEGACIONS DE LDELEGACIONS DE LDELEGACIONS DE LDELEGACIONS DE L’’’’ALCALDIA EN ELS TINENTS DALCALDIA EN ELS TINENTS DALCALDIA EN ELS TINENTS DALCALDIA EN ELS TINENTS D’’’’ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE    
    
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 2669/2015 de 22 de juny: 
 
“Identificació de l’expedient 
Delegacions de l’Alcaldia en els tinents d’alcalde.    
    
FetsFetsFetsFets    
 
1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.  
 

2. La nova corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015. 
 
3. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels 
assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions als tinents d’alcalde. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (LRBRL), els articles 43, 44 i 45 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
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novembre (ROF) i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de 
l’exercici de les atribucions pròpies en la junta de govern local i, en els municipis on aquesta no 
fos constituïda, en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es 
puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 
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. Els articles 114 a 118 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals regulen el funcionament de la delegació entre els òrgans necessaris d’una 
corporació local. 
 
3. L’article 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que l’alcalde o alcaldessa pot delegar l’exercici 
de les seves atribucions, excepte les de l’article 53.3, en els membres de la junta de govern i quan 
no n’hi ha, en els tinents d’alcalde. L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que 
aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici. 
L’alcalde o alcaldessa pot també conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor 
de qualsevol regidor, encara que no pertanyi a la comissió de govern. 
 
ResolucióResolucióResolucióResolució    
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, resolc: 
 
1. Delegar en els següents tinents d'alcalde, les atribucions que s'indiquen, tenint la 
delegació el caràcter de genèriques d'acord amb el que disposa l'art. 43.3 ROF: 
_ 
a) A favor del tinent d'alcalde Sr. Josep Parera Ribell: 
 
a) Medi Ambient 
 
b) Serveis funeraris 
 

c) Tinença d’animals 
 

d) Serveis Contractats 
 

e) Activitats 
 
b) A favor de la tinenta d'alcalde Sra. Teresa Gonzàlez Santiago: 
 
a) Turisme 
 
Aquesta delegació comporta també la de direcció o Presidència del Patronat Municipal de 
Turisme. 
 
b) Promoció Esportiva 
 

c) Joventut 
 

d) Autoritzacions d’espectacles públics extraordinaris 
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c) A favor de la tinenta d'alcalde Sra. Maria Elena Rubio Pérez: 
 
a) Qualitat de vida 
 
b) Ocupació 
 

d) A favor del tinent d'alcalde Sr. Adrià Seras Viola: 
 
a) Serveis Interns 
 
b) Hisenda 
 
Aquesta delegació també incorpora la d’ordenar la publicació i l’execució dels acords 
municipals i fer-los complir (articles 21.1.r LRBRL i 53.1.e TRLMC) i les següents matèries: 
 
a) Gestió pressupostària: 
    
- La incoació dels expedients de modificació de crèdits pressupostaris. 
 
- L’aprovació de les transferències de crèdits entre partides del mateix grup de funció, i 
dels capítols II, IV, VII i VIII de l’estat de despeses de l’Ajuntament. 
 
- L’aprovació dels expedients de generació de crèdit en l’estat de despeses dels ingressos 
de naturalesa no tributària en el pressupost de l’Ajuntament següents: 
 
- Aportacions o compromisos ferms d’aportació (en forma de subvencions o altres) de 
persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l’Ajuntament o amb alguns dels 
seus organismes autònoms, despeses de competència local. 
 
- Alienació de béns municipals, sempre que s’hagi procedit al reconeixement del dret. 
 
- Preus públics i altres ingressos no tributaris liquidats per la prestació de serveis, en una 
quantia superior als ingressos pressupostats. 
 
- Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals 
podrà reposar crèdit en la quantia corresponent. 
 
- L’aprovació de qualsevol document relacionat amb les fases d’execució, així com les 
ordenacions formals de pagaments del Pressupost Municipal. 
 
b) Hisenda municipal: 
 
o La resolució dels procediments que derivin de les actuacions 
d’Inspecció Tributària dels impostos, taxes i preus públics, tant en la fase d’investigació com en 
les actuacions de comprovació i resolució, així com també la resolució de les reclamacions que 
és suscitin en contra, en aplicació de la Llei General Tributària i altres disposicions 
complementàries. 
 
- La resolució dels procediments de gestió tributària dels impostos, taxes i preus públics, 
tant en la fase de liquidació com en la fase de resolució de les reclamacions que contra els 
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actes administratius de gestió tributària es plantegin en els termes i les condicions previstos en 
l’article 90 de la Llei General Tributària i altres disposicions concordants. Liquidacions, 
autoliquidacions, exempcions i bonificacions, ingressos indeguts, etc. 
 
- L’aprovació dels Padrons Fiscals dels diferents tributs de venciment periòdic, de 
conformitat amb les Ordenances Fiscals, la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Llei 
General Tributària. 
 
- L’aprovació de tota classe d’ingrés, així com les anul·lacions, i si s’escau les devolucions 
d’ingrés. 
 
c) Tresoreria i recaptació: 
 
- La resolució dels actes de gestió recaptatòria que es generin en l’exercici de la funció 
administrativa de realització de crèdits i drets de la Hisenda Municipal, en la fase voluntària, de 
conformitat amb la Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació i altres normes 
concordants. 
 
- La resolució de les reclamacions contra actes de gestió recaptatòria de conformitat 
amb el Reglament General de Recaptació i altres normes concordants. 
 
- La incoació d‘expedients i la resolució d’actes administratius que derivin de la gestió de 
la Tresoreria municipal, excepte l’obertura i la cancel·lació de comptes corrents de 
l’administració municipal. 
 
- Signatura dels xecs i transferències corresponents. 
 
c) Contractació i Compres 
 

d) Servei d’Atenció Ciutadana 
 

e) Informàtica 
 

f) Serveis jurídics 
 

2. Aquestes delegacions genèriques, comporten, en virtut de l’article 43.3 ROF, les 
atribucions següents: 
 
a) Facultats de direcció, coordinació i gestió dels serveis de l’àrea.  
 
b) La discussió i preparació amb els regidors i les regidores de l’àrea dels temes i les 
qüestions que hauran de ser tractats a la Comissió Informativa i/o resolts pels òrgans de 
govern municipal. 
 
c) La facultat d’elevar propostes d’acord als òrgans de govern municipal. 
 
d) Les facultats de contractació fins a un màxim de 30.000 euros (IVA inclòs), disposició 
pressupostària i atorgament de quantitats a justificar en els termes establerts en les Bases 
d’Execució del Pressupost. 
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e) La signatura dels contractes i convenis derivats dels expedients administratius tramitats 
pels serveis dels quals són responsable per delegació de l’Alcaldia. 
 
f) L’aprovació de la liquidació o justificació de totes les bestretes o quantitats a justificar 
atorgades, corresponents als departaments, serveis o activitats de la seva àrea. 
 
g) Facultats de representació de l’Administració municipal en les matèries pròpies de 
l’àrea. 
    
h) Sol·licitud i acceptació de subvencions a les diverses Administracions Públiques en les 
matèries delegades de quantia no superior a 6.000,00 euros, quan la disposició que aprovi la 
convocatòria designi l’Alcaldia com a òrgan competent per fer-ho, o no en designi cap 
d’específic. 
 
i) Aprovació i signatura de convenis de col·laboració amb entitats, administracions, 
centres i empreses per a activitats d’interès comú. 
 
3. Aquesta Alcaldia com a òrgan delegant conservarà, d’acord amb el que disposa 
l’article 115 ROF, les següents facultats en relació amb les competències delegades: 
_ 
a) Informar a l’Alcaldia de tot el que fa referència a l’exercici de la competència delegada 
i proposar les mesures, les solucions o els acords que consideri pertinents. 
 
b) La de ser informat prèviament a l’adopció de decisions de transcendència. 
 
c) Els actes dictats per l’òrgan delegat en l’exercici de les atribucions delegades s’entenen 
dictades per l’òrgan delegant, corresponent, en conseqüència, a aquest, la resolució dels 
recursos de reposició que puguin interposar-se. 
 
d) Vetllar per l’acompliment dels acords dels òrgans de govern municipal. 
 
4. Les delegacions conferides en els punts anteriors comporten l’atribució als tinents 
d’alcalde de les potestats de l’Alcaldia assenyalades als articles 21 de la Llei 7/1985, del 2 
d’abril i 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i susceptibles de delegació necessàries 
per dur a terme aquestes delegacions efectuades en les matèries especificades. 
 
5. En qualsevol moment aquesta Alcaldia podrà abocar per a si mateix, amb caràcter 
individualitzat, qualsevol assumpte entre els compresos en l’esfera de les competències 
delegades i resoldre sobre el mateix. 
 
6. En totes les resolucions administratives que es dictin en exercici de les facultats 
delegades es farà constar expressament que els tinents d’alcaldes actuen per delegació 
expressa de l’alcalde conferida en el present Decret. 
 
7. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, d’acord amb el que disposa l’art. 44.2 
ROF, així com al taulell d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica, sense perjudici de 
l’efectivitat de la delegació a partir del dia següent al de la signatura de la present Resolució. 
_ 
8. Donar compte de la present Resolució al Ple Municipal a la següent sessió ordinària 
que celebri. 
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9. Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l’advertiment de que es 
considerarà que han acceptat la delegació tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils 
comptats des de la notificació, no fan manifestació expressa davant l’òrgan delegant de què 
no accepten la delegació i que la mateixa pot finalitzar, a més de per avocació o revocació, per 
renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de 
Govern Local.” 
 
L’alcalde proposa al Ple de la corporació: quedar-ne assabentats. 
 
Secretària: més o menys és el que hi havia. Només s’han ampliat la capacitat de contractació 
dels tinents d’alcalde a efectes d’agilitat a trenta mil euros Iva inclòs. I la resta les competències 
són similars a les anteriors. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat dela membres presents que constitueixen quórum 
suficient per la majoria legal, acorda: quedar-ne assabentats. 
 
    
15.15.15.15.    DONAR COMPTE DEL DECRET DDONAR COMPTE DEL DECRET DDONAR COMPTE DEL DECRET DDONAR COMPTE DEL DECRET D’’’’ALCALDIA NÚM. 2667/2015 DE 22 DE JUNY DE ALCALDIA NÚM. 2667/2015 DE 22 DE JUNY DE ALCALDIA NÚM. 2667/2015 DE 22 DE JUNY DE ALCALDIA NÚM. 2667/2015 DE 22 DE JUNY DE 
DELEGACIONS DE LDELEGACIONS DE LDELEGACIONS DE LDELEGACIONS DE L’’’’ALCALDE ALS REGIDORSALCALDE ALS REGIDORSALCALDE ALS REGIDORSALCALDE ALS REGIDORS    
        
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia número 2667/2015 
 
“Identificació de l’expedient 
Delegacions de l’Alcaldia en els regidors.    
    
FetsFetsFetsFets    
 
1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les edleccions locals.  
 

2. La nova corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015. 
 
3. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels 
assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions als regidors. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (LRBRL), els articles 43, 44 i 45 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici 
de les atribucions pròpies en la junta de govern local i, en els municipis on aquesta no fos 
constituïda, en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin 
efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 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. L’article 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, que disposa que l’alcalde o alcaldessa pot delegar 
l’exercici de les seves atribucions, excepte les de l’article 53.3, en els membres de la junta de 
govern i quan no n’hi ha, en els tinents d’alcalde. L’acord de delegació ha de determinar els 
assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu 
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exercici. L’alcalde o alcaldessa pot també conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, 
a favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyi a la comissió de govern. 
 
ResoluciResoluciResoluciResolucióóóó    
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, resolc: 
 
1. Efectuar a favor dels Regidors que a continuació s’indiquen, les delegacions respecte 
dels serveis municipals que s’especifiquen: 
 
 
ServeiServeiServeiServei    Regidor/a Regidor/a Regidor/a Regidor/a     
Serveis Interns Adrià Ignasi Seras Viola 
Qualitat de vida Maria Elena Rubio Pérez 
Ocupació Maria Elena Rubio Pérez 
Promoció econòmica Maria Lluïsa Lastra Flores 
Ensenyament Maria Lluïsa Lastra Flores 
Territori 
Aquesta delegació comporta, entre d’altres, la facultat 
de dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres 
municipals (articles 21.1.d LRBRL i 53.1.d TRLMC). 

Miguel Àngel Perín Tienda 

Turisme Teresa Gonzàlez Santiago 
Promoció Esportiva Teresa Gonzàlez Santiago 
Joventut Teresa Gonzàlez Santiago 
Via Pública Juan José García Álvarez 
Medi Ambient Josep Parera Ribell 
Seguretat Ciutadana Joan Maria Triadó Juan 
Recursos Humans Joan Maria Triadó Juan 
Protecció Civil Joan Maria Triadó Juan 
Mobilitat Joan Maria Triadó Juan 
Transports Juan José García Álvarez 
Patrimoni Miguel Àngel Perín Tienda 
Serveis contractats Josep Parera Ribell 
Activitats Josep Parera Ribell 
 
2. Les delegacions efectuades inclouen les facultats de direcció, organització interna i 
gestió dels serveis indicats, amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin a tercers. 
 
3. L’exercici de les competències delegades comporta les obligacions següents: 
 
e) Informar a l’Alcaldia de tot el que fa referència a l’exercici de la competència delegada 
i proposar les mesures, les solucions o els acords que consideri pertinents. 
 
f) Vetllar per l’acompliment dels acords dels òrgans de govern municipal. 
 

g) Presentar propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació. 
 
4. Les delegacions conferides en els punts anteriors comporten l’atribució al regidors i 
regidores de les potestats de l’Alcaldia assenyalades als articles 21 de la Llei 7/1985, del 2 
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d’abril i 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i susceptibles de delegació necessàries 
per dur a terme aquestes delegacions efectuades en les matèries especificades. 
 
5. En totes les resolucions administratives que es dictin en exercici de les facultats 
delegades es farà constar expressament que els regidors actuen per delegació expressa de 
l’alcalde conferida en el present Decret. 
 
6. En qualsevol moment aquesta Alcaldia podrà abocar per a si mateix, amb caràcter 
individualitzat, qualsevol assumpte entre els compresos en l'esfera de les competències 
delegades i resoldre sobre el mateix. 
 

7 Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats, a fi de que prestin 
si escau l’acceptació de tals càrrecs, amb l’advertiment de que es considerarà que s’ha 
acceptat tàcitament el càrrec, si en el termini de tres dies hàbils no manifesta per escrit la seva 
oposició al mateix. 
_ 
8. Remetre anunci de les referides delegacions per a la seva inserció en el BOPT i publicar-
les igualment al Tauler d’Anuncis Municipal i a la seu electrònica. 
__ 
9. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebri. 
_ 
Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de la present resolució 

L’alcalde proposa al Ple de la corporació: quedar-ne assabentats. 
 
Secretària: aquí és assignar l’organigrama polítics als regidors per la seva gestió interna de 
cada departament. 
 
El Ple de la corporació per unaniitat de la totalitat dels membres presents que constitueixen 
quórum suficient per la majoria legal acorda: quedar-ne assabentats 
    
16.16.16.16.    DONAR COMPTE DEL DONAR COMPTE DEL DONAR COMPTE DEL DONAR COMPTE DEL DECRET 2671/2015 DE 27 DE JUNY DE DELEGACIÓ DE LA DECRET 2671/2015 DE 27 DE JUNY DE DELEGACIÓ DE LA DECRET 2671/2015 DE 27 DE JUNY DE DELEGACIÓ DE LA DECRET 2671/2015 DE 27 DE JUNY DE DELEGACIÓ DE LA 
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CALAFELL I NOMENAMENT DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CALAFELL I NOMENAMENT DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CALAFELL I NOMENAMENT DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CALAFELL I NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS DELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPIREPRESENTANTS DELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPIREPRESENTANTS DELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPIREPRESENTANTS DELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI    
    
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2671/2015: 
 
“ 
IdentiIdentiIdentiIdentificació de l’expedientficació de l’expedientficació de l’expedientficació de l’expedient    
 
Delegació de la Presidència del Consell Escolar Municipal de Calafell i nomenament de 
representants en els Consells Escolars dels centres escolars del municipi. 
 
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. Correspon a l’Alcaldia nomenar als representants de la Corporació en certs ens de caràcter 
públic i privat, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament. 
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
2. Article 122 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el reglament 
d’organització i funcionament dels ens locals 
 
ResolucióResolucióResolucióResolució    
 
En virtut de les atribucions que tinc conferides, resolc: 
 
1.  Delegar la Presidència del Consell Escolar Municipal de Calafell a la regidora 
d’Ensenyament, Sra. Maria Lluïsa Lastra Flores. 
 
2. Nomenar com a membre representant de l'Ajuntament de Calafell als Consell Escolars dels 
centres escolars del municipi a la Sra. Maria Lluïsa Lastra Flores, en qualitat de Regidora 
d'Ensenyament, i com a substituta la Sra. Lluïsa Rodriguez Cortés, tècnica d’Ensenyament. 
 
3. Notificar la present resolució a les persones interessades, tot advertint que es considerarà 
que han acceptat la delegació tàcitament, mentre no manifestin oposició a la mateixa, i que la 
condició de representant de l'Ajuntament es perdrà en cas de renúncia que haurà de ser 
expressa i manifestada per escrit, així com que la durada del càrrec estarà subjecta a la del 
mandat de l'alcalde, qui podrà remoure'l quan ho jutgi oportú. 
 
4. Remetre anunci de la mateixa al BOPT i en el taulell d’anuncis i seu electrònica de la 
Corporació per a la seva publicació. 
 
5. Donar compte de la present Resolució al Ple Municipal a la següent sessió ordinària que 
celebri.” 
 
 L’alcalde proposa al Ple de la corporació: quedar-ne assabentats. 
 
Sr. Ferré: haig de dir que s’ha de modificar el reglament perquè puguin anar tots els grups 
municipals. Fins ara eren cinc representants dels consistori, ara hauran de ser set. Llavors 
també s’haurà de modificar el reglament en aquest sentit. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que constitueixen quórum 
suficient per la majoria legal, acorda: quedar-ne assabentats 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 18:44, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 
 


