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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament     ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2013/4PLE2013/4PLE2013/4PLE2013/4    
    
A Calafell, en data 25 d' abril de 2013, es reuneixen els membres del Ple de l'Ajuntament, 
sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART, i amb l'assistència dels regidors 
anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora 
Agueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    

Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:    Mireia Ayats Escarré, interventora accidental 
 
 
I a les 09:00, el senyor president 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 ACTES DE LES SESSIONS DE 18 DE DESEMBRE DE 2012 I DE 7 DE APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 18 DE DESEMBRE DE 2012 I DE 7 DE APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 18 DE DESEMBRE DE 2012 I DE 7 DE APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 18 DE DESEMBRE DE 2012 I DE 7 DE 
FEBRER DE 2013FEBRER DE 2013FEBRER DE 2013FEBRER DE 2013    
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda aprovar les actes de les sessions de 18 de 
desembre de 2012 i de 7 de febrer de 2013. 
    
Sr. Alcalde: molt bé, Maite si et sembla passaríem a fer el jurament o la promesa per ser nova 
Regidora. Per tant et pregunto jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
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fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Calafell amb lleialtat al rei, 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut de Catalunya? 
  
Sra. González: Juro. 
 
    
2.2.2.2.    PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT DE LA 
SENYORA MARIA TERESA GONZÁLEZ SANTIAGOSENYORA MARIA TERESA GONZÁLEZ SANTIAGOSENYORA MARIA TERESA GONZÁLEZ SANTIAGOSENYORA MARIA TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO    
    
Sr. Alcalde: molt bé, benvinguda Sra. Maria Teresa González Santiago. Que tinguis molta sort i 
desitgem a aquest nou camí, que ha anat de la manera que ha anat, però molt planer i molt bé, 
doncs hi hagut aquest relleu i estem contents que t’integris al nostre grup de regidors i 
regidores. A les hores com s’acostuma fer en aquests casos et donarem el símbol que 
representarà al municipi a partir d’ara que és l’escut d’or.  
 
Passem aquí davant i et faré entrega. 
 
(Aplaudiment) 
 
Sr. Alcalde: anem a seguir amb el Ple. A partir d’aquest moment Maite ets un membre més 
dintre de la taula de Ple. Torno a repetir i reiterar-te molt bona sort en aquest camí que ens 
queda per caminar pel nostre municipi    
    
    
3. 3. 3. 3.     DONAR COMPTE DECRET DE MODIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES DDONAR COMPTE DECRET DE MODIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES DDONAR COMPTE DECRET DE MODIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES DDONAR COMPTE DECRET DE MODIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA E LA E LA E LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL I TINENTS D'ALCALDEJUNTA DE GOVERN LOCAL I TINENTS D'ALCALDEJUNTA DE GOVERN LOCAL I TINENTS D'ALCALDEJUNTA DE GOVERN LOCAL I TINENTS D'ALCALDE 
    
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 1704/2013: 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2685/2011 de data 1 de juliol  es va resoldre designar 
els membres que havien de constituir la Junta de Govern Local amb els següents regidors, els 
quals quedaven designats com a Tinents d’Alcalde. 
 
Sra. Olga Elvira Cañas 
Sra. Sandra Suàrez Plana 
Sr. Juan José Iglesias Sánchez  
Sra. Montserrat López Ureña 
Sr. Rafel Solé Miró 
 
El senyor Juan José Iglesias Sánchez en data 22 de març de 2013, regidor representant del 
grup del PPC,  va presentar escrit de renúncia al seu càrrec.  El Ple de la corporació en sessió 
ordinària celebrada el dia 28 de març de 2013 va prendre coneixement de la renúncia i 
acordà sol·licitar el nomenament de nou membre electe a la Junta Electoral Central, que a 
judici d’aquesta corporació, correspondria ocupar aquest càrrec a la senyora María Teresa 
González Santiago, candidata següent de la mateixa llista que el renunciant. 
 
La composició de la Junta de Govern Local està regulada mitjançant els articles 23.1 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril i l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 
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Per tot això,  en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans 
esmentada,  
 
RESOLC: 
 
1. Modificar els membres que han de consituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat 
municipal de caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels següents Tinents d’Alcalde:  
 
Sra. Olga Elvira Cañas, primera tinenta d’alcalde 
Sra. Sandra Suàrez Plana, segona tinenta d’alcalde 
Sr.   Juan José García Álvarez, tercer tinent d’Alcalde 
Sra. Montserrat López Ureña, quarta tinent d’alcalde 
Sr.   Rafel Solé Miró, cinquè tinent d’alcalde 
 
2. Donar compte d’aquesta resolució al Ple, en la propera sessió que se celebri. 
 
3. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
4. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada per la 
Tinenta d’Alcalde de Serveis Interns proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 
    
4.4.4.4.    PROPOSTA MODIFICACIÓ MEMBRE PROPOSTA MODIFICACIÓ MEMBRE PROPOSTA MODIFICACIÓ MEMBRE PROPOSTA MODIFICACIÓ MEMBRE CONSELL ESCOLAR MUNICIPALCONSELL ESCOLAR MUNICIPALCONSELL ESCOLAR MUNICIPALCONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
    
El Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 6 de juliol de 2011 entre 
d’altres acordà nomenar com a vocals representants de l’Ajuntament de Calafell al Consell 
Escolar Municipal als següents membres: 
 
-Senyora Maria Verge Pascual, titular, i senyor Joaquím Vidal Raventós, suplent,  
representants del Grup Municipal de CIU. 
 
-Senyora Maria Teresa Cumplido Mancebo, titular, i senyora Yolanda Almagro Cardenete, 
suplent,  representants del Grup Municipal de PSC-PM. 
 
-Senyor Juan José Iglesias Sánchez, titular, i senyora Olga Elvira Cañas, suplent, representants 
del Grup Municipal de PPC. 
 
-Senyor Luis Sieiro Barreria, titular, i senyor Josep Parera Ribell, suplent, representants del 
Grup Municipal de UAM. 
 
El senyor Juan José Iglesias Sánchez en data 22 de març de 2013, regidor representant del 
grup del PPC,  va presentar escrit de renúncia al seu càrrec.  El Ple de la corporació en sessió 
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ordinària celebrada el dia 28 de març de 2013 va prendre coneixement de la renúncia i 
acordà sol·licitar el nomenament de nou membre electe a la Junta Electoral Central, que a 
judici d’aquesta corporació, correspondria ocupar aquest càrrec a la senyora María Teresa 
González Santiago, candidata següent de la mateixa llista que el renunciant. 
 
Atès que l’article 8è del Reglament de Règim Intern dels consells Escolars Municipals de 
Calafell, la composició del Consell Escolar Municipal tindrà un nombre de 33 vocals dels quals 
5 membres corresponen a l’Ajuntament. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU, PPC, i 
UAM i l’abstenció dels membres del PSC, proposa al Ple: 
 
1. Modificar  l’acord de nomenament de vocals representants de l’Ajuntament de Calafell al 
Consell Escolar Municipal de la següent manera: 
 
-Senyora Maria Verge Pascual, titular, i senyor Joaquím Vidal Raventós, suplent, representants 
del Grup Municipal de CIU. 
 
-Senyora Maria Teresa Cumplido Mancebo, titular, i senyora Yolanda Almagro 
Cardenete,suplent, representants del Grup Municipal de PSC-PM 
 
-Senyora María Teresa González Santiago, i senyora Olga Elvira Cañas, suplent, representants 
del Grup Municipal de PPC 
 
-Senyor Luis Sieiro Barreria, titular, i senyor Josep Parera Ribell, suplent, representants del 
Grup Municipal de UAM. 
 
2. Donar compte d’aquesta modificació als interessats, al departament de Cultura I al Consell 
Escolar Municipal. 
 
Sr. Ferré: nosaltres simplement, com que no ens ha donat el torn abans per poder dir-li res, 
simplement felicitar a la Regidora sincerament i en aquest cas desitjar-li molta sort i també 
donar-li la benvinguda al nou Consistori. Esperem que la seva tasca pugui ser més lluïda que 
l’anterior Regidor i que tot li vagi molt bé. 
 
Sr. Alcalde: molt bé. Per tant la proposta de modificació s’ha de votar. Hi ha algú que estigui en 
contra d’aquesta modificació? 
 
El Ple de la corporació  per majoria absoluta del nombre legal de membres, 14 vots a favor: 8 
dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 5 abstenc ions dels 
membres del PSC-PM acorda: 
 
1. Modificar  l’acord de nomenament de vocals representants de l’Ajuntament de Calafell al 
Consell Escolar Municipal de la següent manera: 
 
-Senyora Maria Verge Pascual, titular, i senyor Joaquím Vidal Raventós, suplent, representants 
del Grup Municipal de CIU. 
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-Senyora Maria Teresa Cumplido Mancebo, titular, i senyora Yolanda Almagro 
Cardenete,suplent, representants del Grup Municipal de PSC-PM 
 
-Senyora María Teresa González Santiago, i senyora Olga Elvira Cañas, suplent, representants 
del Grup Municipal de PPC 
 
-Senyor Luis Sieiro Barreria, titular, i senyor Josep Parera Ribell, suplent, representants del 
Grup Municipal de UAM. 
 
2. Donar compte d’aquesta modificació als interessats, al departament de Cultura I al Consell 
Escolar Municipal. 
 
5.5.5.5.    PROPOSTA MODIFICACIÓ MEMBRES REPRESENTANTS AL CONSELL PROPOSTA MODIFICACIÓ MEMBRES REPRESENTANTS AL CONSELL PROPOSTA MODIFICACIÓ MEMBRES REPRESENTANTS AL CONSELL PROPOSTA MODIFICACIÓ MEMBRES REPRESENTANTS AL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ  DE L'EMPRESA MIXTA PER A LA REMODELACIÓ, GESTIÓ I D'ADMINISTRACIÓ  DE L'EMPRESA MIXTA PER A LA REMODELACIÓ, GESTIÓ I D'ADMINISTRACIÓ  DE L'EMPRESA MIXTA PER A LA REMODELACIÓ, GESTIÓ I D'ADMINISTRACIÓ  DE L'EMPRESA MIXTA PER A LA REMODELACIÓ, GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL PORT DE SEGUR DE CALAFELLEXPLOTACIÓ DEL PORT DE SEGUR DE CALAFELLEXPLOTACIÓ DEL PORT DE SEGUR DE CALAFELLEXPLOTACIÓ DEL PORT DE SEGUR DE CALAFELL 
    
El Ple de la corporació en sessió extraordinària del dia 6 de juliol de 2011 entre d’altres 
acordà nomenar el Tinent d’Alcalde, Sr. Juan José Iglesias Sànchez i el regidor i el senyor 
Joaquim Vidal Raventós, com a membres del Consell d'Administració de la Societat per la 
remodelació, gestió i explotació del Port de Segur de Calafell, en representació de 
l'Ajuntament de Calafell. 
 
El senyor Juan José Iglesias Sánchez en data 22 de març de 2013, regidor representant del 
grup del PPC,  va presentar escrit de renúncia al seu càrrec.  El Ple de la corporació en sessió 
ordinària celebrada el dia 28 de març de 2013 va prendre coneixement de la renúncia i 
acordà sol·licitar el nomenament de nou membre electe a la Junta Electoral Central, que a 
judici d’aquesta corporació, correspondria ocupar aquest càrrec a la senyora María Teresa 
González Santiago, candidata següent de la mateixa llista que el renunciant. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PPC i 
UAM, i les abstencions dels membres del PSC, proposa al Ple: 
 
1. Modificar els membres representants al Consell d’Administració de l’empresa mixta per a 
la remodelació, gestió i explotació del port de Segur de Calafell de la següent manera: 
 
- Senyor María Teresa González Santiago 
- Senyor Joaquim Vidal Raventós  
 
2. Publicar l’esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
 
Sr. Parera: només deus paraules. La incorporació de la Sra. Maria Teresa González que 
naturalment per la seva trajectòria, i pel que la conec és una persona fantàstica i vàlida, esperem 
que amb la seva incorporació serà una incorporació molt vàlida i molt efectiva. Per tant esperem 
que aquesta nova incorporació a la Junta del Port faci un canvi radical i lògicament sigui pel 
benefici del municipi. 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 14 vots a favor: 8 
dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 5 abstencions dels 
membres del PSC, acorda: 
 
1. Modificar els membres representants al Consell d’Administració de l’empresa mixta per a 
la remodelació, gestió i explotació del port de Segur de Calafell de la següent manera: 
 
- Senyor María Teresa González Santiago 
- Senyor Joaquim Vidal Raventós  
 
2. Publicar l’esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
 
    
    
6.6.6.6.    PROPOSTA MODIFICACIÓ RÈGIM DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ CÀRRECS ELECTESPROPOSTA MODIFICACIÓ RÈGIM DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ CÀRRECS ELECTESPROPOSTA MODIFICACIÓ RÈGIM DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ CÀRRECS ELECTESPROPOSTA MODIFICACIÓ RÈGIM DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ CÀRRECS ELECTES 
    
    
El Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada el 6 de juliol de 2011 entre d’altres 
acordà establir el règim de dedicació plena, i la corresponent assignació retributiva dels 
membres de la corporació amb responsabilitat de govern. 
 
El senyor Juan José Iglesias Sánchez en data 22 de març de 2013, regidor representant del 
grup del PPC,  va presentar escrit de renúncia al seu càrrec.  El Ple de la corporació en sessió 
ordinària celebrada el dia 28 de març de 2013 va prendre coneixement de la renúncia i 
acordà sol·licitar el nomenament de nou membre electe a la Junta Electoral Central, que a 
judici d’aquesta corporació, correspondria ocupar aquest càrrec a la senyora María Teresa 
González Santiago, candidata següent de la mateixa llista que el renunciant 
 
La Comissió  Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PPC, i 
UAM i les abstencions dels membres del PSC, proposa al Ple: 
 
1.   Modificar el règim de dedicació plena i la corresponent assignació retributiva dels 
membres de la corporació amb responsabilitat de govern  de la següent manera: 
 
Membre de la CorporacióMembre de la CorporacióMembre de la CorporacióMembre de la Corporació    Import brut anual dedicació Import brut anual dedicació Import brut anual dedicació Import brut anual dedicació 

plenaplenaplenaplena    
Data d’efectesData d’efectesData d’efectesData d’efectes    

Juan José Garcia Àlvarez 45.999,94.-€ 25/04/2013 
María Teresa González Santiago 37.599,94.-€ 25/04/2013 
 
A efectes econòmics, s’entén per “dedicació plena”, el 94% de dedicació en el cas dels 
Tinents d’Alcalde i el 95% de dedicació en el cas dels Regidors de govern. 
 
2. Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
 
3. Notificar l’acord als regidors afectats i al departament de Serveis Econòmics i Recursos 
Humans 
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4.  Els règims de dedicació exclusiva i plena comporten per a cadascuna de les persones 
compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la 
corporació el pagament de les quotes empresarials. Així mateix comportarà la incompatibilitat 
de percepció d’altres retribucions en els termes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’incompatibilitat. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 14 vots a favor: 8 
dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 5 abstencions dels 
membres del PSC-PM, acorda: 
 
1.   Modificar el règim de dedicació plena i la corresponent assignació retributiva dels 
membres de la corporació amb responsabilitat de govern  de la següent manera: 
 
 
Membre de la CorporacióMembre de la CorporacióMembre de la CorporacióMembre de la Corporació    Import brut anual dedicació Import brut anual dedicació Import brut anual dedicació Import brut anual dedicació 

pleplepleplenananana    
Data d’efectesData d’efectesData d’efectesData d’efectes    

Juan José Garcia Àlvarez 45.999,94.-€ 25/04/2013 
María Teresa González Santiago 37.599,94.-€ 25/04/2013 
 
A efectes econòmics, s’entén per “dedicació plena”, el 94% de dedicació en el cas dels 
Tinents d’Alcalde i el 95% de dedicació en el cas dels Regidors de govern. 
 
2. Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
 
3. Notificar l’acord als regidors afectats i al departament de Serveis Econòmics i Recursos 
Humans 
 
4.  Els règims de dedicació exclusiva i plena comporten per a cadascuna de les persones 
compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la 
corporació el pagament de les quotes empresarials. Així mateix comportarà la incompatibilitat 
de percepció d’altres retribucions en els termes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’incompatibilitat. 
 
    
7.7.7.7.    PROPOSTA MODIFICACIÓ MEMBRES REPRESENTANTS CONSELL RECTOR DE L'OAM PROPOSTA MODIFICACIÓ MEMBRES REPRESENTANTS CONSELL RECTOR DE L'OAM PROPOSTA MODIFICACIÓ MEMBRES REPRESENTANTS CONSELL RECTOR DE L'OAM PROPOSTA MODIFICACIÓ MEMBRES REPRESENTANTS CONSELL RECTOR DE L'OAM 
FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLFUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLFUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLFUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
    
    
El Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada el 6 de juliol de 2011 acordà entre 
d’altres nomenar els membres representants següents, de l’Ajuntament de Calafell al Consell 
Rector de l’OAM Fundació Castell de Calafell: 
 

A) El president: senyor Joan Olivella Ricart, Alcalde-president de l'Ajuntament de Calafell. 
 

B) La regidora de Cultura: senyora Sandra Suàrez Plana, tinenta d'alcalde. 
 
C) Els vocals seran els següents: 
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-Representants dels grups municipals amb representació al consistori en el mateix nombre 
que estiguin en les comissions informatives, a proposta dels diferents grups municipals: 
 
 -Senyor Rafel Solé Miró, titular, i senyor Francisco Clavero Sanz, suplent,  representants del 
Grup Municipal de CIU. 
 -Senyora Maria Teresa Cumplido Mancebo, titular, I senyor Ramon Ferré Solé, suplent,  
representants del Grup Municipal de PSC-PM. 
 -Senyor Juan José Garcia Àlvarez, titular, i senyor Juan José Iglesias Sánchez, suplent, 
representants del Grup Municipal de PPC. 
 -Senyor Joan Maria Triadó Juan, titular, I senyor Luis Sieiro Barreira, suplent, representants 
del Grup Municipal de UAM 
 
El senyor Juan José Iglesias Sánchez en data 22 de març de 2013, regidor representant del 
grup del PPC,  va presentar escrit de renúncia al seu càrrec.  El Ple de la corporació en sessió 
ordinària celebrada el dia 28 de març de 2013 va prendre coneixement de la renúncia i 
acordà sol·licitar el nomenament de nou membre electe a la Junta Electoral Central, que a 
judici d’aquesta corporació, correspondria ocupar aquest càrrec a la senyora María Teresa 
González Santiago, candidata següent de la mateixa llista que el renunciant. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PPC i 
UAM, i les abstencions dels membres del PSC, proposa al Ple: 
 
1.  Modificar els membres representants de l’Ajuntament de Calafell al Consell Rector de 
l’OAM Fundació Castell de Calafell de la següent manera: 
 

A) El president: senyor Joan Olivella Ricart, Alcalde-president de l'Ajuntament de Calafell. 
 

B) La regidora de Cultura: senyora Sandra Suàrez Plana, tinenta d'alcalde. 
 
  C)  Els vocals seran els següents: 
 
-Representants dels grups municipals amb representació al consistori en el mateix nombre 
que estiguin en les comissions informatives, a proposta dels diferents grups municipals: 
 
 - Senyor Rafel Solé Miró, titular, i senyor Francisco Clavero Sanz, suplent,  representants 
del Grup Municipal de CIU. 
 - Senyora Maria Teresa Cumplido Mancebo, titular, i senyor Ramon Ferré Solé, suplent,  
representants del Grup Municipal de PSC-PM. 
 -  Senyor Juan José Garcia Àlvarez, titular, i senyora Maria Teresa González Santiago, 
suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 
 - Senyor Joan Maria Triadó Juan, titular, i senyor Luis Sieiro Barreira, suplent, representants 
del Grup Municipal de UAM 
 
2. Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona  
 
3. Notificar el present acord a tots els membres que composen el Consell Rector de l’OAM 
Fundació Castell de Calafell. 
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El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 14 vots a favor, 8 
dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 5 abstencions dels 
membres del PSC-PM, acorda: 
 
1.  Modificar els membres representants de l’Ajuntament de Calafell al Consell Rector de 
l’OAM Fundació Castell de Calafell de la següent manera: 
 

A) El president: senyor Joan Olivella Ricart, Alcalde-president de l'Ajuntament de Calafell. 
 

B) La regidora de Cultura: senyora Sandra Suàrez Plana, tinenta d'alcalde. 
 
  C)  Els vocals seran els següents: 
 
-Representants dels grups municipals amb representació al consistori en el mateix nombre 
que estiguin en les comissions informatives, a proposta dels diferents grups municipals: 
 
 - Senyor Rafel Solé Miró, titular, i senyor Francisco Clavero Sanz, suplent,  representants 
del Grup Municipal de CIU. 
 - Senyora Maria Teresa Cumplido Mancebo, titular, i senyor Ramon Ferré Solé, suplent,  
representants del Grup Municipal de PSC-PM. 
 -  Senyor Juan José Garcia Àlvarez, titular, i senyora Maria Teresa González Santiago, 
suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 
 - Senyor Joan Maria Triadó Juan, titular, i senyor Luis Sieiro Barreira, suplent, representants 
del Grup Municipal de UAM 
 
2. Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona  
 
3. Notificar el present acord a tots els membres que composen el Consell Rector de l’OAM 
Fundació Castell de Calafell. 
 
    
8.8.8.8.    PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE MEMBRES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE MEMBRES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE MEMBRES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE MEMBRES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES  
    
El Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada el 6 de juliol de 2011 entre d’altres 
acordà la creació i la composició de les diferents Comissions Informatives de la següent 
manera: 
 

1. Comissió Informativa de Serveis Interns 
 

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 

• Vocals: 
   - Senyora Sandra Suàrez Plana, titular, i senyor Rafel Solé Miró, 

suplent, representants del Grup Municipal de CIU. 
   - Senyor Joan Carles Robert Poyatos, titular, i senyor Ramon Ferré 

Solé, suplent,  representants del Grup Municipal de PSC-PM. 
   - Senyora Olga Elvira Cañas, titular, i senyor Juan José Iglesias 

Sánchez, suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 
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- Senyor Joan Maria Triadó Juan, titular, I senyor Luis Sieiro Barrera, suplent, 
representants del Grup Municipal de UAM. 

 
• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui 

delegui. 
 
Se celebrarà el tercer dilluns de cada mes a les 9 hores. 
 

2. Comissió Informativa de Promoció Econòmica 
 

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 

• Vocals: 
 

   - Senyora Maria Verge Pascual, titular i senyora Montserrat López 
Ureña, suplent,  representants del Grup Municipal de CIU. 

   - Senyora Yolanda Almagro Cardenete, titular, i senyor 
Massimiliano Revello, suplent,  representants del Grup Municipal de PSC-PM. 

   - Senyor Juan José Garcia Àlvarez, titular, i senyor Juan José Iglesias 
Sánchez, suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 

 - Senyor Josep Parera Ribell, titular, i senyor Luis Sieiro Barreira, suplent, 
representants del Grup Municipal de UAM. 

 
• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui 

delegui. 
 
Se celebrarà el tercer dimarts de cada mes a les 08:30 hores. 
 

3. Comissió Informativa d’Obres públiques, manteniment i medi ambient. 
 

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 

• Vocals: 
 

   - Senyor Joaquím vidal Raventós, titular, i senyor Francisco Clavero 
Sanz, suplent, representants del Grup Municipal de CIU. 

   - Senyor José Bonilla Jiménez, titular, i senyor Ramon Ferré Solé, 
suplent,  representatnts del Grup Municipal de PSC-PM. 

   - Senyor Juan José Iglesias Sánchez, titular, i senyora Olga Elvira 
Cañas, suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 

- Senyor Josep Parera Ribell, titular, i senyor Luis Sieiro Barreira, suplent, representants 
del Grup Municipal de UAM. 

 
• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui 

delegui. 
 
Se celebrarà el tercer dijous de cada mes a les 08:30 hores. 
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4. Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 
• Vocals: 

   -  Senyor José Antonio Jiménez Entrena, titular, i senyora 
Montserrat López Ureña, suplent, representants del Grup Municipal de CIU. 

   -  Senyora Maria Teresa Cumplido Mancebo, titular, i senyor Antoni 
Duart Cardús suplent, representants del Grup Municipal de PSC-PM. 

   -  Senyora Olga Elvira Cañas, titular, i senyor Juan José Garcia 
Álvarez, suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 

-  Senyor Luis Sieiro Barrerira, titular, i senyor Josep Parera Ribell, suplent, 
representants del Grup Municipal de UAM 

 
• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui 

delegui. 
 
Se celebrarà el tercer divendres de cada mes a les 08:30 hores. 
 
El senyor Juan José Iglesias Sánchez en data 22 de març de 2013, regidor representant del 
grup del PPC,  va presentar escrit de renúncia al seu càrrec.  El Ple de la corporació en sessió 
ordinària celebrada el dia 28 de març de 2013 va prendre coneixement de la renúncia i 
acordà sol·licitar el nomenament de nou membre electe a la Junta Electoral Central, que a 
judici d’aquesta corporació, correspondria ocupar aquest càrrec a la senyora María Teresa 
González Santiago, candidata següent de la mateixa llista que el renunciant. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PPC i 
UAM, i les abstencions dels membres del PSC, proposa al Ple:  
 
1.  Modificar la composició de la Comissió Informativa de Serveis Interns, de la de Promoció 
Econòmica i la d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, de la següent forma: 
 

5. Comissió Informativa de Serveis Interns 
 

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 

• Vocals: 
   - Senyora Sandra Suàrez Plana, titular, i senyor Rafel Solé Miró, 

suplent, representants del Grup Municipal de CIU. 
   - Senyor Joan Carles Robert Poyatos, titular, i senyor Ramon Ferré 

Solé, suplent,  representants del Grup Municipal de PSC-PM. 
   - Senyora María Teresa González Santiago, titular, i senyora Olga 

Elvira Cañas, suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 
- Senyor Joan Maria Triadó Juan, titular, i senyor Luis Sieiro Barrera, suplent, 

representants del Grup Municipal de UAM. 
 

• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui 
delegui. 
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6. Comissió Informativa de Promoció Econòmica 

 
• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 

 
• Vocals: 

 
   - Senyora Maria Verge Pascual, titular i senyora Montserrat López 

Ureña, suplent,  representants del Grup Municipal de CIU. 
   - Senyora Yolanda Almagro Cardenete, titular, i senyor 

Massimiliano Revello, suplent, representants del Grup Municipal de PSC-PM. 
   - Senyor Juan José Garcia Àlvarez, titular, i senyora María Teresa 

González Santiago, suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 
 - Senyor Josep Parera Ribell, titular, i senyor Luis Sieiro Barreira, suplent, 

representants del Grup Municipal de UAM. 
 

• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui 
delegui. 
 
 

7. Comissió Informativa d’Obres públiques, manteniment i medi ambient. 
 

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 

• Vocals: 
 

   - Senyor Joaquím vidal Raventós, titular, i senyor Francisco Clavero 
Sanz, suplent, representants del Grup Municipal de CIU. 

   - Senyor José Bonilla Jiménez, titular, i senyor Ramon Ferré Solé, 
suplent,  representatnts del Grup Municipal de PSC-PM. 

   - Senyora Olga Elvira Cañas, titular, i senyora María Teresa González 
Santiago, suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 

 - Senyor Josep Parera Ribell, titular i senyor Luis Sieiro Barreira, suplent, representants 
del Grup Municipal de UAM. 

 
• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui 

delegui. 
 
2.  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial dela Província de Tarragona 
 
3.  Notificar aquest acord als interessats i als departaments que correspongui. 
 
Sr. Parera: votarem a favor però us hem de dir que hem de dir les coses clares. El paper ho 
aguanta tot. Senyors del govern nosaltres, UAM, ens sap greu ser criats del govern. No tenim 
transparència ni tenim res. El govern és com un globus. No ens dóna il·lusió. La il·lusió està 
trencada. Espero que a les Informatives ja que estan apuntades en un paper es compleixin i es 
facin perquè no complir-les. 
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Sabeu que deia Josep Pla? Josep Pla deia que les històries són una collonada. No obstant perquè 
l’assumpte corri i circuli us direm que votarem a favor. 
 
Sr. Alcalde: moltes gràcies, alguna paraula més? Passaríem a la votació. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal, 14 vots a favor: 8 dels 
membres de CIU i, 3 dels membres del PPC i 3 del smembres d’UAM, i 5 abstencions dels 
membres del PSC, acorda: 
 
1.  Modificar la composició de la Comissió Informativa de Serveis Interns, de la de Promoció 
Econòmica i la d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, de la següent forma: 
 

8. Comissió Informativa de Serveis Interns 
 

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 

• Vocals: 
   - Senyora Sandra Suàrez Plana, titular, i senyor Rafel Solé Miró, 

suplent, representants del Grup Municipal de CIU. 
   - Senyor Joan Carles Robert Poyatos, titular, i senyor Ramon Ferré 

Solé, suplent,  representants del Grup Municipal de PSC-PM. 
   - Senyora María Teresa González Santiago, titular, i senyora Olga 

Elvira Cañas, suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 
- Senyor Joan Maria Triadó Juan, titular, i senyor Luis Sieiro Barrera, suplent, 

representants del Grup Municipal de UAM. 
 

• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui 
delegui. 
 

9. Comissió Informativa de Promoció Econòmica 
 

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 

• Vocals: 
 

   - Senyora Maria Verge Pascual, titular i senyora Montserrat López 
Ureña, suplent,  representants del Grup Municipal de CIU. 

   - Senyora Yolanda Almagro Cardenete, titular, i senyor 
Massimiliano Revello, suplent, representants del Grup Municipal de PSC-PM. 

   - Senyor Juan José Garcia Àlvarez, titular, i senyora María Teresa 
González Santiago, suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 

 - Senyor Josep Parera Ribell, titular, i senyor Luis Sieiro Barreira, suplent, 
representants del Grup Municipal de UAM. 

 
• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui 

delegui. 
 
 



 

14 
 

10. Comissió Informativa d’Obres públiques, manteniment i medi ambient. 
 

• President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 

• Vocals: 
 

   - Senyor Joaquím vidal Raventós, titular, i senyor Francisco Clavero 
Sanz, suplent, representants del Grup Municipal de CIU. 

   - Senyor José Bonilla Jiménez, titular, i senyor Ramon Ferré Solé, 
suplent,  representatnts del Grup Municipal de PSC-PM. 

   - Senyora Olga Elvira Cañas, titular, i senyora María Teresa González 
Santiago, suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 

 - Senyor Josep Parera Ribell, titular i senyor Luis Sieiro Barreira, suplent, representants 
del Grup Municipal de UAM. 

 
• Secretari/ària: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui 

delegui. 
 
2.  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial dela Província de Tarragona 
 
3.  Notificar aquest acord als interessats i als departaments que correspongui. 
 
    
9.9.9.9.    PROPOSTA MODIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PROPOSTA MODIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PROPOSTA MODIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PROPOSTA MODIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP 
MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL DEL PPCDEL PPCDEL PPCDEL PPC    
    
 
El Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 6 de juliol de 2011 acordà 
entre d’altres  la designació dels portaveus polítics municipals,  amb els seus suplents 
corresponents. 
 
El senyor Juan José Iglesias Sánchez en data 22 de març de 2013, regidor representant del 
grup del PPC,  va presentar escrit de renúncia al seu càrrec.  El Ple de la corporació en sessió 
ordinària celebrada el dia 28 de març de 2013 va prendre coneixement de la renúncia i 
acordà sol·licitar el nomenament de nou membre electe a la Junta Electoral Central, que a 
judici d’aquesta corporació, correspondria ocupar aquest càrrec a la senyora María Teresa 
González Santiago, candidata següent de la mateixa llista que el renunciant. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple: 
 
 1.  Modificar la designació del portaveu polític municipal del grup del PPC, de la següent 
manera: 
 
- Senyora Olga Elvira Cañas, Portaveu del GRUP MUNICIPAL DE PARTIT POPULAR DE 
CATALUNYA A CALAFELL (PPC). Suplent: senyora María Teresa González Santiago. 
 
2.  Publicar l’esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
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El Ple de la corporació per la majoria absoluta del nombre legal de membres, 14 vots a favor, 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 5 abstencions 
dels membres del PSC, acorda: 
 
1.  Modificar la designació del portaveu polític municipal del grup del PPC, de la següent 
manera: 
 
- Senyora Olga Elvira Cañas, Portaveu del GRUP MUNICIPAL DE PARTIT POPULAR DE 
CATALUNYA A CALAFELL (PPC). Suplent: senyora María Teresa González Santiago. 
 
2.  Publicar l’esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
Sr. Alcalde: perquè ho sàpiga Sr. Parera. El que ha dit de les CI jo només vull que quedi clar i 
constància que les Comissions es fan quan tocar fer-les. Per honor de cada un dels representants 
i presidents de cada CI. Altra cosa és que vostès des del seu punt de vista ho vegi d’altra manera.  
Vostè cobra per assistència i el dia que no es fa lògicament no es cobra. No tenen perquè fer-se 
cada CI n cada mes si no hi ha temes. És obligatori en el temps que toca i es fan amb l’ordre i en 
la total transparència que cada Regidor vol que sigui. S’expliquen les qüestions i vostès poden 
preguntar. Això és el que per democràcia toca.  
Altra cosa és que vostè ho vegi des d’altra punt de vista però vostè faci la seva i jo dic la meva 
perquè crec que haig de salvaguardar la honra i el bon fer dels regidors i presidents de cada 
Comissió. 
 
Sr. Parera: jo Sr. Alcalde contesto al President que no és correcte. Però pensi que a les 
Informatives els senyors que estem parlant, vostè a dit que cobro. No estem aquí per cobrar 
estem per servir al municipi. Quan es va convocar la Informativa hi havia punts molt importants i 
a les 24 hores aquests punts s’anul·len.  
Per tant vostè no em digui Sr. President que no hi havia punts i no digui que estem aquí per 
cobrar. El que està parlant no està aquí per cobrar, el que està aquí està per servir al municipi. 
 
Sr. Alcalde: jo no li he dit que sigui per cobrar. Jo li he dit que vostè cobrar per assistències. Jo li 
he dit que hi ha senyors que cobren un sou cada mes i altres per assistències. No he dit que 
vostè vagi per cobrar.  
Simplement torno a repetir-li que tot el que es fa es fa dintre de la legalitat. Si una comissió 
s’anul·la, pel motiu que sigui encara que ja s’ha explicat el motiu pel que s’anul·lava, això no vol 
dir que es deixi sinó que es treballarà quan estigui  acabat tot. I això no passa en aquest 
moment, ha passat sempre i vostè que ha estat molt temps per aquí ho sap. Ara si vostè vol 
buscar 3 peus al gat, busqueu. El que passa es que trobo que per aquí trobo que no és el motiu 
perquè crec que vostè té l’oportunitat de preguntar i fer les suggeriments sempre que vulgui 
com ho fa. 
 
 
10.10.10.10.    PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL MERCAT DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL MERCAT DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL MERCAT DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL MERCAT DE 
CALAFELL I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A LICITAR CALAFELL I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A LICITAR CALAFELL I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A LICITAR CALAFELL I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A LICITAR 
LES AUTOLES AUTOLES AUTOLES AUTORITZACIONS D´ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE RITZACIONS D´ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE RITZACIONS D´ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE RITZACIONS D´ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE 
CALAFELL.CALAFELL.CALAFELL.CALAFELL. 
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L’obertura del nou Mercat municipal de Calafell s’inscriu en la competència de prestació del 
servei públic essencial de mercat, que imposa l’article 67.b) del Decret Legislatiu 2/2003, que 
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i té com a objectiu la 
millor atenció de les necessitats de compra de la ciutadania de Calafell, assegurant una oferta 
de productes alimentaris adequada i pròxima a la seva residència. 
 
Amb l’obertura del nou Mercat municipal de Calafell, l’Ajuntament pretén activar la creació 
d’una centralitat comercial, que afavoreixi el desenvolupament de l’activitat econòmica de les 
petites i mitjanes empreses i la creació de llocs de treball en el sector comercial. Es pretén, 
amb la remodelació integral del mercat municipal de Calafell, reproduir el model de comerç 
urbà, típic de les ciutats mediterrànies, en què un gran equipament ajuda al 
desenvolupament del conjunt de locals de proximitat, inserits en els baixos dels habitatges 
plurifamiliars. 
 
Per tal d’afavorir la innovació en el nou Mercat municipal de Calafell s’ha considerat 
convenient que la gestió del mercat pugui exercir-se de forma directa pel mateix Ajuntament 
de Calafell, o indirecta, a través de la concessió administrativa que es pugui convocar a 
aquests efectes.   
 
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), atribueixen als ajuntaments la potestat 
reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de les ordenances i reglaments, 
que són normes de naturalesa reglamentària. 
 
L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
Respecte de l’aprovació dels plecs de clàusules, és d’aplicació la Llei 33/2003 de Patrimoni de 
les Administracions Públiques; el Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret de 
17 d’octubre de 1988; i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei de contractes del sector públic, entre d’altres. 
 
En relació al text del Reglament, ha emès informe la Secretària Accidental, el qual consta a 
l’expedient. 
 
Pel que fa als plecs de clàusules, ha emès informe el Director de Serveis Jurídics. 
 
Respecte als aspectes econòmics, s’ha emès informe des del departament de Serveis 
Econòmics. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns  amb el vot a favor dels membres de CIU, PPC i les 
abstencions dels membres d’UAM i PSC, proposa al Ple: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.----    Aprovar inicialment el Reglament del Mercat de Calafell. 
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Segon.Segon.Segon.Segon.----    Aprovar    inicialment els plecs de clàusules administratives i tècniques per a licitar les 
autoritzacions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat municipal de Calafell. 
    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.- Exposar al públic aquest expedient al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí 
Oficial de la Província, al DOGC, a un diari i al perfil del contractant, pel termini de trenta dies 
des del següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.    
    
Quart.Quart.Quart.Quart.----    Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el 
text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí 
Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la 
província en què es publica el text íntegre. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de reclamacions, 
l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de 
trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze 
dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una vegada transcorreguts 
quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap 
requeriment. 
 
Sr. Solé: gràcies, Sr. Alcalde i molt bon dia a tothom. La voluntat d’aquest equip de govern crec 
que ha estat palesa de d’un principi, des de que vam entrar en aquest mandat, que ha estat 
treballar des d’un inici en tots els projectes que l’Ajuntament i aquest equip de govern creia 
necessaris pel seu municipi i per tirar endavant. 
 
En dos o tes línees de treball, en primer lloc doncs no posar pals a la roda a les coses que estaven 
començades i d’alguna manera tirar-lo endavant i d’altra banda iniciar nou projectes que creiem 
que mancaven i que no estaven ficats d’ amunt  de la taula. Al final els equips de govern es 
podrien considerar com un equip de persones que estan al servei del municipi durant una etapa i 
juntament en tots el governs que han estat en tota la democràcia construir un municipi. 
 
En aquest cas així vam caure en el Mercat Medieval. Que ens vam trobar quan vam començar? 
Ens vam trobar amb un projecte amb papers muntats i en el qual havia d’alguna manera, 
podríem dir un projecte hipotecat, per dir-ho d’alguna manera. El terreny ja estava signat, els 
papers estaven signats i d’alguna manera ho havíem de tirar endavant però dins d’aquests 
paràmetres que al final eren papers i coses signades doncs faltava una cosa molt important que 
és el que volien els paradistes i com volien que fos aquest Mercat. D’alguna manera ha estat el 
principal objectiu que hem tingut des de l’inicio i així ho vam veure convenient perquè fer un 
mercat de  cara a la galeria sense saber el que tenen els paradistes crec que no era el camí a 
seguir. Amb el que ja estava fet vam re considerar aquest camí. 
 
Ens trobem en el dia d’avui que tenim un Mercat Municipal que sí, que j ha començat, ara sí. 
Que està en el seu procés i en el seu Planning i ara venim a treballar, a explicar i a donar la llum 
verda, per dir-ho d’alguna manera exposar al públic les nostres dos línees de treball. 
 
És a dir que ha estat l’evolució i control de l’execució de l’obra i adaptar el nou Mercat Municipal 
al màxim a la voluntat de un procediment de trasllat. Vull dir com s’ha de fer el trasllat en el qual 
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necessitàvem escoltar als paradistes i necessitàvem saber quins eren els paràmetres i quines els 
exigències que ells han reclamat.  
Aquest treball que ha estat un treball  intern i intens de diàleg escoltant als principals actors que 
en aquest cas són els paradistes ha fet que avui en aquest Ple Municipal vinguem a fer el 
següent: 
 
En primer lloc l’aprovació inicial del Reglament del Mercat Municipal, del nou Mercat. És a dir 
quines són els deures i les obligacions que han de tenir al Mercat i quin model ha de ser que 
creiem que sigui el millor per aquest Mercat. 
 
En segon lloc el Plec de Clàusules que és el que materialitza i ens diu legalment com s’ha de fer 
aquestes concessions. 
 
Ara explicaré en què consisteix el Reglament i en què consisteix el Plec perquè la gent que ens 
està escoltant es faci una idea el Plec són totes aquelles disposicions legals en les quals tant els 
paradistes actuals com gent que no té aprada en l’actual Mercat pugui d’alguna manera entrar 
en aquest nou Mercat, tenir una paradeta i desenvolupar el seu negoci. Això és el que ens diu el 
Plec de Clàusules, quins són els criteris d’adjudicació quines són les instruccions que ha de tenir 
cada parada i quines són les lleis que ha de complir pe r entrar a formar part del que serà el nou 
Mercat Municipal. 
 
Recordem que el Mercat Municipal està partir en dos parts: el Supermercat i el Mercat 
tradicional amb les parades. Doncs aquest Plec de Clàusules amb el Reglament regula la part que 
entenem que és dels paradistes, és a dir la del Mercat tradicional. 
 
Les principals dades d’aquest Plec de Clàusules són les que diré a continuació: és una concessió 
per 30 anys per la qual cosa l’Ajuntament entén que els que estan en l’actual Mercat, i per tant 
estan en una concessió vigent, han de tenir una preferència, vull dir d’alguna manera aquesta 
gent ha de poder continuar amb la seva activitat sense deixar de banda que això serà un concurs 
obert i que tothom es podrà presentar dins de les disposicions i els criteris d’adjudicació.   
 
Entenem que aquest criteris d’adjudicació s’han fet de manera que el que més prima no és el 
tema econòmic sinó el projecte tant de condicionament de la parada com el projecte comercial 
que tindran aquestes parades. A la vegada doncs de poder posar dins d’aquests criteris 
d’adjudicació quina és l’experiència que poden aportar cada una de les persones que podran 
formar part del Mercat. 
 
Seguidament també tenim l’aspecte econòmic en el qual els preus de les parades són preus de 
mercat que s’han desenvolupat ... ... a partir dels preus de lloguer que tenim a l’entorn, a 
partir de preus que trobem en altres mercats i a partir de preus que creiem que són el més 
adequats entenent que és una concessió de 30 anys i el preu de sortida ja té una puntuació 
aproximadament d’una quarta part i que només una segona quarta part és una millora 
d’aquests preus. Finalment la renúncia que tindrien els actuals titulars del Mercat pel que fa si 
al final entren en aquest Mercat. 
 
Per tant estem parlant doncs d’un Mercat en el qual és prima el projecte de condicionament 
comercial, es premia l’experiència i es premia doncs que els actuals paradistes puguin entrar a 
formar part d’aquest nou Mercat. 
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Això és el que explica el Plec de Clàusules. Entenem que és un Plec en el qual entra molt amb 
la llei, amb els condicionants que ha de tenir cada paradista davant la llei però d’alguna 
manera és la part que a nivell de Serveis Jurídics i Secretària de l’Ajuntament i l’empresa  CAT 
s’ha fet de la millor manera possible. 
Un cop explicat el Plec de Clàusules i els punts més importants passem a parlar del Reglament 
del Mercat. El Reglament del Mercat és un clar exemple de la feina d’aquest equip de govern 
que ha estat escoltar als paradistes i  plasmar-lo en un paper. Aquest paper és el Reglament el 
qual haurà de fer conviure a tots el paradistes durant els 30 anys de concessió. Amb aquest 
Reglament intentarem acabar amb els vicis que han hagut fins ara i que d’alguna manera han 
portat a la situació que havia fins ara en l’actual Mercat. Qui realment coneix el Mercat i a 
treballat en principi ho ha de saber. 
 
Aquest Reglament d’alguna manera defineix com ha de ser aquesta convivència. Són 
concessions en les que els paradistes tenen un domini parcial dels seus bens i seran titulars del 
seu espai. A cada espai els hi arribarà les característiques tècniques necessàries com per fer les 
parades al seu gust. Estem parlant doncs que els hi arribarà la llum, l’aigua, el telèfon, etc i 
d’alguna manera cada paradista dintre del que ja diu el propi Reglament i el propi Plec que 
són les instruccions a l’hora de construir les parades, cada paradista podrà fer la seva parada al 
seu gust però sí seguint el Reglament, cosa que fins ara en l’actual Mercat les coses no s’han 
fet del tot correctes i amb aquest nou Reglament intentarem canviar aquesta situació. 
 
La concessió que ha de ser pública concurrència amb igualtat doncs hi ha d’haver una 
avantatges que d’alguna manera han de notar els paradistes. Aquest Reglament estableix 
quins són els drets i quins són els deures dels actuals paradistes. Drets com són que són bens 
propis, que estan sota la seva responsabilitat, que han de fer bé la transmissió si no volen 
continuar en el futur en aquest Mercat, com s’ha de desenvolupar l’Associació de paradistes 
que ha de conformar aquest nou Mercat però a la vegada també quin són els deures. És a dir 
que han d’exercir personalment l’activitat, que han de tenir la documentació en regla, la 
neteja i una bona conservació del tot l’espai. 
 
El Mercat, tornem a dir, ha de ser la convivència de tots els paradistes juntament amb la gran 
superfície on estarà el supermercat que en aquest cas és Mercadona i d’alguna manera 
establir aquests drets i deures que han d’exercir. 
 
L’Ajuntament entén la situació econòmica actual i les dificultats que té la gent per tirar 
endavant les activitats econòmiques que puguin desenvolupar. D’alguna manera també en el 
que serà el futur Mercat. Pel futur nou projecte hauran d’adaptar la parada al seu gust i això 
els hi comportarà una despesa econòmica però a la vegada l’Ajuntament no pot regalar 
aquestes parades perquè són una concessió i d’alguna manera doncs ha de cobrar aquests 
diners perquè hi hagi un concurs totalment obert i transparent.  
 
Però com l’Ajuntament no té cap ànim de lucre en cap sentit ha entès doncs que d’aquest 
cobrament només es cobrarà el 25 % el primer any i el que hagin de pagar serà en 120 
mensualitats, és a dir durant els pròxims 10 anys.  
 
Això demostra una cosa, demostra que l’Ajuntament està al costat dels paradistes, demostra 
que l’Ajuntament ha escoltat als paradistes degut a la gran fort inversió que havien de fer des 
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d’un inici, no només a la rehabilitació o remodelació per l’adaptació de la seva nova parada en 
la qual la gent farà una forta inversió amb el cost que suposaria aquest cànon. Per tant 
entenem que s’ha fet una molt bona feina. Del cànon i de l’adaptació que han de fer els 
paradistes doncs també hi hauran unes despeses del dia a dia com són el manteniment i 
neteja que, i aquí també poden dir que l’Ajuntament ha fet una gran negociació, ja que 
Mercadona assumirà no només perquè ocupa més espai sinó que assumirà més parts que el 
que realment li toca pel que fa a les despeses del Mercat.  
Per tant estem parlant que els paradistes tindran unes despeses mínimes, que tindran unes 
facilitats en el pagament d’aquest cànon, torno a repetir un 25 % en el primer any, i que la 
resta es pagarà amb quotes mensuals durant 10 anys.  
 
Una de les voluntats d’aquest Equip de Govern i així ho ha demostrat i creiem doncs que ha 
esta una dinàmica molt diferent de com es portava l’actual Mercat ha esta la que s’ha pogut 
fer una Junta que fes d’intermediari entre l’Ajuntament i els paradistes a l’hora d’explicar com 
avançava l’actual Mercat i això s’ha pogut fer degut a la bona entesa i a la bona comunicació 
que hi ha hagut. Aquesta Associació de venedors , de paradistes que ha de determinar que ha 
d’haver un bon funcionament, determinarà coses, i així ho creiem, com ha de ser el calendari, 
la promoció, la col·laboració en la seva gestió, informar dels expedients, etc. D’alguna manera 
amb ells, i crec que aquí és on l’Ajuntament pot estar més orgullós, doncs s’ha definit quins 
són els horaris, com han de ser aquestes parades i de com han d’estar obertes perquè al final 
el Mercat no només és que nosaltres anem a fer que és cara al públic sinó que és la 
convivència que ells han de tenir no només entre les parades sinó també pel que fa a les 
cambres frigorífiques on ells tindran els seus magatzems privats. 
 
Finalment i per acabar aquest d’explicar el Reglament aquest Mercat de Calafell entenem que 
un és un Mercat modern i que està fora de tota especulació. Per que de tota especulació? 
L’Ajuntament entén que aquest Mercat ha de ser que tots els actors principals que són els 
paradistes vagina aquest Mercat i vagin sense un ànim d’especulació. És a dir que qui 
realment vulgui anar hi vagi perquè té il·lusió i ganes de tirar un projecte endavant. Per tant 
se’ls hi demana que facin un bon projecte i que la seva inversió sigui d’alguna manera 
adequada amb aquesta proposta de Mercat.  
 
I en segon lloc parlem d’un Mercat modern en el qual trobem una manera d’establir el Mercat 
adaptat al segle XXI i això vol dir que hem fet na proposta que és molt diferent a tots els 
Mercats que tenim a la zona. Hem establert un mix comercial, nosaltres ho definim com un 
mix comercial,  en el qual hi ha d’haver una lliure competència, igualtat i no ha d’haver un 
monopoli per cap paradista. Estem parlant d’un Mercat en el que en tot moment durant la 
seva concessió sempre hi hauran parades de peix, sempre hi hauran parades de fruita i 
verdura, sempre hi hauran parades de carn, sempre hi hauran parades d’altra tipologia i 
incorporem una sèrie de novetats perquè entenem que el Mercat ha de tenir vida tot el dia. 
 
És la degustació, és la possibilitat que la gent pugui anar a comprar i pugui menjar, pugui fer 
un pica-pica en el Mercat i que d’alguna manera el Mercat no només sigui un lloc per anar a 
comprar sinó que sigui un lloc de poder passar una tarda agradable en els diferents punts que 
hi haurà. Entenem que és un Mercat de més proximitat i entenem que és un Mercat que 
s’adapta al que realment volem: que sigui una Mercat amb activitat durant tot el dia. 
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Vull manifestar per acabar que estem parlant que s’ha fet un Mercat, que a nivell de 
Reglament s’ha escoltat als paradistes, que a nivell de prospostes de Mercat, el que hem dit de 
mix comercial aplicant la degustació e les diferents parades tindrem un Mercat amb una 
activitat constant tot el dia i per tant un Mercat del segle XXI, un Mercat modern i un Mercat 
adaptat als paradistes en el qual la gent del Poble hi podrà gaudir en total comoditat, 
normalitat i amb un horari ampla que al final és el que volem, que la gent pugui anar a 
comprar al Mercat a diferents hores del dia, no només punts concrets del dia. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: moltes gràcies. Iniciem el torn de paraula. Té la paraula el portaveu d’ UAM. 
 
Sr. Parera: sí Sr. Alcalde. Havíem menys paraules i més fets. Les últimes paraules del senyor 
ponent diu que s’ha escoltat als paradistes. Aquest portaveu, aquest partit UAM diu se’ls hi ha 
fet cas? Primera. Segona amb les paraules del senyor ponent el 75 % de la seva licitació ha 
estat les obligacions dels paradistes que nosaltres lògicament encara no sabem com quedaren 
els paradistes. Però mireu un ajuntament em fa l’efecte que ha de treballar pel Poble. 
Nosaltres així per sobre sabem, i tots sabem que aquest projecte del Mercat hi ha hagut varis 
projectes inicials però el definitiu que crèiem que és el que havia de ser i vam donar el vistiplau 
si ha estalviat moltes coses, com la biblioteca o altres coses que no s’ha fet però dins de 
l’estalvi que s’ha fet de les modificacions també hi afegiré altra cosa.  
 
Dies endarrere, al Ple passat es va aprovar asfaltar una part del pàrking del Blanquet, 90.000 € 
i escaig, no hem feu dit la quantitat perquè no la tinc aquí. De tot això jo no volia parlar però 
desprès de sentir al ponent i no només les obligacions dels paradistes, el que hem de fer és un 
Consistori, un Ajuntament el que ha de fer és ajudar a la gent del Poble i com que parlem dels 
paradistes, parlem de paradistes del municipi de Calafell, del municipi de tot Calafell. Llavors 
entre les modificacions de l’edifici, el que s’havia de tenir d’estalviar del pàrking perquè 
suposo que asfaltar un pàrking del Mercadona, havíem no ho se, segurament que al millor al 
Mercadona inclús li netejarà els lavabos, eh! Al Mercadona inclús l’Ajuntament li netejarà els 
lavabos.  
 
Jo dic que en tot aquest estalvi i si és que hem escoltat als paradistes i hem d’ajudar als 
paradistes, entre l’estalvi i l’estalvi d’asfaltar el pàrking del Blanquet i altres coses que nosaltres 
no sabem perquè aquest Ajuntament és un globus completament tancat i fa el que li dóna la 
gana. Els paradistes suposo que amb els estalvis no se’ls hi hauria de cobrar res. Els hi podria 
sortir tot gratis i aquí només parlem de que els castigant amb obligacions i obligacions i 
obligacions. Jo no em voldria allargar més, ja us he dit perquè diria coses que no se i a llavores 
se’m podria contestar i potser per primera vegada a la meva edat m’hauria de tornar vermell 
però sí que us he dit això sentint al ponent només parlar de les obligacions dels paradistes. 
Però se’ls hi diu i no se’ns explica les quantitats que s’ha estalviat el municipi, que s’ha 
estalviat l’empresa perdó de l’edificació de l’edifici.  
 
L’obligació de l’Ajuntament de fer asfaltar a Mercadona el pàrking gratis, que serà un pàrking 
per ells. Jo em fa l’efecte que als paradistes ja els hi ha torejat prou i per tant el que hauríem 
de fer, això que els hi posarem un telèfon, que és que no ha de tenir telèfon? Ha de passar 
com a la zona industrial que encara no hi ha telèfon La zona industrial de Calafell encara no té 
telèfon. Que és que ha de fer unes parades sense telèfon? I és clar que ha d’haver telèfon, i 
tant que hi ha d’haver telèfon. El senyor ponent parlant d’aquestes coses jo diria que més són 
ridícules indiscutiblement. Per tant espero torna a sentir el ponent per continuar per si l’alcalde 
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em donar l’ocasió en el segon torno de poder decantar la votació cap un costat o cap l’altra. 
Gràcies Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: molts gràcies a vostè. Té la paraula el PP- 
 
Sra. Elvira: sí Sr. Alcalde. Intentaré ser molt breu. Crec Sr. Parera que potser no ha llegit bé el 
punt de l’ordre del dia perquè estem parlant no tant d’obres o de negociar en si mateix com 
l’estalvi que ha tingut l’obra com diu vostè entre la biblioteca, etc sinó que estem parlant de 
l’aprovació inicial d’un Reglament del Mercat i del Plec de Clàusules Administratives i 
Tècniques perquè els paradistes precisament d’aquest Poble, i d’altres que no viuen aquí i 
tenen parades aquí puguin fer, comprar, puguin adquirir aquesta concessió en aquests 
moments. A les hores jo crec que ara no toca aquest discurs, ni aquest ni el del Parc 
Empresarial ni d‘altres que jo crec que jo quasi li aconsello que se’ls guardi per la propera 
campanya electoral i llavors jo crec que l’expressió que vostè ha fet, que amb això sí que puc 
estar d’acord, és que un Ajuntament ha de treballar pel Poble i això és precisament el que ha 
fet aquest Equip de Govern perquè en quan va entrar a governar durant aquest mandat el 
primer que va fer és posar en marxa el nou Mercat, tot i què no era un projecte que nosaltres 
vam aprovar ens hem intentar emmotllar al màxim al que ja hi havia.  
 
Per suposat i dono fer d’això s’ha parlat amb tots els paradistes des d’abans de començar el 
projecte en si mateix com a  Mercadona ja es parlava des de la Regidoria de Mercats amb tot 
aquell paradista que volgués venir a informar-se i volgués parlar no només amb mi sinó amb 
l’Alcalde, amb el Regidor d’Urbanisme o amb qui ell ha demanat. Sempre hem estat propers 
als paradistes i clar que se’ls ha tingut en compte. Ells han pogut parlar sempre de les 
necessitats personals de cadascú i crec que ara és el moment d’intentar arreglar aquestes 
petites dubtes que puguin tenir perquè amb aquest nou Reglament i amb aquest Plec de 
Clàusules tothom pot dir la seva. 
 
Dit això l’únic que vull deixar molt clar és que per vostè no existeix una transparència de 
govern però jo crec, i jo que he estat en aquella banda i precisament on està assegut vostè ara 
mateix, li puc dir que moltes de les coses que nosaltres intentem informar i intentem fer-los 
arribar, moltes nosaltres no les teníem quan estàvem a l’altra banda. Llavors que vostè, 
precisament em parli de transparència de l’Equip de Govern crec que no toca. Moltes gràcies  
 
Sr. Alcalde: molt bé, gràcies Olga. PS? 
 
Sr. Ferré: per part nostre intervindrà el Maximiliano Revello. 
 
Sr. Revello: hola, bon dia. Jo no tinc la dialèctica del Sr. Parera però intentaré donar en el 
nostre punt de vista. El fet que avui estem parlant del nou Mercat Municipal és un bon fet per 
Calafell i sense dubte un moment molt important ja que des de fa més de 10 anys que s ‘està 
parlant d’aquest Mercat.  
 
M’agradaria només dir ràpidament una cosa e aquest cas en relació a l’ intervenció feta per la 
Regidora de Comerç amonestant al Sr. Parera dient-li que no s’estava parlant d’obres , és 
correcte, és cert però el sorprenent en aquest cas és que el ponent d’un punt tant important 
empresarialment i pel comerç de Calafell el defensi el Regidor d’Obres del nostre Ajuntament. 
Sense posar en dubte la capacitat del Sr. Solé però sí que haguéssim esperat un altre ponent. 
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Per fer una mica d’història ens agradaria recordar com les paraules manifestades pel senyor 
ponent referent a com es va aprovar el projecte del nou Mercat, és el seu punt de vista perquè 
al 2011 com tots saben es va tancar l’acord amb Mercadona i es van adjudicar les obres però 
entenem també que aquest no era el seu projecte i es va modificar, canviar i es van aportar 
nous punts de vista escoltant paradistes gràcies a la mediació d’una empresa externa que en 
aquest cas assessorà l’Equip de Govern, cosa que em sembla correcte.  
 
En aquest nou projecte es va suprimir la biblioteca, ja veurem com sortiren aquests canvis però 
estem mirant a veure que passarà. El que ens ha sorprès molt durant aquests darrers dies han 
estat unes quantes coses. Personalment jo vaig demanar en la darrere CI de Promoció 
Econòmica com es trobava l’estat del Reglament del Mercat, les noves adjudicacions de les 
parades i tota la situació i justament se’n va informar que aquest ema s’estava portant des 
d’Alcaldia i des d’Obres Públiques. La cosa com ja vaig manifestar ens va sorprendre una 
miqueta perquè entenem que és un tema comercial molt importat però evidentment l’Equip 
de Govern és lliure de decidir com vol tractar i tirar endavant aquest tema. 
 
Dijous passat a la CI d’Urbanisme que estava prevista i es va suprimir el dia anterior que es 
passés aquest punt sobre l’aprovació inicial del Reglament. Es va suprimir la CI i es va passar a 
la CI de Serveis Interns de dilluns. Forma part de les nostres obligacions i jo vaig poder assistir 
a la CI on es va explicar i es va tractar aquest tema. Clar per un costat hem vist que no es va 
tractar a la CI que tocava i es passar l’ informació d’un tema tant important el dilluns quan 
tenim Ple el dijous.  
 
Realment és una miqueta just de temps i això és el que m’agradaria dir. Potser un tema tant 
important i que portava Alcaldia, jo no sóc un expert, estic aprenent poc a poc però potser és 
un tema que s’hauria d’haver tractar a una Junta de Portaveus. Aquest és el nostre punt de 
vista. 
 
Per altra costat ja que el nostre ponent ha fet molt d’èmfasi en el diàleg que hi ha hagut amb 
els paradistes Ens ha semblat molt correcte ja que aquestes persones han passat molts dies y 
anys obrint i tancant les seves parades i tots saben el dur que potser obrir un dimecres al 
gener a Calafell. Jo us ho puc dir perquè també ho faig per la meva activitat però ens 
agradaria una mica més d’estimació, una mica més d’atenció per aquestes persones. S’ha 
intentat ja fer, entraré en detalls més endavant sobre el Reglament i sobre el Ple de Clàusules 
però sí que pensem que aquests senyors mereixen un respecte especial. 
En relació al Mercat existent, l’edifici actual del Mercat, fa uns quants Plens es va parlar del 
usos als que es podia destinar nosaltres vam presentar na Moció a juliol de 2011, exactament 
el 28 de juliol de 2011, i han passat quasi 2 anys. Jo entenc que abans es vulgui acabar i tenir 
l’edifici nou per desprès pensar com es vulgui treballar per aquest edifici ja existent però sí que 
ja són quasi 2 anys i hi havia realment un compromís per part de l’Equip de Govern de 
constituir una Comissió. Sinó m’equivoco també el Sr. Manel del públic, sempre molt atent, 
també en una de les seves intervencions havia recordat la creació d’aquesta Comissió però 
han passat setmanes i mesos i no sabem res. 
Altra tema que també ens agradaria comentar és saber si hi ha una previsió sobre la 
finalització de l’obra i sobre tot remarcar que en aquest Reglament donant una primera ullada 
es veu molt clarament obligacions per part dels nostres paradistes però, quines són les 
obligacions d’aquest gran operador que està arribant? No es veuen. Entenc que potser 
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considerem aquest gran operador com una parada gegant però no està especificat, només 
aquesta observació però si vostè em diu que és així no hi ha cap problema.  
 
Per anar ràpid un parell de cosetes més i ja acabaré. Dilluns a la CI se’ns va comentar quan 
parlàvem de l’ ubicació de les parades que només estaven previstes les parades del peix per 
qüestions de càrrega i descàrrega pel moviment dins del Mercat. Però el que hem vist al Plec 
de Clàusules per fer la licitació és que el paradista ja ha d’especificar el número de parada que 
vol o li agradaria tenir, a les hores ja es preveu perquè en aquell moment se’n va contestar 
que això anava en funció de la puntuació que obtindria en aquell concurs i arrel d’allò podria 
escollir el seu lloc. Però si jo ja la demano abans, només això m’agradaria que se’ns aclareixi. 
 
Altra cosa que també ha tocat el ponent referent als preus està ben vist però l’esforç 
econòmic que han de fer els paradistes actuals, no només els nous, però els actuals de 
traslladar, fer una parada nova, optar als mòduls en aquesta licitació potser és un esforç 
econòmic sobre tot el primer any, molt important de cara sobretot al gran competidor que es 
troben, aquest mòdul gegant dins del Mercat, aquest gran operador que té molt més recursos 
evidentment.  
Ens sembla molt bé i estem molt contents també d’aquest nova idea d’un Mercat modern, 
d’un Mercat on es pugui degustar, un Mercat que es pugui viure perquè entenem també que 
el Mercat és una eina social dins de la vida d’un poble. Per això fer el Mercat de Calafell una 
mica diferent respecte als altres mercats que ens envolten pensem que pot ser molt important 
i també reconèixer les coses ben fetes. Res més, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: molt bé, moltes gràcies. CiU? 
 
Sr. Solé: gràcies, Sr. Alcalde. En breus moments entraré a parlar del tema del Mercat perquè 
és el punt en el que estem aquí, alguns partits ho han fet però altres no; han parlat del que 
han volgut i això ja ho ha dit la meva companya, Olga Elvira del PP. A mi em sap greu, i això li 
dic a vostè Sr. Parera, no se si a vostè o el seu partit polític d’ UAM. Al final ja no se si és la 
seva manera de ser en cada punt o és la voluntat del seu Partit però bé això no és cosa meva 
però li comento perquè si m’ho aclareix sabré com respondre’l en els pròxims punts. Si cada 
punt que parlem hem de parlar de tot menys del punt que es tracta llavors si vol fem debats a 
la ràdio i parlem dels temes que vulgui però aquí anem a parlar del Mercat, del Plec i del 
Reglament. Parlem si ens agrada el Reglament,, si podem introduir coses, si podem fer 
millores, suggeriments, propostes, etc. Això és el que hem vingut avui a fer en aquest punt. És 
una aprovació inicial i ara vostè té un mes per aportar propostes, demanar aclariments, 
demanar més informació si creu que fa falta més encara que en principi s’ha donat tot el 
Reglament i el Plec perquè s’ho puguin mirar i és el punt que venim a fer aquí.  
 
Em sap greu dir-li perquè li tinc aprecio però fa una demagògia constant, parla dels paradistes 
i la telefonia, jo només he dit  obligacions. Vostè ha escoltat el que ha volgut i de la manera 
que ha volgut. Ha parlat de les obres del costat, del Blanquet, si s’havien escoltat als 
paradistes. Miri, als paradistes se’ls ha escoltat i s’ha intentat incorporar totes les seves 
reclamacions, o gaire bé totes. Pensant que cada paradista té la seva manera de treballar, té 
les seves exigències en diferents punts que si com vol que sigui el seu moll de càrrega, com vol 
que siguin les seves càmeres, les seves parades i això s’ha parlat amb els paradistes, s’han fet 
diferents reunions amb ells i això sí que és escoltar als paradistes. 
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Venim aquí a parlar del Mercat i no sé que respondre-li del Reglament i del Plec perquè no ha 
fet cap al·lusió al respecte. Si no ha parlat amb els seus companys que van escoltar el punt o 
vostè no ha volgut escoltar i ha dir el que li sembla, com moltes vegades fa, doncs llavors no 
se que ve a fer aquí. Venim a parlar del Plec i del Reglament si vostè té algun prec o alguna 
pregunta la pot fer quan tocarà en el punt de Precs i Preguntes, si vol parlar d’altres temes a 
nivell públic doncs proposeu-ho i potser trobarem una manera de fer-ho però venim a parlar 
aquí del Plec i del Reglament no venim a parlar que si un asfaltat, obligacions, no ha aclarit 
res, estem en un ajuntament, venim a treballar pel municipi i a tractar els punt que tractem, 
no venim a parlar del que ens hi sembla. I em sap greu dir-li però és que cada punt que 
passem parlem del que ens hi sembla no parlem del punt. Jo demanaria una mica més de 
responsabilitat perquè estem tractant d’un tema molt important a nivell municipal en el què 
s’ha treballat molt, ara s’ha obert al públic perquè la gent pugui donar els seus suggeriments i 
s’està treballant de manera intensa i transparent. Venim a fer aquest punt no a fer altres coses 
i si vol les parlem en altre moment però no ara que no toca. 
 
Per tant si en la seva intervenció fa alguna proposta, suggeriment o alguna crítica del Plec o 
del Reglament jo desprès ja li contestaré al respecte però si no em torna a dir res doncs li 
tornaré a contestar el mateix. Al final sempre estem contestant que es centri en el punt que 
estem. 
 
Entrant en intervenció del PS a part d’entrar en temes del Mercat i heu parlat d’altres temes 
que passaria amb el Mercat actual, heu parlat de la Biblioteca. Bé són temes que d’alguna 
manera han acompanyat al Mercat municipal en totes les intervencions que hi ha hagut a 
nivell de Ple o a nivell d’altes moments però de la Biblioteca ja es va parlar en el seu moment 
com quedaria i no crec que s’hagi de tornar a repetir les coses. La biblioteca no es podia 
acabar de cap manera i no deixarem les coses a mitges. Entenem que no ha de ser així. Pel 
que fa al Mercat existent doncs ja es respondre al l’últim Plec i si a cas ja es tornarà a aclarir.  
 
Hi hagut un tema a la CI d’Urbanisme. En la CI no anava a passar aquest punt, no hi era a 
l’ordre del dia, només es va posar a l’ordre del dia de la CI de Serveis Interns, ho poden veure, 
se’ls hi va enviar i no hi era, per tant no és veritat el que ha dit.  
 
Nosaltres entenem l’ajuntament com un per això moltes coses es fan a nivell transversal, a 
nivell de moltes regidories. En aquest cas Urbanisme, Comerç, Alcaldia i al final treballem en 
aquesta línea. Es va decidir passar per CI de Serveis Interns perquè també hi havia temes de 
contractacions, temes de concessions i vam creure-ho convenien però no perquè en altres 
regidories no hi hagin treballat. Per tant doncs ho pot suggerir però no crec que sigui 
convenient i hem fet el que realment toca. 
 
Agrair en aquest sentit el que entenguin que s’ha fet una bona feina, que s’ha parlat amb els 
paradistes i vostè a fet una sèrie de qüestions que ja es van explicar a la CI però no tinc cap 
problema en tornar-les a repetir. Pel que fa a les ubicacions de les parades, quan els paradistes 
vagina demanar la seva concessió demanaren quina ubicació volen i quants mòduls volen però 
això quan s’obri el procés, prèviament no hi ha res decidit. El que si s’ha fet és d’alguna 
manera és exigir on aniran les parades del peix per un tema de moviment a nivell intern 
perquè entenem que el peix ha d’estar més a prop del que és el muntacàrregues per un tema 
de trasllat i que el peix que té unes característiques diferents no estigui a l’altra punta d’ on hi 
ha el muntacàrregues que va des de les parades fins a la part de baix.  
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De les dates de l’obra això s’ha fet públic molts cops. Van dir que la previsió era 
aproximadament uns 18 mesos i això sí que ho fica el cartell que hi ha a l’obra. 
Aproximadament es va començar fa una any i entenem que entre que s’acabi l’obra i es faci el 
procés de concessió, i això s’ha fet públic, doncs l’idea és que abans que acabi l’any estigui 
obert. Però vindrà determinat per moltes coses. Nosaltres entenem el Mercat com un conjunt 
de paradistes i d’aquesta manera també hi entra Mercadona quan tothom estigui a punt és 
quan s’obrirà, quan tothom estigui a punt, no perquè un vagi més ràpid o altra més lent 
s’obrirà. També es necessita un període en el qual els paradistes puguin adaptar la seva 
parada i no serà un període curt. Se’ls hi donarà suficient temps i si el necessiten se’ls hi 
donarà aquest temps. Per tant no podem parlar d’una data fixa perquè ens podríem equivocar 
i creiem que no és la nostra mentalitat. 
 
En definitiva s’ha fet un Reglament i un Plec parlat amb els paradistes. Torno a repetir-ho: s’ha 
fet 3 reunions. Es va fer reunions al maig del passat any, al gener i al març d’aquest any; 
l’empresa s’ha reunit almenys 3 vegades individualment amb els paradistes. Vull dir que s’han 
fet reunions on tothom ha pogut dir la seva i ho tenim aquí plasmat: Un Mercat del segle XXI, 
un Mercat, i amb això estem molt contents, en el qual no hi ha un monopoli, amb una 
competència transparent perquè les coses quedin molt clares dins d’aquest Reglament i posen 
punts molts important com són els temes de la degustació i anar al Mercat no només a 
comprar sinó a passar una bona estona amb els diferents punts que hi haurà de menjar. 
Entenem que és un Mercat molt diferent que el que hi ha al voltant i és una aposta que ha fet 
aquest ajuntament, així ens ho han recomanat i així ho hem traslladat als paradistes que al 
final són els principals actors en tot aquest projecte. Juntament amb ells i amb la Junta que 
van crear de paradistes hem pogut tirar això endavant i d’alguna manera en breu i, i quan 
abans millor, esperem que sigui una realitat. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: molt bé, moltes gràcies. Iniciem un torn de rèplica. Té la aparaula el portaveu d’ 
UAM. 
 
Sr. Parera: sí Sr. Alcalde. Seré molt curt però intentaré amb paraules concretes, que em fa 
l’efecte que el que vulgui per ell tindrà molt de significat. El senyor ponent diu que quan 
vulgui parlaren en qualsevol moment. Jo crec que on s’ha de parlar és a l’Ajuntament i en les 
CI, no sé si s’ha de parlar pel carrer o als restaurants o als bars. 
 
La segona m’ha preguntat, m’ha dit si això era només una opinió particular del portaveu de 
UAM, Josep Parera, o de tot el Partit. Em fa l’efecte que per vostè el que comentem dintre del 
Partit, com a particular no l’interessa el que decideix un Partit però sí que us diré una sèrie de 
coses i li diré a la Sra. Olga del PP i al senyor ponent. De Mercat com el de Calafell jo crec que 
el Vilafranca és molt igual i espero que el de Calafell sigui igual que el de Vilafranca.  
 
Hem parlat abans i no vull repetir dels estalvis que havíem pogut fer i jo crec que això és molt 
important i ell va insistint en tonteries com l’asfalt i coses d ‘aquestes. Jo crec que si en lloc de 
parlar i convèncer als paradistes s’hagués de parlar de convèncer al Mercadona i dir-li que 
havia d’asfaltar ell el pàrking i tota una sèrie de coses em fa l’efecte que els paradistes, i ho 
repeteixo, els hi hauria pogut sortir tot gratis. Sra. del PP i Sr. Ponent concretarem us diré una 
cosa tant que ha parlat un i ha parlat l’altre nosaltres no menjarem amb el pernill que 
mengem els micos, vostès sap quin és el pernil que mengem els micos: el cacahuet. I son 
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m’enteneu ho diré en castellà: el jamón que comen los monos son los cacahuetes. I nosaltres 
no volem menjar cacauets per tant Sr. Ponent i Sra. Elvira del PP, aclarim les coses i no 
perjudiquem al poble, treballem pel poble i al partit UAM creiem que s’hi havien pogut fer les 
coses d’una altra manera. Moltes gràcies Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: moltes gràcies a vostè. Té la paraula el portaveu del PP. Disculpi perquè havia 
entès un altre paraula i llavors ho he trobat un comentari racista i he pensat home! no crec 
però ho sento, no l’havia entès. 
 
Entrant en la qüestió, els 2 partits en l’Oposició en primer lloc al Sr. Parera dir-li que no volem 
que el Mercat de Calafell es sembli a cap mercat que no sigui el Mercat de Calafell. Per això 
estem treballant amb els paradistes de Calafell. Una mica pels 2 jo crec que vostès el que 
demanen és transparència i informació, crec que tant se’ls hi fa si van per una banda o per 
altra. Si aquest Equip de Govern és totalment transversal i tan t li pot informar una CI com 
altra, totalment justificat d’interès de vostès ha de ser estar informats que és el que vostès 
sempre defensen. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: molt bé, gràcies. Té la paraula el portaveu del PS. 
 
Sr. Revello:  2 coses molt ràpides. Referent a això de la transversalitat i sobre la informació em 
sembla correcte la resposta de la Sra. Elvira i la resposta del ponent per això jo contestaré als 
2.  
 
Comprarem tauró com a animal de companyia i la donarem per bo, l’acceptem però entenc 
que com a Regidora de Comerç hauria d’aparentar tenir més veu en aquest argument. 
Referent al que ha comentat el senyor ponent en relació a l’edifici actual del Mercat entenem 
que és una component molt important també del nou Mercat per això s’ha tornat a posar avui 
sobre la taula i em tret aquest argument perquè continua estant allà i entenc que per els 
paradistes actuals i pels nous del futur mercat el que es farà amb aquest edifici és molt 
important. Per a mi ho seria. Res més gràcies. 
 
Sr. Alcalde: bé moltes gràcies, ara li tocaria el torn de paraula al CiU i com a ponent pots 
tancar Rafel. 
 
Sr. Solé: sí, gràcies.  
 
Sr. Parera ha dit una cosa a la primer a intervenció i ha repetit a la primera que no li he 
contestat i amb això té raó i ara li contesto. El que ha dit que els paradistes no li cobrem res, 
escolti això és una concessió, no podem no fer cobrar res o que no hi hagin uns criteris 
d’adjudicació. S’ha ficat les màximes facilitats de pagament quan normalment, en aquests 
casos es cobra el 100 % de la concessió per avançat i l’Ajuntament ha fet tot el contrari. Ha 
dit, i això ho he dit a la primera intervenció, hauran de fer un gran esforç econòmic per 
remodelar la parada, fer un gran esforç pel cànon i a més segurament durant uns quants 
mesos se’ls hi serà dificultós la remodelació amb l’execució de l’activitat. D’alguna manera 
l’Ajuntament entén que alguna cosa ha de cobrar i s’ha ficat uns preus els més ajustats 
possibles de cara als paradistes i només se’ls hi fa pagar el 25% el primer anys amb el qual un 
12,5 % és al primer mes, l’altra 12.5 % és al cap d’uns quants mesos i la resta durant 10 
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anys. Això és estat al costat del paradista i donar les màximes facilitats però no podem regalar 
les parades, és una concessió, sinó tothom vindria a agafar la parada.  
 
Hi ha d’haver uns criteris d’adjudicació, no podem fer les coses a dit, o perquè sí, o llencen 
aquest comentari populista. No, les coses s’ha de fer bé i hi ha d’haver un ordre. Li torno a 
repetir quan faci una proposta respecte al Reglament i al Plec en parlarem, vostè a començar a 
parlar de pernils, cacauets i d’altres coses i si ve al Mercat segurament trobarà aquests 
elements per comprar però no amb frases fetes que al final no volen dir res i que no tenen res 
a veure amb el tema. Tornem a estar amb el mateix i em sap greu dir-li. Ara té un mes per 
llegir-lo i desprès si vol pot fer les aportacions que vulgui, no sé si com UAM o com Sr. Parera. 
Això ja ho decidiran vostès però la informació s’ha donat, s’ha explicat i vostè té el moment 
per fer aquestes propostes. Sinó les fa i parla d’altres temes doncs l’aportació del Grup 
Municipal d’ UAM haurà estat la que haurà estat i cadascú que tregui les seves pròpies 
conclusions. 
 
Per finalitzar el Maxi del PS ha clarificat el perquè del Mercat existent, ha parlat de la 
transversalitat. Miri, nosaltres creiem molt en la transversalitat i creiem doncs que està bé. El 
més important és que s’hagi explicat en una CI i s’ha parlat. Que es podia haver parlat 
d’alguns aspectes de l’obra? Al final aquest punt el resumeix tot en relació a temes de comerç, 
en temes d’obres, en relació als paradistes i d’alguna manera suposo que com a Grup 
Municipal i amb diferent autonomia de cada Regidor doncs pot aportar temes que a vegades 
potser s’’han tractat a altres Comissions però entenem que el tema s’ha de tractar de manera 
conjunta i així es va fer i s’ha fet.  
 
Creiem que en aquest tema i en molts temes continuarem amb aquesta línea de treball, una 
línea transversal que ens porta a aprovar punts com el d’avui. Aprovar un plec i un Reglament 
de cara al nou Mercat Municipal i ja s’ha explicat les característiques. Estem molt contents de 
la feina que s’ha fet, de l’ajut que hem tingut per part dels paradistes i de la Junta que s’ha 
format i això ha de continuar perquè no és un punt i part sinó un punt i seguit del treball que 
queda fer i de les ganes i de d’il·lusió que hem ficat, fiquem i ficarem perquè això sigui una 
realitat i que al final els paradistes hi puguin conviure juntament amb un altra paradista que 
serà la gran superfície en el qual els ciutadans de Calafell i de fora del municipi podran venir a 
gaudir i a fer les compres en el Mercat Municipal i aquest és l’objectiu que avui hem vingut a 
fer aquí i que creiem que és un pas endavant i torno a repetir és un punt i seguit de la feina 
feta amb relació al Mercat municipal. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: molt bé, moltes gràcies. Passaríem a la votació del punt que recordo que és 
l’aprovació del Reglament del Mercat i el Plec. Passarem a la votació. 
 
Sr. Parera: El Sr. Ponent ha dit que tenim un mes per parlar-ne però com s’aprova avui 
l’aprovació inicial nosaltres ens abstenim. Ens veiem obligat a abstenir-nos perquè ens 
abstenim.  
 
Sr. Ferré: a nosaltres també ens hauria agradat tenir més temps per fer les nostres aportacions  
i com en altres ocasions que s’hagués passat per una Comissió i en una Comissió posterior 
s’hauria pogut aportar el nostre punt de vista. Com no hem tingut aquest temps, com els 
nostres companys d’ UAM ens abstindrem i esperem doncs que durant aquest mes d’exposició 
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pública el puguem aprofitar i juntament amb els paradistes i altra gent pugui ajudar-nos  
aportat el nostre punt de vista en aquest aspecte. 
 
 
Sr. Alcalde: m’agradaria afegir que per nosaltres és un dia important com a Equip de Govern 
perquè els que hem donat suport a aquesta proposta de Mercat. Crec que és un projecte que 
fa molts que dóna voltes i potser ja va essent l’hora que per fi es vegi la llum. Agraeixo el 
munt d’aportacions que hi ha hagut i la comprensió per part dels grups polítics pel que fa en 
algunes qüestions, de manera molt positiva. Penso que s’ha treballat amb un tracte molt 
directe amb tots els paradistes i ja fa molt de temps que s’està donant voltes al què ha de 
sortir.  
 
A les hores crec que el fet que s’hagi presentat a la CI que s’ha presentat, m’agrada dir en veu 
alta que realment treballem en equip i hem agafat la CI que creiem que havia de passar però 
independentment d’això penso que no es prenc cap tipus de decisió sense comptar amb tots. 
Vull dir que aquesta és la clau que ens posa molt contents en el sentit de poder anar avançant 
en aquesta unitat que ens fa sentir bé entre nosaltres i això crec que és bo de cara a les 
sensacions que intentem transmetre a les reunions que anem i amb la població amb la que 
tenim relació. Evidentment treballem pel municipi, només pel municipi perquè aquesta és la 
nostra obligació, ho tenim clar i així ho va prometre.  
 
Hem intentat treballar-ho relaxadament, hem intentat que no entrés massa la qüestió política, 
és a dir que fossin els mateixos paradistes els que fessin els suggeriments i que les aportessin a 
través d’una persona que els hi anat coordinant, una empresa. Això és el que s’acostuma a fer 
normalment, no és que sigui cap novetat però m’agradaria dir que sempre els paradistes han 
trobat una font oberta i un punt de contacte amb els diferents regidors de l’ajuntament que 
han tractat aquests temes. Evidentment que sempre hi hauran coses que es poden millorar i hi 
haurà coses que a alguns paradistes els hi agradaria que fossin d’una altra manera.  
 
Quan som un grup de gent, fer les coses be per tots i que tothom es senti a gust, a vegades és 
difícil. Però el que sí us puc assegura és que hem intentar escoltar tots els suggeriments que 
ens han fet i cada Regidoria que ha tingut una responsabilitat directa amb el Mercat ha 
intentat buscar-li una solució. Com ha dit el Regidor d’Obres el que es pretén és buscar un 
Mercat diferent, on hi hagi modernitat, on hi hagi un altra tipus de parades i les aportacions 
que ha fet l’empresa que ha fet l’obra, Mercadona en aquest cas, semblava que algú 
qüestionés que aquesta gent no han aportat prou. Bé, si la qüestió és l’ajuntament què ha 
fet? Ha aportat el terreny, el Mercadona pagarà tota la construcció i desprès les persones que 
durant una sèrie d’anys hagin de desenvolupar una tasca allà, doncs seguint un ordre de 
donar aquestes parades, també faran unes aportacions com es va fer amb l’antic Mercat. Crec 
que són unes aportacions per les quals s’ha donat tot tipus de facilitats perquè no hi hagi 
ningú que en aquest moment, i això també ho ha dit el Regidor, hagi de deixar-ho per falta 
que no pugui pagar-lo al moment. És a dir s’han donat una sèrie de facilitats perquè tothom 
pugui assumir, s’han estudiat preus. En fi torno a repetir que personalment estic molt content 
perquè aquest Plec en general, des del principi a l’últim, s’estigui més o menys d’acord tothom 
ha volgut que aquest Mercat sigui una realitat aquest Mercat combinat i estem ben segurs 
que tothom es sentirà orgullós, independentment que alguns ho havien fet d’una manera uns 
altres d’una altra però la qüestió és que ara no podem tirar endarrere, estem on estem i tenim 
aquest Mercat que espero que abans d’any es pugui inaugurar i en el qual doncs l’empresa 
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que ha fet l’aposta, Mercadona, ha fet tot el pàrking de sota, aleshores sí que ha fet pàrking 
Sr. Parera. S’han condicionaren altres qüestions però ell ha fet un pàrking perquè tota la gent 
pugui anar a comprar el mateix lloc, pugui aparcar, sigui gratuït. Tant al Mercat com al 
Mercadona hi ha 200 aparcaments a sota que seran gratuïts per la gent que va a comprar, 
independentment de tot el pàrking gratuït que quedarà tant a una banda com l’altra.  
 
La qüestió del pàrking del Blanquet és una qüestió que es va acordar l’any passat de tirar-lo 
endavant aquell pàrking per desencallar una qüestió que s’ha de desenvolupar des de fa molts 
anys. L’any passat es va netejar, aquest any es pavimentarà la meitat i l’any que ve l’altra 
meitat. Qui ho ha de pagar? Ja ho veurem, de moment es fa i nosaltres continuem negociant i 
buscant amb les diferents empreses que ens puguin ajudar amb el que calgui. El que està clar 
és que avui hem arribat on som, torno a repetir que agraeixo la tasca de tothom perquè penso 
que tothom ha aportat el seu gra de sorra. El que passa és que ens ha tocat a nosaltres com 
Equip de Govern arribar al final i crec que el que s’ha intentat fer és fer un contacte directe 
amb els paradistes que en definitiva són els que s’ha de sentir còmodes en aquest futur 
Mercat i torno a repetir que no estarà be per tothom perquè sempre que es fa una cosa costa 
d’entendre.  
 
Aquí algú ha deixat caure gratuïtats, jo crec que tant de bo a partir de l’any que ve poguéssim 
anar amb totes les coses del municipi gratuïtes, jo seria el primer que estaria súper content 
però això és una utopia. Em sap greu que els persones que ho ha dit és una persona que té 
molta experiència a la vida i aquest tipus de qüestions són impensables. Crec que cada vegada 
més es tendeix a que encara que sigui amb uns mínims s’ha de col·laborar perquè les 
Questions vagin com han d’anar i que la gent valori com una cosa pròpia i que se l’ha fet seva 
i que l’ha aconseguit ella. Per tant no parlo més, agrair seguir amb aquest procés i espero 
poder obrir el Mercat abans de final d’any, espero que tot vagi amb els mateixos plans que 
anem marcant i que tenim marcats. 
 
Desprès Maxi, el que m’has comentat del Mercat vell pensa que no ho hem oblidat en cap 
moment però el que passa és el que vam parlar que quan acabéssim el Mercat seguiríem. Tot i 
amb això anem treballant-hi i hi pensem també. Gràcies a tots. Passem al següent punt. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots a favor: 8 
dels membres de CIU i 3 dels membres del PPC, i 8 abstencions: 5 dels membres del PSC i 3 
dels membres d’UAM, acorda: 
 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.----    Aprovar inicialment el Reglament del Mercat de Calafell. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Aprovar    inicialment els plecs de clàusules administratives i tècniques per a licitar les 
autoritzacions d’ús dels llocs de venda del nou Mercat municipal de Calafell. 
    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.- Exposar al públic aquest expedient al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí 
Oficial de la Província, al DOGC, a un diari i al perfil del contractant, pel termini de trenta dies 
des del següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.    
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Quart.Quart.Quart.Quart.----    Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el 
text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí 
Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la 
província en què es publica el text íntegre. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de reclamacions, 
l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de 
trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze 
dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una vegada transcorreguts 
quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap 
requeriment. 
 
 
11.11.11.11.    PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 10/2013 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 10/2013 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 10/2013 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 10/2013 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI L'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI L'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI L'AJUNTAMENT DE CALAFELL DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI 
FINANÇAT AMB BAIXESFINANÇAT AMB BAIXESFINANÇAT AMB BAIXESFINANÇAT AMB BAIXES 
  
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no poden 
demorar-se fins l’exercici del 2014, i no sent suficient el crèdit consignat al Pressupost 
Municipal, la tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d’un 
expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes, 
degudament informat per la intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU I PPC, i les 
abstencions dels membres del PSC I UAM proposa al Ple: 
 
PRPRPRPRIMERIMERIMERIMER---- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb 
baixes, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici 2014. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/2013    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER----    De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 
10/2013 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies 
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el 
Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de 
la finalització del període d’exposició pública per resoldre-les. 
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Sra. López: bon dia. En aquest cas i com ja ha explicat la secretària és una modificació 
pressupostària i l’Equip de Govern hem decidit fer-la perquè creiem oportú que s’ha de fer 
unes sèrie de modificacions que ens hem adonat que eren necessàries abans de treure a 
concurs el tema del contracte de l’enllumenat públic.   Són millores de la xarxa d’enllumenat 
públic que com va comentar en aquest cas el Regidor que s’encarrega, el Rafel Solé, són els 
quadres elèctrics que són molt antics i es creu oportú que és millor arreglar-ho i canviar-los a 
abans de treure el concurs.  
 
Una altre de les modificacions que es presenten és una partida que és una transferència 
corrent de la Junta de Compensació del Vilarenc. Va haver-hi un error humà, i s’ha de dir 
perquè és tal qual va ser, no es va fer el canvi dels noms d’uns rebuts de la llum i en aquest 
cas la Junta de Compensació del Vilarenc va estar pagant uns rebuts que no li pertocaven. Ens 
han reclamat el pagament i és de justícia que els cobrin perquè realment aquesta Junta ja li va 
revertir a l’Ajuntament i nosaltres hem trobat la forma més correcte per abonar l’ import de la 
llum que en aquest cas la Junta va fer front i no devia. A data d’avui ja està arreglat aquest 
tema, per tant a partir d’ara ja començarem a pagar els rebuts de la llum que ens pertoca. 
 
També és ben cert que a petició d’un càrrec electe d’aquest Ajuntament, a títol personal, va 
demanar que una de les aportacions que el rebia per assistir a òrgans col·legiats es destinés a 
una partida d’ajuts urgents individual. Nosaltres a petició i com va deixar clar en una instància 
li vam comentar que la primera modificació que es fes en el pressupost doncs l’inclouríem i 
són 495 €. Comentar que les partides que es donen de baixa són: una part del contracte de 
manteniment de l’enllumenat perquè s’ha considerat que no es podrà dur a terme com 
teníem previst el dia que vam aprovar el pressupost perquè s’ha valorat, insisteixo, fer una 
adequació de la xarxa de l’enllumenat públic. Així mateix també donem de baixa una part de 
la partida d’energia elèctrica. Entre d’altres una part d’aquests diners va destinat a pagar llum, 
que és el tema d’abonar els diners a la Junta de Compensació del Vilarenc i l’ altra que es 
donar de baixa és l’aportació d’assistència a tribunals i òrgans col·legiats, en aquests cas 
d’aquest càrrec electe. 
 
Es va manifestar per part d’algun dels assistents a la Comissió el neguit de si podríem fer front 
al pagament de l’energia elèctrica. Sí que és ben cert que es dona de baixa una part d’aquesta 
partida però s’ha fet les previsions i està tot controlat. Sí que és ben cert que l’any passat vam 
tenir un sobrant, per tant en un principi segons les previsions que s’ha fet per Serveis 
Econòmics podem fer front a tot el pagament dels rebuts de la llum i més que res és això. Ho 
dic perquè no es torni a treure el tema i no deixo sobre la taula que aquests són els motius 
pels que es donen d’alta i de baixa aquestes partides i que està tot motivat i parlat a nivell 
d’Equip de Govern i amb els tècnics de la casa. Gràcies. 
 
Sr. Parera: si nosaltres , suposo que no fa falta,però que es tingui en compte totes les 
instruccions que dona l’ACA, i desprès que estiguem al tanto de les inspeccions 
reglamentades. Tot lo altre, no hem de dir res més. 
 
Sr. Alcalde: molt bé , gràcies, Partit Popular?  Partit Socialista? 
 
Sr. Ferré: farà la intervenció el Joan Carles,  
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Sr. Robert: bé gràcies, bon dia, per començar , només dir que si aquest govern es tant 
transversal que passa uns punts que nosaltres creiem  i estem convençuts que haurien de 
passar per una comissió concreta , com és la de comerç,  per a impulsar el nostre comerç del 
municipi, pasa per obres i es tracte el mercat com un simple edifici i prou, pues escolti, el que 
poden fer, és transversalitzar-lo  tot,  i vostès s’estalviaran totes les comissions informatives, 
anem tots a una ,  i aquí estarà tot trasversalitzat, lo lògic , és com ara està fet, que hi ha un 
munt de comissions perquè tothom aporti , una visió més concreta dels temes, però bueno, 
pel que fa aquesta modificació pressupostària només volíem deixar palés un parell de coses. 
Nosaltres, quan governàvem fèiem el que és habitual, pressupostàvem el que pensaven que 
podia costar un servei, i desprès al llarg de l’any  si es podia afrontar una modificació de 
millora, feiem un increment de la partida inicial  i llavors i es desenvolupava un procediment. 
Vostès , aixó ho fan al revés, vostès el que fan , crean una partida inflada  en aquest cas de 
480.000 euros, i durant l’exercici , ens diuen que volen tirar endavant una sèrie de contractes 
, lo cert és que d’això , res de res i aquest contracte de manteniment del servei d’enllumenat 
públic no s’ha tirat endavant i llavors el que fan és reduir la partida durant l’exercici, per tant, 
ho fan al revés, sobren cales. Per tant, pressupost 2012 fallida. Ara anem pel pressupost 
2013, que just s’ha aprovat fa un trimestre. Torna a fallir, vostès veuem que això  no es podrà 
tirar endavant, i el que fan , es reduir aquesta partida , també de 480.000 euros, i ja dònen 
per fet que vostès no tiraran endavant  el procediment d’aquest contracte, per tant , si no 
tenien intenció , no calia inflar la partida al començament de l’exercici i redistribuir millor el 
pressupost. I aquesta partida que vostès creen ara , sembla ser per arreglar els 
transformadors de tota la xarxa, pues ho tenien que haver pensant abans, aquí el que tenen 
la sensació es que cada regidor té la seva parcel.leta , i quan és l’hora  de defensar els punts, 
es pasa al que es creu millor que defensarà els punts i així els defensa, i per acabar, el que si li 
diria, es que amb aquesta rebaixa , la deixen amb un import inferior  al pressupost del 2011. 
quan tothom sap , que  es costum  incrementar la previsió inicial. Jo crec que vostès tindran 
que pujar aquesta partida, i si no és així , jo els hi diré bona gestió per no tenir-la que pujar, 
però si no és així  es complirà tot el que jo he dit aquí. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: molt bé , gràcies, Convergència i unió? 
 
Sra. Lopez: a veure, jo es que a vegades , no sé , si vostè ha estat en el meu joc o no ha estat. 
Es curiós que vostè em parli de previsions, de modificacions...  quan vostès va ser capaç de 
reduir partides com les del sac,  sense haver acabat l’obra , i a més a mes  vam tenir que 
posar nosaltres diners, per poder fer front  a acabar l’obra. Jo sempre dic, que quan un 
canvia de lloc, a vegades ha de tenir molta memòria, i vostè en aquest cas l’ha perdut, però 
bueno, no entraré en aquesta discussió , perquè no arribaríem a port. 
 
Primer de tot, el canvi de l’adequació de la xarxa d’enllumenat públic, es ven cert, que vostè , 
tal com ha dit i ha dit el senyor Parera, aquest quadres elèctrics , no compleixen amb la 
normativa de l’eca, això ho sap tothom, no va passar ahir,  no va sortir una normativa en el 
2013,sinó que això fa un munt d’anys, vostès no van tenir cap tipus de complicació, cap, cap 
ni una, per tant, que vostès ara em diguin, si tenim previsions o no tenim previsions, fa mesos 
que estem treballant amb l’enllumenat públic, fa mesos. El que pasa es que quan es treballa , 
es quan van surtin els problemes, a nosaltres el que ens interessa, és tenir una xarxa elèctrica, 
(..........)  per tant , es un acte de responsabilitat del nostre equip de govern,  que abans de 
treure a concurs una cosa que tothom sap, que no està ben fet i que dona molts problemes, 
hem cregut oportú arreglar-ho i  desprès treure-ho a concurs. O sigui, que quedi constància 
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que es una qüestió de responsabilitat de mirar-ho tot bé, de reunir-nos amb els tècnic, 
enginyers, arquitectes, serveis econòmics i fer una proposta de valoració, i en aquest cas, s’ha 
decidit fer aquesta modificació.   
 
Vostès van passar més de 100 modificacions a l’any i nosaltres l’any passat vem fer trenta, 
per tant, la nostra tasca va ser mes encertada que la de vostès. No s’oblidi. No qüestioni la 
meva tasca o la del meu equip de govern, però amb memòria. 
 
Insisteixo,  totes les qüestions les avalem amb els tècnics i totes les persones i  ho sento li he 
de corregir, potser aquesta era la seva forma d’actuar perquè va quedar demostrat en el sac i 
el cinema Iris, es va tenir que fer una aportació de diners, insisteixo que es va haver de fer. 
Res més. 
 
Sr. Alcalde: molt bé , comencem el torn de rèplica. Sr. Parera 
 
Sr. Parera: si jo no voldria dir res, però.... el seu Ponent no m’ha entès abans, el senyor Parera 
el que ha dit , que sis plau , es que es tingui en compte totes les revisions que far l’eca  i que 
nosaltres desprès les......... senyora, López , el que dic que es faci tot el que diu l’ECA, Unió 
Alternativa municipal el que vol , es que aquest Ajuntament vagi bé , si aixó pesés seriem 
feliços, jo el que he dit és això senyora. Res mes senyor Alcalde. 
 
Sr. Alcalde:  molt bé, partit popular? Partit socialista? 
 
Sr. Robert:  gràcies, miri com sempre, desprès d’intervenir nosaltres el primer que fan és 
renyar-nos, ja ens han tornat a renyar. Sempre dic el mateix ,perquè sempre fan el mateix 
senyor Olivella, si, si. No parlava amb mi, però ho ha dit alt, cosa que deix molt de desitjar 
d’un Alcalde. 
 
Escolti, vostès només fan que renyar-nos, també han dit que hi ha regidors en aquesta taula 
que no tracten el temes que s’exposen en aquesta taula i se’n van per les branques i la 
intervenció de la seva ponent, també s’ha anat per les branques, perquè ni parlem del cinema 
iris , ni d’altres històries, parlem d’unes partides pressupostàries molt concretes amb uns 
destins molt concrets, per lo tant, no donin lliçons a persones que podrien ser el seu avi o el 
seu pare i vostès abstinguis als punts de l’ordre del dia i no s’envagin per les branques.  
 
Miri, vostès diuen , es que vostès no van fer res, la preocupació de l’enllumenat i de a xarxa 
de l’Ajuntament de Calafell és molt més antiga que la legislatura passada, fa moltes 
legislatures , aquí hi ha regidors inclús alcaldes, que ja tenien aquest problema. O sigui , la 
culpa no m’he la tiri en mi. Tiri-la al temps que ha passat i manca haver arreglat si més no  
aquesta xarxa. 
 
El contracte aquest, m’agradaria,  que vostè que ho sap tot, em digués  des de quan està 
precari i sabrem  del temps que parlem. Jo voldria recordar que nosaltres vam posar llum al 
sector 5-A, no hi havia, també vam millorar bona part de l’enllumenat de Segur de Calafell , 
de la carretera per munt, vam millorar l’enllumenat de Calafell Park, Vallde mar  , Residencial 
,per tant, nosaltres ja fa temps que vam treballar amb l’enllumenat , no digui que ningú fa 
res, segurament els altres equips de govern també vam fer coses. Però la precarietat d’aquest 
contracte es molt antiga. I que ara vostè em digui que vostès estan per la labor, doncs bueno, 
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ara toca fer això, es fa. Però  rebaixar aquesta partida, no és massa coherent, és simplement 
aixó , no ha sigut una critica destructiva, però el que pasa, és que vostès s’ho prenen tot 
destructivament i el que fan, es d’entrada renyar-nos i desprès posar-nos en contra tot el que 
els hi sembla. Només eren comentaris a la partida pressupostària aquesta i als diners que es 
vol fer amb aquests diners, només era això. Vostès tots s’ho prenen a la ravesa i veuen 
fantasmes on no hi ha.  
 
Sr. Alcalde: tens la paraula Montse, 
 
Sra, Lopez: jo crec que és una qüestió de sensibilitats, senyor Joan Carles, vostè s’ho pren  
com que jo li renyo,  o sigui , és la seva sensibilitat, quan jo parlo, sempre pensa que jo li 
renyo. Es la seva percepció. Jo també tinc la percepció  de que vostè en sap més que ningú, o 
puc tenir la sensació de que vostè és el meu pare, com també ha dit.... la qüestió es que jo 
estic aquí per fer feina , per treballar i posar coneixement al ciutadà i si tinc coneixement , per 
mí és un orgull i ha vostè sembla ser que li molesta. Tornant al tema, que no és el cas,  el que 
si es cert, que vosaltres van fer, però també es cert , que a alguns els van cobrar i a d’altres 
no,  però bueno, no se com ho van justificar..........  
 
Sembla ser, ara em comenten....  al sector 5-a li van cobrar i al Calafell residencial no. Jo visc 
al sector 5-A i  ho vaig pagar. Però bueno, aquest no és el tema, jo crec que això es un debat 
estèril  ara mateix, sobre el contracte. El tema, estem al mes d’abril, un equip de govern el 
que ha de fer, és analitzar quin es el projecte i quina és la seva projecció, val? Nosaltres 
plantegem sobre la taula , és treure a concurs i vostè també ho sap , perquè era regidor de 
l’ara de contractació , el que suposa treure a concurs qualsevol cosa. Val ? sis mesos mínim, si 
estem al mes d’abril, sumem, ens anem al mes d’octubre, per tant, si traiem a concurs el 
tema de l’enllumenat , ens anem al mes de novembre, per tant la partida deixa tenir raó de 
ser, o sigui , si que és ben cert , que té més diners, perquè en el transcurs d’aquest temps em 
valorat fer les millores , que ens recomanem , val? Per tant, a vegades aixó passa.... i resulta 
que quan nosaltres apliquem la dinàmica de futur, vostè m’ho critica.  Bueno, jo ho respecto. 
Però no pateixi, farem les millores, ho treure’m a concurs, perquè ho volem treure a concurs, 
perquè no quedi desert. Aquesta és la idea , de treure a concurs una cosa que tindrà un futur 
i que podrem donar una millora a tot el municipi, jo crec, que com deia el senyor Parera , 
tothom serem  feliços, no? Que és el que vostè ha dit. Jo crec que tothom volem ser feliços 
en aquest ajuntament i en aquest municipi, que tot estigui bé, que tot estigui correcte, que 
tot es faci com cal. En resum , tothom anem pel mateix camí , la millora del municipi i en 
aquest cas l’enllumenat públic que fa molts anys que està precari. Simplement això, gràcies.  
 
El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,  
14 vots a favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 
5 abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb 
baixes, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici 2014. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/2013    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
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TERCERTERCERTERCERTERCER----    De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 
10/2013 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies 
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el 
Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de 
la finalització del període d’exposició pública per resoldre-les. 
 
 
ANNEX ÚNIC:     

 
PRESSUPOST 2013 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT 10/2013 
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta:     
 

    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    
    APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.    NOMNOMNOMNOM    ACTUALACTUALACTUALACTUAL    D'ALTAD'ALTAD'ALTAD'ALTA    DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    

OrgOrgOrgOrg    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econom.Econom.Econom.Econom.                    
   CRÈDIT EXTRAORDINARICRÈDIT EXTRAORDINARICRÈDIT EXTRAORDINARICRÈDIT EXTRAORDINARI       

420 1650 63900 
ADEQUACIÓ XARXA 
ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00 € 380.000,00 € 380.000,00 € 

410 1560 48201 

TRANSF. CORRENT JUNTA DE 
COMPENSACIÓ EL VILARENC 

0,00 € 30.699,99 € 30.699,99 € 
            SUPLEMENT DE CRÈDITSUPLEMENT DE CRÈDITSUPLEMENT DE CRÈDITSUPLEMENT DE CRÈDIT                

520 2310 48000 

AJUTS D’URGÈNCIA 
INDIVIDUALS 51.200,00 € 495,00 € 51.695,00 € 

                            

            TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     51.200,00 €51.200,00 €51.200,00 €51.200,00 €    411.194,99 €411.194,99 €411.194,99 €411.194,99 €    462.394,99 €462.394,99 €462.394,99 €462.394,99 €    

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

      PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    
    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    CONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓCONSIGNACIÓ    

    APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.APLIC.PRESSUP.    NOMNOMNOMNOM    ACTUALACTUALACTUALACTUAL    DE BAIXADE BAIXADE BAIXADE BAIXA    DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    

OrgOrgOrgOrg    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econom.Econom.Econom.Econom.                    

420 1650 22711 
CONTRACTE MANTENIMENT 
ENLLUMENAT 480.000,00 € 280.000,00 € 200.000,00 € 

430 1550 22100 
ENERGIA ELÈCTRICA 

966.645,40 € 130.699,99 € 835.945,41 € 

110 9120 23300 
ASSISTÈNCIES TRIBUNALS I 
ÒRGANS COL·LEGIATS 48.000,00 € 495,00 € 47.505,00 € 

                         

            TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.494.645,401.494.645,401.494.645,401.494.645,40    411.194,99 €411.194,99 €411.194,99 €411.194,99 €    1.083.450,411.083.450,411.083.450,411.083.450,41    
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12.12.12.12.    DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 1T. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 1T. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 1T. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 1T. 
TRIMESTRE DE 2013, DE 16 D’ABRIL DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, TRIMESTRE DE 2013, DE 16 D’ABRIL DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, TRIMESTRE DE 2013, DE 16 D’ABRIL DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, TRIMESTRE DE 2013, DE 16 D’ABRIL DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, 
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXENS’ESTABLEIXENS’ESTABLEIXENS’ESTABLEIXEN    MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS. 
  
 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 16 d’abril de 2013, que es transcriu 
a continuació: 

“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 478/2013   “INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 478/2013   “INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 478/2013   “INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 478/2013       

Identificació del documentIdentificació del documentIdentificació del documentIdentificació del document    
 
Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i d’acord amb el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

AAAAntecedentsntecedentsntecedentsntecedents    
 
D’acord amb l’article 5è de la Llei 15/2010 caldrà fer un informe trimestral al Ple amb una 
relació de factures o documents justificatius als quals hagin transcorregut més de tres mesos 
des de la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació 
dels mateixos.  El Ple en un termini de 15 dies a comptar des del coneixement de la 
informació publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents agrupats 
segons l’estat de la tramitació. 
 
En l’article 20 apartat 4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2013 s’estableix 
la metodologia i variables a utilitzar per la realització del informe trimestral que cal donar 
compte al Ple. 
    
ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
 
L’estudi s’ha realitzat entre el període 01/01/2013 a 31/03/2013 tant per l’Ajuntament com 
pel Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell. 
 
En l’informe es relacionen el conjunt de factures no tramitades una vegada transcorreguts 
tres mesos des de la seva anotació en el registre general d’entrada i no havent-se iniciat el 
tràmit de reconeixement de l’obligació. 
 
D’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu apartat 4 s’estableix que el període legal de pagament de les 
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certificacions ordinàries d’obra i per als pagaments de la resta de contractes subjectes als 
terminis de pagament de la LCSP, article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el seu text refòs, serà de 30 dies si l’inici del període legal de 
pagament és a partir de l’1 de gener de 2013.  
 
El present informe sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la 
Corporació local s’haurà de trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement dins el mes següent al del tancament del trimestre natural, 
d’acord amb l’Ordre ECO/1046/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera. 
 
La variable utilitzada en la informació objecte del present informe és la data de Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament. El tràmit en què es considera que s’ha iniciat l’expedient de 
reconeixement de l’obligació té establerta com a data la de conformitat i en conseqüència es 
detallen les factures que han excedit els tres mesos compresos entre la data del registre i la 
data de conformitat. 
 
Del període 01/01/2013 a 31/03/2013 resulten 4 factures per import de 1.606,97 € on 
l’Ajuntament ha superat el termini de tramitació de 3 mesos i 3 factures de l’OAM Fundació 
Castell de Calafell, per import de 812,38 €. 
    
S’adjunten a l’expedient els informes dels òrgans gestors que justifiquen les causes de la no 
tramitació de les factures amb núms. de RFAC 1214/13, 1626/13, 1686/13 i 1692/13 de 
l’Ajuntament i 32/13, 38/13 i 39/13 de l’OAM Fundació Castell de Calafell. 
 
    
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
    
El número de factures emeses i l’import total respecte les quals s’està incomplint el termini 
assenyalat en la Llei 15/2010 es el que es resumeix a continuació: 
 
 
 

 PERÍODE 01/01/2013 A 31/03/2013 

 
FACTURES 
REGISTRADES EN 
EL PERÍODE 

IMPORT 

 DE FACTURES 
TRAMITADES 
DESPRÉS DE 3  
MESOS 

IMPORT % PER Nº % PER 
IMPORT  

AJUNTAMENT  1.140 3.602.025,17 4 1.606,97 0,35% 0,04% 
PAT. TURISME  52 48.969,66 0 0,00 0,00% 0,00% 
OAM F. CASTELL  27 14.986,26 3 812,38 11,11% 5,42% 
TOTAL  1.219 3.665.981,09 7 2.419,35 0,57% 0,07% 

    

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats 
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13.13.13.13.    DONAR COMPTE DONAR COMPTE DONAR COMPTE DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL PRIMER DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL PRIMER DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL PRIMER DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2013, DE 17 D’ABRIL DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, TRIMESTRE DE 2013, DE 17 D’ABRIL DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, TRIMESTRE DE 2013, DE 17 D’ABRIL DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, TRIMESTRE DE 2013, DE 17 D’ABRIL DE 2013, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, 
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004 DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004 DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004 DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004 DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN 
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPMESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPMESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPMESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.ERACIONS COMERCIALS.ERACIONS COMERCIALS.ERACIONS COMERCIALS.    
 
 
El secretari presenta l’informe trimestral de tresoreria, de 17 d’abril de 2013, que es transcriu 
a continuació: 

INFORME DE TRESORERIA NÚM. 60/2013INFORME DE TRESORERIA NÚM. 60/2013INFORME DE TRESORERIA NÚM. 60/2013INFORME DE TRESORERIA NÚM. 60/2013    

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte: Informe trimestral de Tresoreria sobre les obligacions amb incompliment del 
termini de pagament. 

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

 
D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, els 
Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessariament el nombre i 
quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint el termini. 
 
Així mateix, segons Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, de la Generalitat de Catalunya, 
els ens locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera hauran de trametre aquest 
informe al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent al del tancament del 
trimestre natural, d’acord amb el model d’informe de tresoreria annexat a l’ordre. 

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis previstos en la Llei 
per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i 
l’OAM Fundació Castell de Calafell corresponent al primer trimestre de l’exercici 2013. 
 
D’acord amb la disposició transitòria vuitena de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, el termini legal previst entre l’1 de gener de 2013 i el 
31 de desembre de 2013 per a que les Administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de 
les obligacions serà dins dels trenata dies següents a la data de l’expedició de les 
certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització total o 
parcial del contracte.  
 
Tal com s’estableix en l’apartat 4 de l’article 20 de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Calafell, s’ha considerat aquesta data com la data de 
conformitat. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
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Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al compliment 
dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament 
de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell corresponent al 
primer trimestre de l’exercici 2013 és la següent: 
 

AJUNTAMENT DE CALAFELL
1r TRIMESTRE 20131r TRIMESTRE 20131r TRIMESTRE 20131r TRIMESTRE 2013

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 309 1.969.591,09 23,15% 46,73%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 1.026 2.245.666,93 76,85% 53,27%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 1.335 4.215.258,02 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURALLEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURALLEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURALLEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL 1.185 943.506,80 79,32% 32,59%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
 
PATRONAT DE TURISME
1r TRIMESTRE 20131r TRIMESTRE 20131r TRIMESTRE 20131r TRIMESTRE 2013

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 5 3.481,36 14,71% 9,77%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 29 32.150,39 85,29% 90,23%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 34 35.631,75 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 6 2.902,66 17,65% 9,84%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
 
OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
1r TRIMESTRE 20131r TRIMESTRE 20131r TRIMESTRE 20131r TRIMESTRE 2013

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 0 0,00 0,00% 0,00%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 44 16.224,42 100,00% 100,00%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 44 16.224,42 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 12 3.346,30 60,00% 41,12%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  

 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat acorda: 
quedar-ne assabentats. 
 
Sra. Lopez: en aquest cas, aquest punt , és novament un punt molt tècnic, i aixó es degut , a 
que com cada any , al tancament de l’exercici, sempre queden algunes factures, que no 
entren dins del termini, de l’exercici per poder tramitar-les , i en aquest sentit el que es fa és, 
si que tenim els diners, per explicar-lo,  si que tenim els diners, tenim consignació però no 
podem tramitar-les dins de l’exercici que els hi toca,per això el reconeixement de deute. Li 
hem de reconèixer a aquestes empreses, a aquests proveïdors que han fet la feina, que han 
presentat una factura i que se’ls hi ha de pagar. Això és un pur tràmit tècnic, que ha de 
passar pel Plenari però res mes. Recordar que aquest expedients cada any han anat a la baixa, 
i hem passat a fer un històric de 12.500 euros, quan anterior mes es trigava més. Des del 
departament de serveis econòmics, s’ha fet una millora en la gestió , perquè la gent pugui  
cobrar dins dels terminis i no s’allargui en el temps. Avanço a que degut a un altre tema , 
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tindrem que tornar a passar un altre reconeixement de deute , sense consignació en aquest 
cas,  bueno ja ho veurem, però s’haurà de passar un altre. Gràcies. 
 
Sr. Parera: si de modo que parlaré , ja sabreu que votaré, la gent ha de cobrar. Però senyors 
del govern, costaría molt, que els departaments tinguessin una bestreta i que no haguessin 
factures de 3.64 cèntims, per pagar?, això ha d’anar a un ple? Com pot ser, factures de 8, 
euros, de 5.50 , de tres.... res mes senyor alcalde, estigui tranquil que votarem a favor , la 
gent a de cobrar. 
 
Sra. Lopez: per aclarir-li al senyor Parera, que nosaltres no podem  fer res , si una factura 
entra fora de termini, un altre cosa son les bestretes, si mira al final del document.... si el mes 
de desembre un departament fem el Nadal en família i hem de  comprar en una botiga, un 
parell de coses i els hi puja , 4 euros o 5 , o 8 ,  hi ho paga de la seva butxaca, doncs a aquest 
treballador li hem de pagar. I per tant, si està pagada la caixa fixa , doncs li hem  de pagar, 
no ni ha més. Des del meu punt de vista millor de 4 o 5 euros que no de tres mil o quatre 
mil, perquè llavors si que seria un greu problema. Espero haver-li aclarit la seva pregunta. 
 
Sr. Parera: si senyor alcalde, vostè tenia raó, jo no sé perquè la ponent ha parlat, perquè fa el 
ridícul, quan  un fa el ridícul fa estriptis, la ponent no tenia que parlar perquè feia estriptis, 
quan una persona va a compra i val tres euros , pagui i cobris, que és això de pagar , factures 
, IVA  i històries , que coll és? 
 
14.14.14.14.    PPPPROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB ROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB ROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB ROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB 
CONSIGNACIÓ A 31/12/12.CONSIGNACIÓ A 31/12/12.CONSIGNACIÓ A 31/12/12.CONSIGNACIÓ A 31/12/12.    
    
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER 
IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT DE 12.447,63 DE 12.447,63 DE 12.447,63 DE 12.447,63 EUROS, EN CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS EUROS, EN CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS EUROS, EN CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS EUROS, EN CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS 
SERVEIS  PER SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2012SERVEIS  PER SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2012SERVEIS  PER SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2012SERVEIS  PER SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2012    
    
Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest ajuntament que per diverses causes no 
han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PPC i les 
abstencions dels membres d’UAM i PSC acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels deutes 
acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 

RFAC INTERESSAT IRPF IVA  IMPORT IMPORT LÍQUID  

8696/12 INSTAL.LACIONS MAÑE SL     1.072,27 1.072,27 

8697/12 JJ FRED BAIX PENEDES SL     79,38 79,38 
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8698/12 EMINFOR SL     174,97 174,97 

8699/12 CREU ROJA     266,00 266,00 

1136/13 LLIBRERIA GAUDI SCP     8,00 8,00 

1137/13 NAVARRO SAEZ MANEL -REGALS     8,50 8,50 

1138/13 FERRETERIA JAUME SA     66,48 66,48 

1362/13 GONZALEZ GARCIA ISABEL 1,26   7,27 6,01 

1370/13 GONZALEZ GARCIA ISABEL 0,63   3,64 3,01 

157/13 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU     317,33 317,33 

1686/13 ABC BAIX PENEDES SL     83,95 83,95 

1692/13 CERDA MOLINA TERESA     199,65 199,65 

1693/13 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS     1.112,29 1.112,29 

1694/13 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA     24,15 24,15 

1695/13 ZARDOYA OTIS SA     98,80 98,80 

1728/13 LOGINTEGRAL 2000 SAU     335,35 335,35 

1730/13 LOGINTEGRAL 2000 SAU     364,82 364,82 

531/13 PANIFICADORA HNOS GAYO SL     123,45 123,45 

534/13 SERVICIOS DEPEC SL     96,80 96,80 

536/13 EXBER SEGURIDAD SL     86,49 86,49 

542/13 FERRETERIA JAUME SA     24,09 24,09 

557/13 ETRA BONAL SA     432,77 432,77 

559/13 SERVEIS TARRACO NOVA SCP     23,54 23,54 

604/13 CRISTALERIA SEGUR SL     27,07 27,07 

610/13 FOLCH SA     50,82 50,82 

612/13 SERVEIS TARRACO NOVA SCP     23,54 23,54 

650/13 SERVEIS TARRACO NOVA SCP     28,38 28,38 

651/13 INTRACATALONIA SA      92,43 92,43 

672/13 NOGALES BARRERO MARIA - BAR POLIESPORTIU     70,00 70,00 

674/13 MAÑE GRIFOLS SCP     816,75 816,75 

675/13 MAÑE GRIFOLS SCP     242,00 242,00 

  PALLARES SARDA M. TERESA      2.044,39 2.044,39 

  GUINOVART MECANICS SL     321,28 321,28 

  CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA     40,80 40,80 

  COMUNITAT PROP.EDIF.GALERIAS MASIA NOVA     1.981,00 1.981,00 

  COMUNITAT PROP.EDIF.GALERIAS MASIA NOVA     1.400,00 1.400,00 

  VIDAL RAVENTOS PATRICIA     117,60 117,60 

  VILACLARA CAMPDERROS ANNA     68,31 68,31 

  SANCHEZ MESTRES ALEX     26,22 26,22 

  PEDRET LOPEZ SILVIA     13,30 13,30 

  PEDRET LOPEZ SILVIA     10,48 10,48 

  VENDRELL CASTELLVI MONTSE     15,58 15,58 

  PALAU CATA ROSER     22,42 22,42 

  DOMINGUEZ ORTIZ DAMARIS     8,55 8,55 

  GAVITO FORNAGUERA MERITXELL     13,30 13,30 

  WILDBRET MYRA     3,42 3,42 
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  TOTAL  1,89 0,00 12.447,63 12.445,74 
 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    El pagament de la factura RFAC 1138/13 d’import 66,48 € a nom de FERRETERIA 
JAUME SA s’haurà d’efectuar a favor de la senyora amb DNI 39.641.588-F 
 
(deliberació) 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 14 vots a favor: 8 
dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 5 abstencions dels 
membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels deutes 
acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 

RFAC INTERESSAT IRPF IVA  IMPORT IMPORT LÍQUID  

8696/12 INSTAL.LACIONS MAÑE SL     1.072,27 1.072,27 

8697/12 JJ FRED BAIX PENEDES SL     79,38 79,38 

8698/12 EMINFOR SL     174,97 174,97 

8699/12 CREU ROJA     266,00 266,00 

1136/13 LLIBRERIA GAUDI SCP     8,00 8,00 

1137/13 NAVARRO SAEZ MANEL -REGALS     8,50 8,50 

1138/13 FERRETERIA JAUME SA     66,48 66,48 

1362/13 GONZALEZ GARCIA ISABEL 1,26   7,27 6,01 

1370/13 GONZALEZ GARCIA ISABEL 0,63   3,64 3,01 

157/13 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU     317,33 317,33 

1686/13 ABC BAIX PENEDES SL     83,95 83,95 

1692/13 CERDA MOLINA TERESA     199,65 199,65 

1693/13 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS     1.112,29 1.112,29 

1694/13 COMERCIAL I FERRETERIA DIAZ SA     24,15 24,15 

1695/13 ZARDOYA OTIS SA     98,80 98,80 

1728/13 LOGINTEGRAL 2000 SAU     335,35 335,35 

1730/13 LOGINTEGRAL 2000 SAU     364,82 364,82 

531/13 PANIFICADORA HNOS GAYO SL     123,45 123,45 

534/13 SERVICIOS DEPEC SL     96,80 96,80 

536/13 EXBER SEGURIDAD SL     86,49 86,49 

542/13 FERRETERIA JAUME SA     24,09 24,09 

557/13 ETRA BONAL SA     432,77 432,77 

559/13 SERVEIS TARRACO NOVA SCP     23,54 23,54 

604/13 CRISTALERIA SEGUR SL     27,07 27,07 

610/13 FOLCH SA     50,82 50,82 

612/13 SERVEIS TARRACO NOVA SCP     23,54 23,54 
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650/13 SERVEIS TARRACO NOVA SCP     28,38 28,38 

651/13 INTRACATALONIA SA      92,43 92,43 

672/13 NOGALES BARRERO MARIA - BAR POLIESPORTIU     70,00 70,00 

674/13 MAÑE GRIFOLS SCP     816,75 816,75 

675/13 MAÑE GRIFOLS SCP     242,00 242,00 

  PALLARES SARDA M. TERESA      2.044,39 2.044,39 

  GUINOVART MECANICS SL     321,28 321,28 

  CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA     40,80 40,80 

  COMUNITAT PROP.EDIF.GALERIAS MASIA NOVA     1.981,00 1.981,00 

  COMUNITAT PROP.EDIF.GALERIAS MASIA NOVA     1.400,00 1.400,00 

  VIDAL RAVENTOS PATRICIA     117,60 117,60 

  VILACLARA CAMPDERROS ANNA     68,31 68,31 

  SANCHEZ MESTRES ALEX     26,22 26,22 

  PEDRET LOPEZ SILVIA     13,30 13,30 

  PEDRET LOPEZ SILVIA     10,48 10,48 

  VENDRELL CASTELLVI MONTSE     15,58 15,58 

  PALAU CATA ROSER     22,42 22,42 

  DOMINGUEZ ORTIZ DAMARIS     8,55 8,55 

  GAVITO FORNAGUERA MERITXELL     13,30 13,30 

  WILDBRET MYRA     3,42 3,42 

  TOTAL  1,89 0,00 12.447,63 12.445,74 
 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    El pagament de la factura RFAC 1138/13 d’import 66,48 € a nom de FERRETERIA 
JAUME SA s’haurà d’efectuar a favor de la senyora amb DNI 39.641.588-F 
 
    
15.15.15.15.    PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/13 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB 
CONSIGNACIÓ A 31/12/12 DEL PATRONAT CONSIGNACIÓ A 31/12/12 DEL PATRONAT CONSIGNACIÓ A 31/12/12 DEL PATRONAT CONSIGNACIÓ A 31/12/12 DEL PATRONAT DE TURISME.DE TURISME.DE TURISME.DE TURISME.    
    
Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest ajuntament (Patronat de Turisme) que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es reconegui un 
crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els serveis de què es tracta. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PPC i les 
abstencions dels membres d’UAM i el PSC proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un 
crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels deutes acreditats i informats pel responsable del 
Servei. 
 

RFAC INTERESSAT IMPORT  
57/13 FERRETERIA JAUME SA 327,93 
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TOTAL  327,93 
 
(deliberació) 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, 14 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, i 3 dels membres d’UAM, i 5 abstencions dels 
membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un 
crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels deutes acreditats i informats pel responsable del 
Servei. 
 

RFAC INTERESSAT IMPORT  
57/13 FERRETERIA JAUME SA 327,93 

TOTAL  327,93 
 
 
 
16.16.16.16.    PROPOSTA DE DESESTIMACIÓPROPOSTA DE DESESTIMACIÓPROPOSTA DE DESESTIMACIÓPROPOSTA DE DESESTIMACIÓ    DE LES AL·LEGACIONS PREENTADES I DE LES AL·LEGACIONS PREENTADES I DE LES AL·LEGACIONS PREENTADES I DE LES AL·LEGACIONS PREENTADES I 
APORVACIÓ DEFINITIAPORVACIÓ DEFINITIAPORVACIÓ DEFINITIAPORVACIÓ DEFINITIVVVVA DEL REGLAMENT REGULADOR DELSA DEL REGLAMENT REGULADOR DELSA DEL REGLAMENT REGULADOR DELSA DEL REGLAMENT REGULADOR DELS    MERCATS NO SEDENTARIS MERCATS NO SEDENTARIS MERCATS NO SEDENTARIS MERCATS NO SEDENTARIS 
AL MUNICIPI DE CALAFELLAL MUNICIPI DE CALAFELLAL MUNICIPI DE CALAFELLAL MUNICIPI DE CALAFELL    
    
    
El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2012, va 
aprovar inicialment el Reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell. 

 
L’esmentada aprovació ha estat publicada al taulell d’anuncis de la Corporació, al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6299 
de 23 de gener de 2013 i al diari El Punt el dia 5 de març de 2011. 
 
Durant el període d'exposició pública s’han presentat les següents al·legacions:  
 
 
 
 
 
En resposta a les al·legacions presentades, la Secretària accidental ha emès l’informe núm. 
0419/2013 - AS d’11 d’abril de 2013. 
 
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen als ajuntaments la potestat 
reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de les ordenances i reglaments, 
que són normes de naturalesa reglamentària. 
 
L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret 

Dia presentació RGE Presentant 
12/02/2013 4335 Plataforma per Catalunya (PXC) 
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
La Comissió Informativa de Promoció Econòmica amb el vot a favor de CIU, PPC UAM i amb 
l’abstenció dels membres del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per Plataforma per Catalunya 
(PXC) en base a l’informe que consta a l’expedient i aprovar definitivament el Reglament 
regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Publicar aquest acord més el text íntegre del Reglament al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
TERTERTERTERCER.CER.CER.CER.---- Trametre l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze 
dies des de l’aprovació definitiva. El Reglament entra en vigor una vegada transcorreguts 
quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap 
requeriment. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Notificar aquest acord junt amb una còpia de l’informe emès per la Secretària 
accidental a Plataforma per Catalunya (PXC). 
 
Sra. Elvira: si molt ràpidament,  això va passar per informativa , ja ho ha dit la secretaria , el 
grup polític de plataforma per Catalunya va presentar unes al·legacions, que tècnicament han 
sigut desestimades i bàsicament el que passem , és que ja tenim el reglament dels dos 
mercadals, el de Calafell i el de Segur, esperarem els quinze dies  que ha dit la secretària, i a 
partir d’aquí , ja podrem posar-nos a posar ordre en alló que en alló al mercadal costava de 
posar i ara amb el reglament a la mà , podem fer moltes més coses de les que fins ara no 
teníem la potestat de fer. Bàsicament és la desestimació d’aquestes al·legacions i l’aprovació 
definitiva. Gràcies. 
 
El Ple de la corporació  per majoria absoluta del nombre legal de membres, 14 vots a favor: 8 
dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM  i 5 abstencions dels 
membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per Plataforma per Catalunya 
(PXC) en base a l’informe que consta a l’expedient i aprovar definitivament el Reglament 
regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Publicar aquest acord més el text íntegre del Reglament al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Trametre l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze 
dies des de l’aprovació definitiva. El Reglament entra en vigor una vegada transcorreguts 
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quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap 
requeriment. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Notificar aquest acord junt amb una còpia de l’informe emès per la Secretària 
accidental a Plataforma per Catalunya (PXC). 
 
    
17.17.17.17.    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
    
    
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des del 
Decret 1200/2013 de 20 de març fins el 1499/2013 de 08 d’abril, donant compliment al que 
estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de novembre, prquè els regidors 
en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
    
    
18.18.18.18.    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
    
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que són 
des de la número 11 fins la número 13 de dates 20 i 27 de març de 2013 i 3 d’abril de 2013,  
perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
 
    
    
19.19.19.19.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
Sr. Triadó: bon dia, en primer voldria fer un aclariment i un prec, es tracte del ple passat, on 
el senyor Clavero, li dic senyor clavero perquè ell em va dir senyor Triadó, es va manifestar 
perquè jo a la comissió informativa li vaig dir que  les preguntes li faria al Ple. Bé entenc que li 
tenia que fer al Ple, perquè el senyor Clavero no va venir a la comissió informativa a la qual 
no pertany i fer-li una pregunta, esperàvem  que ens expliqués una reunió en el hotel Ra , 
amb la gent de seguretat ciutadana respecte el tema dels tops mantes. Com no va explicar 
res,  nosaltres no li vam fer cap preguntes, i m’agradaria que ho entengués. Però a aleshores 
, ens va sorprendre que al Ple , es va esplallar en explicar coses  i ens vam trobar que els 
comerciants esperaven al carrer per preguntar-li si era veritat  el que s’havia dit, respecte que 
com ara els grups de seguretat s’encarregaran de protegir als  comerciants de Castelldefels , 
sitges i Vilanova, doncs, els  top manta baixarien cap a aquí i que la nostre policia no es 
veuria superada perquè no tenia prous efectius per controlar a la gent, i aixó  es va poder 
comprovar l’estiu passat. Se que el dia 29 tenen una reunió prevista a Tarragona amb el 
delegat del Govern, i el nostre prec és. Facin la pressió possible, perquè els mateixos reforços 
que tenen dret a tindre, Castelldefels, Vilanova i Sitges, també els tinguem nosaltres. I sobre 
tot els seus comerciants. Aquest és el primer prec.  
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El segon prec, és un prec a l’Alcalde, és que aquell llibre blanc que vas prometre quan vas fer 
la pressa de possessió, ja és hora que comencis. Ja ham passat dos anys, ja és hora que el 
comenci i s’oblidi una mica del passat. Al Plec passat , sobre un determinat tema, el senyor 
Rafel Solé, l’única resposta va ser que abans també es feia així. O sigui, escampa que algo 
queda. Dir que  havia algú que també donava llicencies sense permisos, en tot cas, jo li 
demano al senyor Alcalde que sigui valent , que doni el nom , i que  aquestes persones es 
puguin defensar . tenen dret a la defensa.  
 
I en tercer lloc, els hi diria que la seva responsabilitat com ha equip de govern, és que si 
aquestes persones estan correctes , se’ls doni el permís i sinó que assumeixin  la 
responsabilitat a l’ajuntament, no només l’Ajuntament està per anar a esmorzar, repartir 
llibres, anar a dinar , anar a sopar o ballar sardanes, està per assumir responsabilitats. Per 
tant........... 
 
I l’últim , el Ple passat va passar el tema del tanatori. El nostre grup li va fer estrany que en la 
documentació que ens van passar , en els fulls haguessin varies serigrafies, l’escut de Calafell, 
una ratlla, i axió el nostre portaveu , senyor Parera , ho va posar de manifest, i resulta 
que........ bueno van fer pujar gent, personal tècnic per donar una explicació i que ens la 
creiem. Però vet a aquí , informant-nos bé, aquell plec de condicions que havia començat a la 
setmana santa de l’any passat, resulta que hem trobat que aquest projecte ha estat 
encarregat per l’ajuntament de Calafell a una empresa JF ARQUITECTES, al 2011. per lo tant, 
el que voldríem sapiguer, qui paga la factura d’aquest encàrrec, que a més a més ja ens diu el 
promotor que és MEMORA, o sigui sembla ser que la cosa està adjudicada, per lo tant, 
nosaltres demanem aquestes aclaracions, qui ha pagat la factura d’encàrrec del tanatori de 
Calafell, que hi pinta el grup MEMORA , en aquest encàrrec i si la base del concurs està feta 
per PETRIA , que és la ¡que dona colors del plec de condicions que va presentar l’altre dia al 
Ple.  
 
En tot cas, ja no faré cap mes pregunta, penso que ja son prou importants aquestes i que les 
aclareixin.  
 
Sr. Sieiro: la pregunta es referente al Pabellon Jaume Vilamajor, que el parket se està 
agrietando i se producen astillas por la falta del mantenimiento.  
 
Sr. Parera: senyor alcalde, ja és la segona vegada que recalcu, el torrent de la casa vella, i que 
aquest diposit s’ha de netejar. No se si ho hauré de dir  cuantes vegades ho he de dir, li tinc,  
molt de carinyo , perquè aquest dipòsit el vaig fer el senyor Parera quan era alcalde, li tinc 
molt de carinyo i voldria que es conservés, és una necessitat per netejar-lo .  
 
Desprès voldria recalcar per segona vegada també que si es fa alguna reparació en alguna 
vorera i això, que a tot arreu es faci igual i que no s’embruti el bordillo, sinó que es posi nou, 
com ha de ser, que la feina es faci ben feta. Crec que amb aquestes dues coses, si es fan, el 
municipi ens ho agrairia. Res mes. 
 
Sr. Olivella:  molt bé moltes gràcies, Partit Socialista..... 
 
Sr. Ferré:  si , la Yolanda començarà. 
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Sra. Almagro:  molt bon dia a tothom i gràcies senyor Alcalde, la meva intervenció serà un 
prec que li faré a la regidora Sandra Suárez, regidora responsable de temes de treball,.........  
en referència a un projecte que se’ns va presentar durant el Ple del mes d’Octubre del 2012, 
que és el “CALAFELL CREA”. Vostès, com jo dic, al mes d’octubre ens van presentar un 
projecte, nosaltres conscients de la greu situació econòmica  que estan passant les famílies i 
les persones de Calafell, doncs, li vam donar tot el nostre recolzament , perquè no podia ser 
d’un altre manera i vam votar a favor. Un projecte que teòricament  serviria per complir dos 
objectius bàsics, un seria  crea ocupació i l’altre era millorar l’ocupabilitat de les persones de 
Calafell. Ho van trobar molt interessant , i desde un principi , ens vam voler interessar una 
mica més en aquest projecte i el vam demanar. Vam demanar el projecte en format de paper 
o digital,  per veure si podíem fer algun tipus d’aportació. Però arriba el mes de desembre , i 
encara no teníem  res de tota la informació que nosaltres havien demanat, només un  parell 
d’aspectes d’aquest projecte. Nosaltres volíem aquest projecte  en sí per saber quins objectius 
tenia el projecte. Vam trobar una mica sospitosa, aquesta acció ja que no se’ns donava  res  i 
vam escriure al nostre bloc , “Calafell Crea, Indignació, per denunciar públicament aquesta 
situació , de manca de informació. El vam denunciar , per dues coses, perquè semblava ser 
que no era el que en un principi vostès havien dit, i per no facilitar-nos la informació que 
nosaltres els havíem demanat. 
 
De fet , aquí s’ha parlat de les comissions informatives i al menys a la que jo assisteixo que és 
la de Promoció Econòmica, no se’ns dóna tota la informació que nosaltres necessitem per fer 
la nostra feina d’oposició. Perquè li recordo, senyora Sandra Suárez, que aquest projecte va 
començar al mes de Febrer i a nosaltres se’ns va donar la informació , ara la setmana 
passada, al mes d’abril.  
 
Altres projectes , com els aturats de llarga durada, també van començar al gener, i vostè ens 
ha donat un tríptic informatiu , no el programa  que és el que necessitem , la setmana 
passada. 
 
Projectes que s’han tirat endavant i que a nosaltres se’ns dóna un tríptic que podíem haver 
agafat de qualsevol lloc , aquesta és la informació que se’ns dona. Llavors, demanem sis plau, 
que se’ns doni tota la informació necessària per fer la nostra tasca, com deia , al mes de 
desembre encara no teníem tota aquesta informació i se’ns presenten els pressupostos 
municipals , pressupostos que veiem , amb una característica molt important, que és que 
rebaixen la partida de serveis socials un tres per cent. Per una banda , creen un projecte, que 
es diu “Calafell Crea”, crear ocupació, ocupació per persones que estan a serveis socials la 
majoria, o que son potencials de serveis socials , i per altre banda , baixen la partida de 
serveis socials un tres per cent. Per nosaltres, aixó és un despropòsit , i no ho entenem, i més 
en cara,  quan veiem que les partides d’Alcaldia , augmenten. 
 
Per tant, s’inventen un programa  que diu que donaran feina a 39 persones aturades del 
nostre municipi i amb risc d’exclusió social, i aixó , és el que vostès venen en el seu butlletí 
municipal, que diu: Arrenca el Projecte Calafell Crea, que ja dona feina a 39 persones........ i 
concretament diu: estes 39 persones son Calafellenses que estaven en paro i tendràn un 
trabajo garantizado  durante  seis meses. 
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Car Sandra Suárez, deixi que li digui, això és mentida!!! Perquè no hi ha 39 contractes 
laborals, no hi ha 39 persones que estigui cotitzant a la seguretat social en aquest projecte, 
no hi ha 39 llocs nous de treball, perquè la gent, vol tenir un contracte de treball, cotitzar a la 
seguretat social i tenir un sou mes o menys digne. Ho és que vostè no ho fa! Vostè està 
contractada!, vostè té un contracte laboral! , vostè té un sou digne! I està donada d’alta a la 
seguretat social i aixó és el que volen les persones de Calafell,  i més si vostès diuen que 
tenen un projecte nou que es diu Calafell Crea i que crea llocs de treball. A partir  d’aquí , 
sabem que d’aquestes nou persones, només contractaran set. A set , si que se’ls contracte no 
a trenta nou. Però hi els altres 32 ? aquest no estant donats d’alta a la seguretat social,  no 
tenen un contracte de treball, i aixó no és donar treball senyora Sandra Suárez, aixó és jugar 
amb els sentiments de les persones, i això , cuanto menos és ilegitimo, porqué los otros 32  
que deberian estar beneficiando de este programa , son persones que realmente estan en 
riesgo d’esclusion social , que son personas que son potenciales usuarios de servicios sociales 
, son personas que son las que deverian estar beneficiandose de este programa y estas 
personas no estan contractadas. 
 
Más cosas,......... estas personas se supone que estan formàndose, eso és lo que dice usted! 
Primero dice, que se ha dado trabajo a 39 , por otro lado dice que 32 personas se estan 
formando, però si és un curso de formacion, no reunen los mínimos que reune cualquier tipo 
de programa de formacion que desde la Generalitat se subvencióna, por ejemplo , que és de 
donde deberiamos de copiar cuando creamos un programa, como        Calafell crea, proque 
no tienen ni siquiera un calendario mínimo donde se especifíquen horas lectivas, horas de 
teoria o horas de practicas. Ya sabemos, que estos alumnos prefieren trabajar que no 
estudiar, porquè son personas que estan en este programa por eso. Però con la excusa de la 
formacion, lo que hacen és trabajar media jornada i sí , se les dà un incentivo, de 200 euros 
al més, peró les recuerdo que solamente reciben 200 euros al mes si van todas las horas que 
estan estipuladas. Però esque ustedes se han gastado 300 mil euros, 150 mil euros del año 
2012 i 150 mil euros mas que estàn previstos en el pressupuesto 2013 , para una segunda 
edicion del programa, dinero de todos los ciudadanos, i estas personas de estos 300 mil 
euros o 150 mil de 2012 , sólo cobran 200 euros i ademàs , una cosa que quizás és más 
interessante, es que les tienen que rendir cuentas de como i donde se gastan el dinero, està 
bien que se les oriente y que se les aconseje, como ya dijimos en el anterior pleno, però no 
obligarlos cuando ustedes no predican con el ejemplo. Porque materiales para este curso , se 
han comprado en empresas externas a este municipio de Calafell.  
 
En este tipo de proyectos , tambien es necesario y obligatoria, la formación de prevención de 
riesgos, yo creo que tampoco se está haciendo. No sabemos si se les ha dado equipos de 
protección a estas personas que están trabajando. En relación a las instalaciones , estas 
personas están ocupando unas aulas que estan en situación de ruina, aulas que ya fueron 
desalojadas por el riesgo que comportaban y ahora resulta que las vuelven a ocupar. Bueno, 
un segundo objetivo de este proyecto es mejorar la ocupabilidad, esto es lo que ustedes 
venden. Que quiere decir, que las personas estarán mejor formadas. Le recuerdo, que hoy en 
día la mayoria de cursos vienen con certificación de profesionalidad, yo ya se lo dije. I usted 
me dijo que no, y usted sabe  que estos cursos no serviran de nada para las personas que 
están en este proyecto.  
 
En definitiva, creemos que ustedes han hecho un uso tendencioso de este programa , un uso 
interesado.  No criticamos la intención del programa sino el uso que ustedes han hecho, 
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porque han vendido una cosa cuando realmente es otra, han vendido 39 puestos de trabajo 
cuando realmente son 7 puestos de trabajo. Y lo peor para mi, es para mi, que están jugando 
con los sentimientos de la gente. El prec i el ruego  es que dejen de tomar el pelo a la 
ciudadanía que reorienten el proyecto de cara a la segunda edición 2014 i que le den una 
vertiente social y no política. 
 
Sr. Robert: el meu serà breu. Va dirigit, aprofitant la incorporació de la nova regidora senyora 
González, miri suposo que són conscients del descontent generalitzat dels usuaris de la 
piscina Vilarenc Aqua, ja fa mesos que dura i està a tots els àmbits, els descontent és 
importantíssim.  
 
El meu prec , és que ens donin tota la informació i el seguiment de les actes d’aquesta 
comissió si és que s’està fent,  i si no s’està fent, es que la posin en marxa, perquè s’està 
donant una mala imatge del municipi, i hauríem de ser pioners . senzillament és això, gracies. 
 
Sr. Revello, hola bon dia, només dos coses ràpides, la primera al Regidor Rafel Solé, com està 
la inauguració o l’apertura del cinema Iris? 
 
Veiem que les obres estan avançant...  i l’altre tema més important, que m’agradaria 
comentar, es que ahir va sortir al Diari Tarragona un article molt interessant on parlava d’una 
nova marca que ha aparegut a la nostra comarca que es diu, Penedès Marítim. Penedès 
Marítim vaig llegir al diari, es va presentar al saló internacional de Turisme de Catalunya , que 
es va cel.lebrar a Barcelona durant els darrers dies i es van presentar els Alcaldes amb els seu 
regidors dels Ajuntament que composen  Cunit i Cubelles, Calafell no hi era, sincerament ens 
van deixar , vaig quedar una miqueta sorprès i preocupat. Perquè no ho sàpigues , pretén 
donar a conèixer les potencialitats turístiques , comerç i gastronòmiques de la comarca. I 
també manifestar com aquest tros de territori que ocupem nosaltres, està oblidat per Turisme 
Barcelona, un fet Super greu  i està oblidat per turisme Costa Daurada, altre gran Marca, 
perquè estem a terra de ningú, sembla ser, per les persones que manen a nivell turístic de 
Catalunya. Clar, senyor alcalde i senyora regidora de turisme, vostè és president del consell 
comarcal  , com és possible que Calafell no hi estigui? Però sobre tot, que podem fer per 
estar-hi? 
Perquè realment , no només com partit polític, sinó els empresaris , s’ha quedat una mica 
parats com una marca que pot ser interessant per treballar, Calafell no hi participi. Res mes. 
Gràcies. 
 
Sr.Duart:  bé jo tinc docs precs i una pregunta. 
 
El primer prec, bàsicament seria per la regidora Olga Elvira, a veure si em pot aclarir, perquè a 
la ultima comissió informativa no em va quedar clar. La regidoria  de Promoció esportiva a qui 
pertany? No es un problema , a mi.......... consultant documents entenc que pertany a 
esports, i per tant,  se’m va dir que pertany a promoció econòmica , que jo no estic en 
aquesta comissió, per tant, m’agradaria que m’ho aclarís. 
 
També m’agradaria aclarir si la promoció esportiva la pretenen fer només a Calafell o també 
fora de Calafell i el que per mí és greu, no he vist Calafell a un esdeveniment tant important 
com la Marató de Barcelona on van pasar 65 mil persones, no estava Calafell, un estand 
petitet costava 500 euros i que la fira va acollir 65 mil persones , la meva pregunta és perquè 
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la regidora nova a la que li dono la benvinguda no està a la comissió de Servei a les Persones? 
Llavors, a on es parlarà  d’Esports? 
 
Jo el que vull saber és a on s’ha de parlar d’esports? Si a  promoció econòmica o a serveis a 
les persones i a partir d’aquí comentar només un tema a nivell de l’àrea de fitness que s’ha 
fet nova crec que s’ obviat algú molt important que es el tema de seguretat, segons la 
normativa europea sobre àrea de fitness, sobre àrees infantils ha de haver una superfície que 
protegeixi de les possibles caigudes o dels possibles impactes, que poden haver-hi no, 
m’agradaria sapigue si aquesta superfície es posarà no es posarà o si això s’ha tingut en 
compte o si se han tingut en compte aquestes normatives no només europees sinó també la 
normativa aenor que regula aquest tipus d’àrees, només era això, gràcies.  
 
Sr. Ferré: Molt bé i per tancar a mi també m’agradaria fer unes quantes precisions i 
començaria per l’acta que hi va haver aquest passat dimarts el dia de Sant Jordi en el celler 
de Cal Bolavà on sorprenentment es va oblidar que una persona s’havia jubilat en aquest 
Ajuntament, jo no se si la nova responsable del departament de recursos humans, que vostès 
han portat de Salou, doncs encara no s’ha posat les piles però lamentem doncs que això hagi 
succeït i que no s’hagi pogut fer el reconeixement a aquesta persona que també s’ha jubilat, 
com s’ha fet amb les altres, per tant li demanaria doncs que poses  mesures per què això no 
torni a succeir, a mes a mes també ens han dit i ens han manifestat alguns veïns de l’entorn 
de la part sud de Calafell poble, es a dir del c/Mar i tota la zona del final on hi ha el pas 
soterrat que tenia abans un cert sentit i que ara amb la incorporació del semàfor doncs 
pràcticament a quedat en desús de que a la nit hi ha ocupes hi indigents que dormen en 
aquest espai i que fan difícil que la gent pugui creuar i fins i tot té una certa perillositat per la 
canalla i per la gent que pugui transitar per aquella zona, a mes a mes com he pogut estar 
uns dies a casa meva i he pogut comprovar les webs municipals com funcionen he vist també 
que durant molts dies la radio a la carta no funciona del tot be i fins i tot hi ha dies que no es 
pot descarregar tota la programació i els programes que s’emeten i han sigut diverses les 
queixes de gent que ens ho ha manifestat en aquest sentit, però el que m’ha sorprès mes ha 
sigut el nou projecte que apareix a la web municipal que l’han bategat com Calafell al dia i 
es una de les coses que jo estava esperant a veure aquests diners que vostès han augmentat 
en les partides de promoció i campanya i publicitat d’alcaldia, doncs a veure per on 
apareixien, jo suposo que aquesta es una de les primeres intervencions en les que aquests 
diners suposo que s’hauran destinats perquè precisament doncs aquest projecte de Calafell 
al dia el que pretén fer es una propaganda barata de l’equip de govern perquè realment està 
explicant actuacions que es fan, evidentment al dia, però són actuacions que s’han fet 
sempre, que s’estan fent ara i que es faran jo diria que durant tota la vida, perquè per 
exemple una d’elles diu que han posat cent setanta cinc llums de Nadal i clar jo suposo que 
les llums de Nadal sempre tota la vida i altres com per exemple que també poden les 
palmeres del passeig marítim o que es pinten les pèrgoles  del passeig marítim, o sigui coses 
de manteniment i coses que ja es venen fer durant tota la vida i que espero es continuaran 
fent en un futur, però be entrant en el detall de tot aquest projecte de Calafell al dia, que 
per mi ja he dit doncs que no deixa de ser una cortina de vendre fum quan et fitxes en el 
detall per barris a la plata per exemple apareix que han plantat nou tamarius a l’Estany o que 
han plantat tuli pans al Parc de la Sínia, jo no se si això es una notícia molt rellevant pel 
municipi, però be suposo que també ha tingut el seu espai i la seva dedicació d’algú que està 
pagant l’Ajuntament perquè vagi a fer les fotos i faci un article sobre això i a mes a mes hi ha 
articles que parlen que s’han incorporat cent cinquanta peixos al llac del Parc de la Sínia o 
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que s’han construït uns biots al Parc de la Sínia, clar jo no se si ara al Parc de la Sínia ficarem 
una gran reserva marina o es que també realment aquestes actuacions jo crec que són 
exagerades mes de lo normal i be algú pretén justificar els seus sous fent notes de premsa o 
articles sencers o llibres sobre coses que són pràcticament irrellevants al municipi, també a la 
platja destaquen curiosament una regulació de l’accés rodat a la illa de vianants i clar quan 
entres en detall a l’article, pensant que era una normativa que es canviaven els sentits del 
carrers o que es posava ordre en l’aparcament dels cotxes que no compleixen les normatives 
doncs resulta que el que es fa es que s’han posat dues pilones al Passeig, límit de terme amb 
El Vendrell i dues pilones a més a més que una d’elles es pot abatir, vull dir que poden entrar 
el cotxes quan volen també o quan es necessari, cosa que ja estan fent fins ara, per tant 
aquesta regulació de l’accés rodat es exagerada mes del que es. A partir d’aquí també que 
s’han retirat deu arbres malats, que s’ha pintat el pas soterrat de l’estació, que s’han podat 
palmeres al Passeig, coses que només faltarien que no es facin, a Segur igual a Segur també 
es parla que hi ha una millora de la jardineria a la plaça triangular de l’Av França, es tant 
important aquesta plaça que ni tant sols té nom, també es parla evidentment es repeteix les 
accions de la poda de palmeres al Passeig, les pintades de pèrgoles, la col·locació de cent 
setanta-cinc llums de Nadal, tot això a cada un del barris esta col·locat i esta especificat les 
actuacions, suposo que deu ser per demostrar que es fan moltes més coses i clar es 
repeteixen totes als diferents barris. També es parla curiosament que a Segur l’Ajuntament 
ha solucionat els problemes de inundació a la Ciutadella Iberica jo no se si ara la Ciutadella 
Iberica pertany al nucli de Segur, però en general també ens agradaria que la gent de Segur 
també se la fes seva, segurament també hi ha un altra tema interessant, que no se quin 
sentit té a Segur que es parla de l’arranjament de camins rurals, jo no se si encara queda 
algun camí rural a Segur però be també es una noticia que apareix a l’espai de Segur i a les 
urbanitzacions apareix l’arranjament de voreres al poble també esta be que el poble sigui 
considerat una urbanització, no. I be en definitiva tot molt ben posat, molt bonic amb una 
feinada de nassos que algú s’ha dedicat doncs a escriure i ha fer literatura de coses que jo 
diria que supèrflues del dia a dia i que son del treball ordinari de l’Ajuntament, tot a mes a 
mes especificat en un plànol on estan senyalitzades totes i cadascuna d’aquestes actuacions i 
per tant evidentment apareixen set o vuit vegades les llums de Nadal, set o vuit vegades les 
pintades de pèrgoles, les pintades de passos de zebres o altres actuacions com ja he 
nomenat com també les pintades que s’han fet fins i tot al pavelló de Segur. A partir d’aquí 
pues entrant en el detall d’aquest plànol l’àrea de picnic que s’ha inaugurat aquest cap de 
setmana apareix dues vegades, una a la Masia del Mas de l’Espasa, que esta precisament a 
l’altra banda de l’autopista on  esta aquesta àrea de picnic i l’altra correctament posada 
doncs a la pedrera on s’ha fet aquesta àrea de picnic per tant, jo no se si es que s’han fet 
dues àrees de picnic noves i només em inaugurat una o es que aquesta actuació es per fer 
veure que treballem mes la posem dues vegades en diferents llocs, un altra es la recollida 
orgànica, que s’ha millorat al municipi la recollida orgànica, apareix al c/ Santarem de 
Cunit i una a l’Avinguda Valldemar de Castellet i la Gornal, no se si ara som tant generoses 
doncs que també millorem la recollida orgànica en els municipis veïns, segurament solidaris 
doncs que estan passant dificultats econòmiques doncs l’Ajuntament de Calafell que anem 
sobrats ajudem a aquests municipis a fer la recollida orgànica, també la campanya contra els 
escrements de gossos apareix dins del mar i hi ha cent setanta-cinc llums de Nadal a Mas-
Mel platja on no hi havia cap curiosament i a mes a mes també apareix la renovació de les 
parades d’autobús en un carrer de Cunit, on precisament l’Ajuntament de Cunit a tret el 
transport urbà, jo no se si ara l’Ajuntament de Calafell col·laborarà amb l’Ajuntament de 
Cunit en posar el transport urbà a Cunit o realment això forma part d’un transport comarcal 
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que es pretén fer per promocionar els municipis de la comarca i l’Ajuntament de Calafell el 
que vol fer es posar les parades d’autobús a mes a mes també apareix un nou parc infantil a 
Valldemar però ubicat en el c/Margarida de Castellet i la Gornal, per tant jo no se si totes 
aquestes actuacions són pròpies del Calafell al Dia o ens excedim del nostre terme municipal, 
es tanta l’activitat que té aquest Ajuntament doncs que realment necessita anar mes enllà de 
les seves fronteres per poder donar satisfacció a aquesta ànsia de voler fer coses. A mi em 
sembla que hi ha mes coses més importants al municipi, els meus companys han dit unes 
quantes, jo crec que hi ha molta gent que ho passa malament i s’hi realment venen fum 
justificant sous de persones que estan aquí contractades i que estant fen una feinada per 
explicar actuacions jo diria que normals del dia a dia i que deurien de ser habituals de les 
tasques d’un Ajuntament doncs destacant-les  per fer veure que aquest equip de govern fa 
alguna cosa doncs realment crec que es lamentable que algú pugui destinar diners i recursos 
en vendre aquestes actuacions ja dic per mi fora de lloc i amb tot això doncs res mes, tanco 
la meva intervenció moltes gràcies. 
 
Sra. Elvira: Comencem a contestar els precs i preguntes si et sembla Jon, tens alguna? 
 
Sr. Jimenez: Bueno  a mi l’únic que m’ha preguntat el Toni es protegir el terra de l’àrea de 
fitnnes que ho mirarem, en un principi tenim entès que no, però ho mirarem, ja et diré algú 
d’acord. 
 
Sra. Elvira: Bueno si et sembla li dius al acabar, perquè suposo que si es a títol informatiu s’ha 
acabar d’incorporar ara, si no te importa li dius desprès, gràcies.  
 
Sr. Jimenez: I bueno per acabar, al Sr. Parera que ha dit lo del dipòsit, el dipòsit es va mirar 
esta bastant be, però bueno ho tornarem a mirar per si hi ha fang o hi ha qualsevol cosa, 
gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Quim tens la paraula. 
 
Sr. Vidal: Vale, primer el tema de la Radio a la Carta tant des de l’Ajuntament com els 
treballadors de la ràdio com l’empresa de Madrid que es l’encarregada, de la Radio a la 
Carta, que es diu l’aspa que es qui a muntat tota la ràdio i que hi ha un contracte de 
manteniment amb aquesta empresa des de fa temps, doncs estem a sobre d’això, això es 
culpa del sistema que quan genera els arxius de mp3, de vegades l’ordinador hi ha algú que 
no li agrada doncs això ho detecten des de Madrid i el que fan es reiniciar-ho i de vegades 
aquest reinici dura una hora, de  vegades un dia i de  vegades mes, però que deixadesa en 
aquest aspecte no hi ha, bueno deixem estar el tema de la Radio a la Carta, no perquè 
diríem que aquí hi havia contractat una empresa amb un host in i que l’Ajuntament pagava 
per tota la cara tres mil euros per un host in quan valia tres cents i això gràcies doncs a  
investigar i estar a sobre doncs ara l’Ajuntament paga tres cents euros directament, miri 
escoltí una cosa, va estar mig any sense funcionar, aquesta empresa va estar mig any sense 
voler solucionar un problema de la Radio a la Carta, l’ajuntament estava pagant tres mil 
euros val i la solució de l’empresa va ser que dintre d’un mes agafava i ens tancava la web 
municipal perquè no volia solucionar els problemes tot i pagant tres mil euros i gràcies a un 
esforç de la gent d’aquesta casa, servei d’informàtics i servei de premsa vam poder anar a 
l’arrel del problema anar a parlar a Madrid i ara estem pagant per una cosa que ens constava 
tres mil euros, que haurien de veure d’on venia aquesta empresa, perquè si vols parlem 
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també i ara paguem tres cents, després del tema del Calafell al Dia, moltes gràcies per la 
publicitat, després diuen que aquest Ajuntament es inactiu, de inactiu res, aquest 
Ajuntament no es dedica a fer notes de premsa perquè jo estic d’acord doncs amb vostè i 
així es el que pensem també nosaltres que fer notes de premsa d’anar arreglar una vorera 
doncs potser si que seria excessiu, però vostè doncs ha parlat de coses irrellevants de que no 
son coses importants, vostè acabar de posar entredit totes les queixes i suggeriments que ens 
arriben del ciutadà via mail o via instància, quan ens venen i ens diuen: Mirin es que aquesta 
bombeta no funciona. I vostè amb la seva experiència diu que són coses irrellevants doncs 
agafi se’n va amb els ciutadans i a aquestes queixes i aquestes instàncies que entres els hi diu 
que són irrellevants. Desprès també, home jo em pensava que tenia una mica mes de 
capacitat perquè clar si vostè no sap entendre que dins d’aquest espai de la web hi ha nucli 
de Segur, nucli del poble, nucli de la platja i urbanitzacions, hi ha algunes accions que 
queden doncs en llocs d’entremig i en algun lloc s’ha de posar, el que passa es que vostè 
m’ha demostrat que de capacitat molt poca per entendre les coses. I respecte a aquest 
projecte que diu que té un cost sobre l’Ajuntament doncs trobin una factura on posi projecte 
Calafell al Dia val tant, vingui a aquesta sala de plens i posi sobre la taula una factura un posi 
projecte Calafell al Dia tant eh, el que si que podem portar a aquesta sala de plens es 
l’anagrama d’Amèrica Sanchez dotze, vint i trenta mil euros eh, això si que ho podem portar 
val, o sigui que porti una factura sobre això i em sembla que ha quedat mes clar l’aigua. 
 
Sr. Alcalde: Molt be, agrairia a la gent del públic que callessin, si us plau i demanaria ordre i 
gràcies a tots per veure si cada u calla i escolta com fa tothom, no te més raó qui més crida, 
Paco. 
 
Sr. Clavero: Be, molt bé bon dia, jo em respecte a la interpel·lació del Sr.Triado doncs que fa 
al·lusió a on s’han de tractar els temes de seguretat home jo em ratifico i penso que els 
temes de seguretat són especialment sensibles i que es molt més lògic que es puguin tractar 
en una comissió informativa que en un ple, a mes sempre portes tota la documentació, no se 
jo penso que la seguretat i per això jo em vaig incorporar a la comissió de serveis interns 
justament per poder informar de tots els temes que feien referència a seguretat, de la 
jornada del top manta que es va desenvolupar al Hotel Ra jo no tinc que informar res, si algú 
tenia alguna cosa que preguntar doncs m’ho podia preguntar i jo hagués donat la meva 
opinió amb respecte del que es va parlar i es va tractar en aquella jornada, si que es cert que 
jo a títol personal doncs el que vaig poder constatar allà es que els municipis de Sitges i de 
Castelldefels estaven especialment inquiets per els problemes que van tenir l’any passat amb 
el tema del top manta i vaig treure la conclusió de que aquest any possiblement li dedicarien 
molt mes recursos dels que els havien dedicat l’any passat i també l’experiència em diu que 
home els mossos d’esquadra normalment a Sitges i a Castelldefels sempre dediquen molts 
mes recursos que a Calafell, es el que jo vaig dir i es el que vaig constatar, a partir d’aquí 
treure la conclusió de que potser podien tenir nosaltres més problemes, perquè si ells 
dedicaven més recursos doncs parts de les persones que en aquell moment poden anar a 
Sitges i a Castelldefels doncs es quedarien a Calafell doncs jo penso que no es descabellat, el 
que si que també dic es que nosaltres ja estem treballant en aquest tema i que intentarem de 
que això no passi, vull dir nosaltres dedicarem els recursos que tenim i l’esforç que vam 
dedicar l’any passat que per cert al final de la temporada quan es va parlar amb els 
comerciants de la platja sobretot que es on es mateix mes aquest tema doncs penso que ells 
van estar bastant satisfets de com havia anat la campanya de l’any passat respecte al top 
manta, jo si aquest any tenim el mateix resultat doncs jo també estaré molt satisfet gràcies.  
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Sr. Alcalde: Molt be, gràcies Rafel tens alguna cosa? 
 
Sr. Solé : Sí, a part de les preguntes que m’han fet directament algú ha fet alusions a precs i 
preguntes de l’altra ple i d’alguna manera si que vull respondre, que es el Sr. Triadó, en la 
qual no se si va escoltar la intervenció sencera o només una part en la qual ha dit que abans 
es feia el mateix que es fa ara en el tema de les activitats, miri l’únic que es va voler dir al ple 
anterior i per resumir-ho fàcil i no donar-li més voltes, perquè ja es va fer prou estes a l’últim 
ple es que l’Ajuntament està regularitzant poc a poc tots els problemes que han sorgit en el 
municipi en els últims anys, entenem que no podem canviar el municipi d’un dia per altre 
degut a les coses que es van deixar fer en altres èpoques i no s’ha dit res més que això i que 
això es una feina que ha de ser curosa perquè no només es un tema de dir si esta be o 
malament sinó que al darrera a vegades hi ha inversions que han fet propietaris, activitats o 
inclús vivendes privades, per tant d’alguna manera nosaltres tenim l’obligació de ficar ordre i 
que tothom estigui en les mesures dintre de la legalitat, però entenem que es una feina de 
parlar de diàleg i d’arribar amb els veïns a solucions finals i això es el que es va dir no es va 
voler dir, no es va voler dir res mes del que vostè ha deixat i a interpretat, perquè es molt 
fàcil dir-ho com vostè fa molts cops perquè ja sabem la seva manera de fer fora de 
l’Ajuntament i pels carrers que es anant dient les coses amb rumors mig falsos i mes 
veritables, que aquesta es la seva manera de fer i molta gent ja el coneix. Respecte al tema 
del tanatori que ha comentat, miri nosaltres com Ajuntament fem les coses dintre de la 
legalitat i el millor possible, que vull dir amb això, nosaltres per treure a concurs una 
concessió d’una cosa em de fer les coses be, estudiar-ho a nivell intern, treballar-ho amb els 
serveis de la casa serveis jurídics, secretaria, serveis tècnics i el que s’ha fet doncs treure un 
plec, com el que es va fer en el seu moment, un reglament pel que fa els serveis funeraris i el 
cementiri i això es el que es va fer perquè nosaltres creiem que aquest es el procés que a de 
seguir ni esta adjudicat ni s’ha donat informació a empreses ni res, el que vostè parla que 
òbviament si que esta a la xarxa són accions que va fer i que no ens toca respondre a 
nosaltres i que ara mateix jo llanço la pregunta i espero que se’n faci alguna aclaració es 
l’anterior equip de govern, possiblement com abans no existia això de la transversabilitat 
potser no ho sabem perquè l’alcalde que hi havia abans ara no hi es, ho si ho sabem ara no 
diguem es, però això es va fer entre, pel que tenim entès i per el que a nosaltres ens han dit, 
entre el 2010 i principis del 2011, si ells van fer certs passos i no voler deixar-ho pales 
damunt de la taula quan va entrar un nou equip de govern doncs es la manera que tenen de 
fer alguns, nosaltres amb les coses que ens hem trobat damunt de la taula les hem intentat 
tirar endavant amb petits canvis o en les coses que estaven ben fetes d’alguna manera 
continuar-les. Si vostès van fer accions van parlar amb empreses i van encarregar projectes 
doncs espero que donin alguna explicació i no en faci que no amb el dit perquè no tenim res 
a amagar nosaltres. 
 
Sr. Ferré: No vam encarregar cap projecte, Sr. Rafel Sole. 
 
Sr. Alcalde : Escolti, deixi parlar si us plau. 
 
Sr. Sole: Escolti ha tingut el seu torn, se l’ha al·ludit a vostè, jo se que vostè esta molt 
capficat en l’anterior punt a amargar la feina que fem a nivell de molts departament en el dia 
a dia del nostre municipi i entenc que s’hagi obligat de escoltar el que han dit companys en 
aquest cas de la oposició que potser el podrien afectar a vostè no ho ha volgut escoltar o no 



 

57 
 

s’ha volgut recordar perquè potser tenia altres prioritats a l’hora de parlar i amb això el que li 
vull dir es que nosaltres amb el tanatori ho hem fet de la millor manera possible, intentem 
que aquest procés tiri endavant intentem tenir un nou servei pel municipi, intentar tenir en 
aquest cas millora el cementiri actual que te algunes parts que estan deteriorades, tant que 
criticaven la ubicació del possible tanatori, tant que criticaven l’ampliació del cementiri, quan 
vostès si que van realitzar converses amb certes empreses, demostrar-ho amb papers no 
perquè no hem trobat res, sinó d’alguna manera i mai ens haguéssim amagat perquè mai ho 
hem fet, com per exemple en l’anterior punt el tema del mercat hem dit que si que s’havien 
fet passos previs, en aquest cas no hi havia res que constes a l’Ajuntament hi d’alguna 
manera nosaltres vam iniciar-ho de zero l’únic que tenien de partida era un plantejament i 
això es el que li contesto Sr. Triadó vull dir n’està ni adjudicat ni res hem fet el procés bé, he 
dit que no esta adjudicat i que si alguns van fer passos i no van deixar constància, espero que 
algun dia vulguin respondre a a aquesta pregunta si es que la volen respondre i si diuen que 
ells no van fer res doncs ja explicaran això que corre per la xarxa i sinó ho poden explicar 
doncs no es el nostre problema, nosaltres si que ho podem demostrar perquè no hem trobat 
res damunt de la taula al respecte i entrant en altres temes, el tema que em comentava el 
Maxi del tema del Cine Iris ja s’està apunt de finalitzar, ja heu vist que els cables ja han 
desaparegut vol dir que les companyies estan acabant de fer els seus treballs, el tema de 
l’empresa amb problemes que hi van haver en temes de fusteria ja estan finalitzant en breu 
es finalitzarà i un cop així doncs serà qüestió d’equipar, cosa que no estava en el projecte, 
d’equipar l’edifici doncs amb mobiliari per desenvolupar el que es una tasca de centre cívic i 
pel que fa el tema del Calafell al Dia nomes volia afegir una cosa, el meu company el Quim 
Vidal ja ha comentat quin era l’objectiu a nivell de comunicació d’això i d’alguna manera 
defensar el que veiem reflectit en un pressupost que són partides i imports però a nivell de 
tot a nivell de brigada a nivell de medi ambient a nivell de les empreses de manteniment, 
coses que es fan des de obres, d’alguna manera materialitzar aquests imports on van a parar 
al cap de l’any, d’alguna manera demostrar amb actuacions a traves de problemes que 
l’Ajuntament veu, a traves d’instàncies que la gent va reclamant  d’alguna manera dient 
doncs això que esta reflectit al pressupost va d’aquesta manera creiem que es una eina 
d’informació creiem que es una eina en la qual la gent pot reclamar si hi ha punts a arreglar 
o no, sabem que hi ha molta feina a fer encara queda molt a fer però d’alguna manera ficar 
mitjançant imatges i títols el que en un pressupost esta pressupostat i d’alguna manera 
doncs la feina que nosaltres fem en el nostre dia a dia hi ha coses que són del dia a dia en 
intervencions mes importants doncs d’alguna manera poder-les explicar, en definitiva el 
ciutadà el que vol es la màxima transparència i veure on van a parar els diners de 
l’Ajuntament i això es un clar exemple de la nostra manera de fer a nivell de la 
transversalitat, de via pública, medi ambient, urbanisme, plans d’ocupació etc.. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies Rafel, Montse. 
 
Sra. López: Bueno jo son dos temes així que hem toquen de rebot així com es diu, el tema 
dels assistents a les comissions val, la meva comissió es ben cert que be el regidor de 
seguretat ciutadana i protecció civil que es el Sr. Clavero però per una raó de ser, l’àrea de 
serveis interns s’engloba tot el tema que té a veure amb alcaldia i dins d’alcaldia esta 
protecció i seguretat ciutadana, per tant l’alcalde no assisteix perquè l’alcalde no ha d’assistir 
per això delega, ho tinc delegat i en aquest cas per el tema tant rellevant com es el tema de 
la policia i que a vegades doncs son temes delicats i fins i tot algun regidor en aquest cas o 
dic i ho manifesto obertament del PSC ha fet algun tipus de pregunta perquè ha cregut 
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oportuna i per què deia que pel tema tant delicat que es pot tractar doncs ha cregut oportú 
fer la consulta a nivell mes privat a nivell comissió fins i tot s’ha fet, per aquest motiu el 
regidor de seguretat ciutadana ve a les meves comissions  esta convidat i esta convidat i ha 
d’assistir, pot assistir perquè l’àrea de serveis interns engloba tots el temes que tenen que 
veure amb alcaldia en aquest cas el regidor Quim Vidal quan cregui oportú ho si ha 
d’explicar alguna cosa també pot assistir, no se l’ha ni de convidar pot venir perquè forma 
part de l’àrea de serveis interns del departament d’alcaldia, secretaria tota l’àrea econòmica, 
tota l’àrea jurídica donen compte per la meva comissió jo com a presidenta soc la que signo 
els punts la majoria de vegades menys en el casos que venen els temes  que tenen  que 
veure amb alcaldia que ho signa en aquest cas l’Alcalde, mes que res per aclarir, el mateix 
passa suposo que es el sistema, que es com funcionem es en l’àrea de serveis a les persones 
si de cas ara ho explicarà la regidora, la presidenta en aquest cas de serveis a les persones o 
en el seu defecte també la presidenta de l’àrea de promoció econòmica, jo solament informo 
de quines són les àrees que es tracten o els temes que es tracten a la meva comissió i el 
perquè assisteixen regidors que no s’han de convidar expressament sinó que poden venir 
quan vulguin per explicar el que creguin oportú, simplement aclarir. Un altra tema que 
realment a mi si que em toca però que de forma indirecta i ara en aquest cas que ja s’ha 
incorporat la regidora que portarà el tema d’esports, el tema del pavelló Jaume Vilamajo es 
un tema que es va parlar, es va tractar el que passa es que amb el impàs de la marxa de 
l’anterior regidor i l’entrada de la Maite, que es com vol que li diguin Maite, al portar jo la 
part econòmica de l’Ajuntament em van fer arribar els pressupostos que tenen a veure amb 
un canvi del tema parquet del pavelló, més que res es un tema que s’ha de parlar, jo també 
en aquest cas com es una inversió podia ser una inversió potser manteniment doncs també 
ho vaig comentar amb el regidor que porta mes el tema d’inversions que es el Rafel Solé, 
però bueno que es un tema que s’està mirant, mes que res que hi hagi constància de que no 
ens hem oblidat igual que d’altres actuacions que tenim previsions de fer en instal·lacions 
esportives, ja esta. 
 
Sr. Alcalde : D’acord, gràcies Sandra. 
 
Sra. Suárez: Si, primer aclarir el tema comentat en relació a les comissions informatives, 
sabeu que en funció de l’organigrama polític que tenim, tenim les diferents comissions 
informatives, en aquest cas la comissió informativa de serveis a les persones hi ha la persona 
que la presideix més tots els regidors de cadascuna de les regidories que formen part de 
l’àrea de serveis a les persones que venen sempre, en aquest cas l’àrea de serveis a les 
persones, cultura i ensenyament, benestar, sanitat, joventut i esports, venen tots els regidors 
que són responsables d’aquestes àrees més un representat de cadascú dels partits polítics 
membres del consistori de l’OAM, PSC, Convergència i Unió i del PP, així mateix per 
sol·licitud, sinó recordo malament del seu partit, van sol·licitar que poguessin assistir tant el 
titular com el substitut, quan recordo que a l’anterior mandat a mi em van fer forà per 
substituta a la comissió informativa i voler anar a la comissió informativa de serveis interns i 
se’m va expulsar de la comissió nosaltres no ho hem fet mai això i vostès venen de dos en 
dos i molts cops vostè Sr. Eduard a compartit l’espai amb la Teresa Cumplido que es la 
titular, precisament la comissió informativa de serveis a les persones es la que mes gent té 
perquè clar amb tots els responsables de totes les regidories mes els substituts i titulars de 
cadascú dels grups acostumem a ser entre catorze quinze o setze persones cada cop que 
fem comissió informativa, sap perfectament que qualsevol pregunta que s’ha fet s’ha pogut 
respondre tant a la nostre en relació a esports i tema esportiu no competitiu, no promoció i 
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el que es promoció esportiva perquè jo també vaig com a membre regidora de treball de 
l’àrea que penja de promoció econòmica, dit això he de respondre a la intervenció de la Sra. 
Almagro en relació al Calafell Crea, primer de tot i un apunt perquè tinc aquí el pressupost 
aprovat inicialment tant al 2012 com al 2013 la partida de cinc cent vint que correspon a 
benestar i família gent gran i igualtat, en relació al 2012 es inferior a la del 2013, si que es 
cert que la del 2012 són quatre cents tres mil euros i la del 2013 quatre cents cinc mil i 
estem parlant del pressupost inicial que no del pressupost final que al 2012 va tenir un 
lleuger augment i el 13 si tot va be també el tindrà, es a dir que inicialment ja li dic amb els 
papers a la ma que el que ha dit vostè doncs no te gaire a veure amb la realitat que és que al 
2013 les partides de benestar són superiors a les del 2012, pel que fa al Calafell Crea, bueno 
crec que es una llàstima que aquest projecte la haguem de criticar, perquè crec que es 
interessant i crec que podrien fer feina conjuntament i pel municipi però sempre hem de 
buscar-li allò de “rizar el rizo” no sigui una cosa que pot estar relativament bé i bueno anem 
a intentar doncs embrutar que alguna cosa queda, que alguns de aquesta sala sabem 
perfectament que significa aquesta frase, el primer projecte que ja es va presentar aquelles 
quatre pàgines que vostè diu, allí ja deia que hi havia set llocs de treball i trenta dues places 
de formació, en aquell lloc ho deia, ho vam aprovar vostès van tenir les còpies de les quatre 
pàgines que diuen que hi ha però van tenir la còpia del conveni sinó doncs la poden 
demanar i de fet em sembla recordar que la van demanar i els hi farem arribar perquè la 
volen online i els hi enviarem per correu electrònic i bueno a partir d’aquí surten a la borsa 
de treball les ofertes de treball i segueixen surtin les que corresponen, en una banda la 
formació i en l’altra banda el que és ocupació que no se fins quin punt, bueno vostès feien la 
publicitat que han tantes ganes ara doncs demanen, perquè molts exemples hi hauria i millor 
no parlar-los pel micró perquè doncs hi haurien molts exemples a comentar sobre la 
publicitat de les ofertes de treball i quin tipus de publicitat es feia doncs quan vostè era 
responsable. Jo entenc perfectament que en el fons li sàpiga molt de greu perquè vostè en el 
fons va ser la responsable d’aquesta àrea en l’anterior mandat i que li sàpiga greu no haver 
convençut als seus companys perquè crec que vostè, si jo crec que si hagués estat per vostè 
així s’hagués dut a terme però el fet de no poder convencé a la resta de companys que 
formaven part del seu equip de govern per poder destinar un diners al que es  crear ocupació 
i al que es fomentar la formació amb cent per cent pagat per l’Ajuntament de Calafell es a 
dir destinat integrament a les persones, es el primer cop que ho hem pogut fer i entenc 
perfectament que li sàpiga creu doncs no haver-ho pogut dur a terme quan vostè va ser la 
responsable. Crec que haurien d’estar orgullosos tots plegats sabem que, hi així els hi vaig 
explicar en la comissió informativa, a la comissió informativa de serveis a les persones es van 
explicar àmpliament  d’altres coses relacionades amb el Calafell Crea que així els hi 
manifestar a l’últim ple però tot i això els hi vaig dir que en la propera comissió informativa 
passaríem comptes del Calafell Crea en la de promoció econòmica i així ho vam fer, vam 
respondre tot el que van voler si vostè té necessitat de tenir més explicacions pot quedar 
amb nosaltres i li ensenyarem els projectes li ensenyarem tot i li facilitarem la informació 
directament amb els tècnics perquè no hi ha cap tipus de problema perquè vostè parli amb 
els tècnics i nosaltres no pressuposarem que els tècnics formen part d’un partit polític per 
parlar amb una regidora o un altra com d’altres cops a passat i no em facin dir noms i 
cognoms dels responsables perquè saben perfectament a que em refereixo, clar com que els 
hi sap creu perquè no poden destinar o no han destinat perquè com el seu partit deia les 
coses es demostren amb fets i no han paraules en els seus quatre pressupostos no van 
destinar ni un euro a la formació específica pagada cent per cent per l’Ajuntament de 
Calafell ni un euro al que es la ocupació quan en canvi si que tenien més diners perquè els 
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recordo que al principi de la crisis o sigui al final de la bombolla per entendres vostès ja 
governaven, però no van tenir la capacitat per fer-ho en el seu moment doncs ens van 
aprofitar de les subvencions que surten al igual que nosaltres intentem fer-ho cada cop que 
surt una subvenció i a partir d’aquí bueno intenten embrutar el projecte de Calafell Crea, el 
que esta clar es que anem evolucionant, anem creant aquest projecte, sap creu que vostès 
siguin els únics que el critiquen perquè realment tant administracions locals com 
supramunicipals s’han posat en contacte amb nosaltres hi ha vingut a veure el que es el 
projecte en si, s’han interessat pel projecte i ningú l’ha criticat però bueno sap creu que 
precisament siguin vostès que formen part del municipi els que ho critiquin, saben 
perfectament que els dos cents euros són una ajuda i una ajuda que es compatible amb 
l’ajuda que reben a data d’avui les persones que formen part de la formació del Calafell Crea 
i per tant no han renunciar a subsidis no contributius i demes per poder formar-se, vostès 
entenen que la formació no es formació, que no es formació si no hi ha certificat de 
professionalitat però llavors em pregunto per què vostès feien formació, quan vostè era la 
regidora de treball, per què feia formació a Calafell Formació, perquè tota la formació que 
fem online i tota la formació que fem per empreses i per aturats no tenen el certificat de 
professionalitat, abans no el tenien i valia no entenc per què ara no pot valdre, evidentment 
tothom rebrà el seu certificat amb tota la informació del mòduls formatius que han fet i totes 
les habilitats que han aconseguit, tenim molts voluntaris i això que saben que hem començat 
a fer una campanya petita de difusió en relació al voluntariat i realment doncs a sortit molta 
gent en el propi municipi que esta interessada en col·laborar i fer més gran aquest projecte, 
la intenció del projecte es que els mateixos diners es puguin allargar i es el que els explicava 
l’altra dia i el que hem explicat sempre des de el primer dia nosaltres destinem aquests cent 
cinquanta mil euros, aquesta primera fase del Calafell Crea en aquests quatre mòduls de 
formació i trenta nou persones en total que són beneficiaries directes d’aquest projecte però 
arrel de totes les coses que fem en el projecte volem que hi hagi més gent beneficiaria i que 
potser vagin doncs que es vagi ramificant, per aquest motiu els dos cents euros evidentment 
aquests dos cents euros son d’ajuda i per poder rebrà els següents dos cents euros porten 
uns tiquets conforme aquests diners s’han gastat en comerços del municipi, perquè entenem 
que es una manera de continuar generant i que arribi a més gent tot el que es el Calafell 
Crea i tot el que son productes resultants del Calafell Crea són en benefici de la comunitat ja 
sigui en temes habituals del que són els propis servies de l’Ajuntament com els que els hi 
vam explicar de suprimir guals i suprimir barreres arquitectòniques com el que vam explicar 
de la creació del menjador solidari i que es un menjador que poden anar tant les persones 
que es deriven directament  de benestar com d’altres persones específiques pagant tres 
euros per menjada, el tema del horts socials que també es un altre dels productes resultants 
que vam explicar i que torno a explicar i ja ho explico doncs per la radio perquè la gent 
també ho sàpiga que tant serveixen per fer pràctiques per les persones que estan en el 
mòdul de jardineria i horticultura com en aquest cas i per començar en sis primeres famílies 
que rebran un tros de terra i que doncs conrearan i obtindran el menjar per el seu propi 
consum i son sis famílies que son enviades des de l’àrea de benestar a través de l’equip 
d’atenció primària i infinitat de coses que anem fem i que anem creant, també els vaig dir 
que es això que com es el primer cop que es fa i de fet així en funció de les voluntats i la 
gent que ens va apareixen anem creant nous productes, perquè també els comentava el 
tema dels tallers que son tallers pràctics per persones que estan aturades al municipi 
inicialment i aquests tallers son conseqüència precisament de les persones que son 
voluntàries i que volen participar del Calafell Crea, en general crec que es un bon projecte 
que evidentment  té errors i que pot tenir equivocacions com qualsevol persona perquè 
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precisament el formen persones i que ja els van dir que en funció  de l’auditoria que es farà a 
la fundació de la valoració final de la primera fase enfocarem la segona fase d’una altra 
manera, ja sigui amb mòduls formatius ja sigui amb altres possibilitats i així mateix el primer 
mòdul també que és la primera fase del Calafell Crea manca tot el que es tot el tema de la 
inserció que també es una altra cosa que s’està treballant. En general crec que el projecte 
podria ser millor, naturalment només faltaria però que no es mereix aquesta critica 
aferrissada en aquest to doncs que ja denota la seva insatisfacció o la seva predisposició a 
millorar-ho que em sembla que es cap ara per ara gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies Olga. 
 
Sra. Elvira: Si, moltes gràcies a veure començaré amb el tema de la comissió informativa que 
com ja han informat les meves companyes jo parlaré de la meva perquè es la que presideixo i 
es la comissió informativa de promoció econòmica que engloba tres àrees que són promoció 
esportiva, treball i turisme i comerç en las quals estan convidats els tres regidors 
corresponents de l’àrea, en el cas de turisme i comerç al ser jo la presidenta i portar al mateix 
temps aquestes dues àrees soc jo mateixa, en el cas de promoció esportiva es el regidor 
d’esports en el cas era  Juanjo Iglesias i ara serà la Maite González i en el cas de treball es la 
Sandra Suárez, diferencia jo entenc que vostè no ho entengui, perquè això no era així abans 
això ha sigut una nova aposta del equip de govern actual, nosaltres vam considerar que per 
una mancança d’informació que nosaltres trobaven a les comissions informatives però no per 
res sinó perquè el president de l’àrea no podia saber-ho tot lògicament perquè tenia moltes 
regidories i llavors vam considerar que estava be que vinguessin convidats els regidors que 
pertanyen a cada una de les àrees, llavors això es una novetat això es una cosa que des de fa 
dos anys ja es fa o sigui en sobte que vostè ara ho pregunti perquè fa dos anys que es du a 
terme igual que com a dit la meva companya hi ha un representat de cada partit polític 
excepte en el cas del partit socialista i d’uam que són dos les persones que venen en 
representació del partit polític, per això jo crec que serà molt més fàcil per vostè que li fem 
una mena d’esquema perquè li quedi constància ja per escrit de com es i que es perquè ja 
són dos anys i jo crec que ja toca que vostè ho entengui. Per una altra banda li torno a repetí 
li torno a reiterar el tema de la promoció esportiva, aquest equip de govern va dividir tot el 
que era regidoria d’esports amb dues regidories, una es regidoria d’esports pròpiament dita 
que es la que depèn de serveis a les persones que es tot el tema de les escoles i de l’esport al 
servei de les persones del municipi i una altra àrea és promoció esportiva que va lligada a 
promoció econòmica, es a dir no tant sols a l’àrea de turisme, sinó a turisme, comerç, treball 
etc.. és l’àrea sencera de promoció econòmica, jo crec que això ho hem repetit un munt de 
vegades li comento perquè estaria be que agafes les actes tant de les comissions com dels 
plens en el que vostè o companys seus ho han preguntat hi vull dir jo ja no ser com dir-ho jo 
torno a dir que li faré un esquema a que correspon. Ara passo al punt de les fires l’àrea de 
promoció esportiva es un àrea que esta dintre de l’àrea de promoció econòmica i com marca 
que nosaltres defensem dintre del patronat de turisme són quatre una d’elles és l’esportiva, 
el Calafell esportiu però n’hi ha tres més que es la gastronòmica la turisme familiar i la 
cultural, llavors el Calafell esportiu és una quarta part del que seria l’àrea del patronat de 
turisme llavors tot el que va vinculat a l’àrea de turisme per part esportiva no es gestiona des 
de promoció esportiva es gestiona des de el patronat de turisme i el gestiona la tècnica de 
turisme amb tot el patronat i tot el personal del patronat, reunions tècniques s’ha decidit per 
part dels tècnics de la casa que porten molts anys treballen en el tema de les fires, s’ha 
decidit una sèrie de fires que són las que ja els hem presentat en la comissió informativa 
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aquesta marató que vostè m’ha dit que hi havia prou gent, jo li agrairia que si vostè es 
conscient d’aquest tipus d’esdeveniments i ens ho vol comunicar es pot fer la valoració 
pertinent per part de les tècniques de turisme de si convé o no convé anar a aquest tipus 
d’esdeveniment, li dic que vostè sap que aquest tipus d’esdeveniments es promocionen 
perquè vostè tots sabem que esta en el mon empresarial en aquest aspecte, jo se que bueno 
no s’ha tingut en compte perquè considero, ara ho parlaré amb les tècniques de turisme i 
amb el patronat, considero que elles van valorar que no era un esdeveniment al qual havien 
d’anar, però jo ho posaré a sobre de la taula i agraeixo el consell bueno podem valorar fins i 
tot d’anar a altres tipus de proves a promocionar, però no oblidi una cosa nosaltres no 
només anem a esdeveniments esportius sinó que anem a fires multi sectorials del turisme 
però que engloben molt mes, perquè nosaltres com patronat el que hem de vendre no es 
només el Calafell esportiu sinó que hem de vendre altres coses que tenim al municipi que 
també són molt importants, ja per acabar finalitzo amb el tema del Penedès Marítim amb el 
Sr. Maxi, miri precisament el patronat de turisme esta vinculat al patronat de turisme de la 
Diputació de Tarragona, la Diputació de Tarragona té una marca pròpia que és Costa 
Daurada, els senyors que vostè defensa i que vol que nosaltres integrem, dir-li que això del 
Penedès Marítim que vostè defensa es totalment contrari al patronat de turisme de la 
Diputació de Tarragona, el patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona defensa la 
marca Costa Daurada, la marca Penedès Marítim es una marca pròpia dels ajuntaments de 
Cunit i Cubelles en la qual quan es va formalitzar ni l’ajuntament de Calafell ni l’ajuntament 
de El Vendrell ni el Consell Comarcal del Baix Penedès van assabentar-se de res, va ser 
totalment bilateral per part de l’ajuntament de Cubelles mes que el de Cunit que va 
pressionar a l’ajuntament de Cunit perquè vostè sap l’ajuntament de Cubelles o Cubelles no 
forma part del Penedès, llavors per ells van ser els que van pressionar a l’ajuntament de 
Cunit, els hi van agafar d’alguna manera els hi van prendré una mica el pel i van aixafar un 
projecte de fa molts anys que esta a sobre la taula del patronat de turisme de la Diputació de 
Tarragona que és Costa Daurada Penedès, llavors nosaltres com ajuntament sempre estarem 
al costat de la Diputació de Tarragona, defensarem sempre la marca Costa Daurada Penedès, 
sempre perquè la marca Costa Daurada per si sola és una bona marca si a sobre aconseguim 
que aquesta Costa Daurada tingui la vessant Penedès això es a on hem d’anar de la ma de la 
Diputació de Tarragona, no anar per lliure l’Ajuntament de Calafell amb dos ajuntaments 
mes que a més a més un d’ells no pertany ni al Penedès, llavors quan vostè vulgui li explico 
mes internament els intringulis  del que ha sigut aquest tipus de moviment perquè no ha 
sigut més que un moviment una mica polític. La finalitat del patronat de turisme actual de 
Calafell es que sigui qui  sigui el que estigui sentat a la cadira de la presidència del patronat 
de turisme del color polític que sigui Calafell ha d’estar en el mapa i ben posicionat, no 
perquè políticament algunes persones vulguin sortir-se del mapa i se millor que els altres no 
ho farem, es només deixar-li clar aquest punt perquè clar dir que Calafell no estava en 
Penedès Marítim sense saber ni tenir informació del que veritablement es Calafell Marítim 
enfront de la marca Costa Daurada del patronat de turisme de la Diputació es molt greu Sr. 
Màxim, res mes moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Juanjo. 
 
Sr. Garcia: Bueno jo contestar simplement al Sr. Parera sobre los bordillos,  es una pregunta 
que ya le contesto mi compañero en el pleno pasado pero bueno la contestare yo ahora, 
esta pregunta me la vas a hacer los proximos dos años porque las brigadas municipales no se 
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moveran de Segur por el tema de como estan las aceras de Segur de Calafell y iran 
reparando las aceras y el mantenimento de las aceras que no se ha hecho hasta ahora. 
 
Sr. Alcalde: Tens alguna altra cosa Juanjo ? Vols dir alguna cosa Maite? 
 
Sra. Gonzalez: Si, breument i per contestar al meu company al Sr. Poyatos li volia dir, mes 
que res a nivell personal, perquè encara no he pres contacte amb les persones encarregades 
de portar la empresa Concesionaria de les piscines a llavors contestaré a nivell d’usuària, jo 
puc dir a nivell usuària que les piscines el servei de neteja es impecable que inclús moltes 
vegades si no et dones compte t’estàs posant la roba esportiva i si et descuides et netegen 
fins les botes, també vull dir que quan faci comparacions amb altres centres esportius ho 
comprovi, perquè jo personalment també a nivell d’usuari he estat a les piscines del Patronat 
d’esports de El Vendrell hi estat varies vegades hi s’acumulaven els cabells als desaigües i es 
produïen inclús inundacions, per això quan en un altre moment faci comparacions 
m’agradaria que aquestes comparacions las comprovi vostè personalment, m’ha sorprès 
també aquesta pregunta que vingui de vostè i no del seu company Toni Duart perquè ell es 
personal es treballador d’aquestes instal·lacions, llavors no se si es una critica a aquest 
personal laboral que treballar netegen les instal·lacions esportives perquè es una critica que 
jo no comporta perquè aquesta gent treballa durant tot el dia i la nit es continu, per això a 
partir d’ara les critiques en aquest sentit m’agradaria que es puntualitzi pel personal laboral 
que treballa allà o es pel centre en si que no posa les suficients persones per netejar aquestes 
instal·lacions, per últim també em consta que el meu predecessor tenia contactes tots els 
dimarts amb els directors i aquestes queixes mai se li han fet arribar, hi ha una bústia de 
suggeriments i tampoc mai s’ha dit res en aquest respecte i en consta i repeteixo mai s’ha 
parlat de la neteja perquè repeteixo jo he estat allà moltes vegades i esta net a part d’això 
també vull contestar amb el tema de la neteja de l’aigua es impecable, per això aquestes 
critiques aquests comentaris ja ha nivell de prova que es demostres per no deixar a aquesta 
empresa que funciona correctament en qüestió i en entredit, res mes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: La Montse que s’ha deixat de contestar una. 
 
Sra. Montserrat Lopez: Perdoneu però m’he deixat de contestar una de les preguntes.En 
aquest cas com a responsable política del departament de Recursos Humans he de 
demanar disculpes.  En el seu moment l’alcalde va trucar el treballador que és ben 
cert que ens vam oblidar i jo he d’assumir la responsabilitat en aquest sentit perquè 
jo sabia quines eren les persones que es jubilaven i no vaig tenir en compte o no em 
vaig recordar que el Tano, com tothom el coneixem, doncs, no se’l va trucar ni 
convidar a la festa de Sant Jordi, on hi ha el costum cada any de donar un petit 
obsequi, un petit reconeixement als treballadors que es jubilen.  Com a responsable 
del departament de Recursos Humans demano les meves disculpes, perquè és el que 
em toca i el que puc assegurar és que en el moment que ens vam assabentar 
d’aquest oblit, l’alcalde com a màxim responsable d’aquest Ajuntament, es va posar 
en contacte amb aquest senyor que va entendre la situació, no li va donar 
importància i en aquest cas ja s’han pres mesures i ja està parlat amb ell a nivell 
personal per donar solució a aquest error.  Que quedi constància que 
automàticament aquell mateix dia, als pocs minuts ens vam posar en contacte i 
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insisteixo que demano disculpes a nivell personal i a nivell professional que és el toca 
en aquest tema. 
 
Sr. Olivella: acabaríem amb alguna qüestió que no s’ha respost.  Al Joan Maria, el 
Paco Clavero ja t’ha contestat practicament a tot el que havies dit en qüestió de 
policia.  El que sí que recalcar el fet de què el Paco va anar a unes jornades obertes al 
públic i hi va anar ell i el cap de la policia.  I per tant, eren unes jornades que es feien 
a nivell comarcal i qui volia apuntar-se ho podia fer.  Vull dir que, qui ho va rebre la 
informació o qui ho sabia, doncs ells van creure convenient d’anar-hi i per tant, el 
que es va treure allà va ser per la gent que hi va anar i és l’interès que mostrava cada 
persona.  Llavors, si ell va fer una explicació a la comissió va tenir una deferència per 
explicar la qüestió aquesta.  En quant a la qüestió del top manta, sabem que el que 
es busca és un treball que ja fa dies que s’està fent. Estem treballant conjuntament 
amb els diferents policies de cara a buscar una sortida.  Hi ha aquesta coordinació 
amb les 3 policies, local, mossos i Guàrdia Civil, i crec que aquesta és la línia amb la 
que seguirem treballant.  Nosaltres com equip de govern aquest temps que hem estat 
això no és mèrit només d’aquest equip de govern sinó de molts que han anat 
treballant sobre aquest tema i per tant, penso que és la nostra obligació, posar-nos-hi 
i fer tots els possibles perquè la gent que vénen i tenen negocis al municipi se sentin 
protegits i segurs en aquest tema i en d’altres i penso que el regidor i tant el regidor i 
em permeto parlar en nom seu també, que aquesta´és la filosofia que tenim cada 
setmana que ens reunim per buscar una pauta a seguir. Evidentment és un municipi 
gran i complicat i tu Joan Maria ho saps també molt.  L’altre dia vam iniciar la 
campanya i vam anar per uns quants comerços a repartir papers per explicar la gent 
que no es compri, les sancions, el que s’ha anat fent, això ja es va fer fa dos anys 
conjuntament amb la Generalitat i la Cambra de Comerç i aquest any ja ho hem fet 
més a nivell nostres, vam reposar els cartells que faltaven i jo crec que tot el que 
s’està fent s’està dient i voleu qualsevol altra tipus de qüestió.  Que si després hi ha 
punts de vista, de sii aniran a Castelldefels i tal, mira són punts de vista que es 
comenten però el que crec que hem de fer és donar una seguretat a la població que 
realment des de Calafell intentarem buscar una estratègia que sempre hem dit que 
no cal explicar-la, perquè són estratègies que fan els cossos policials que sí que ens 
diuen de vegades, però que són estratègies per tal que el top manta es pugui arribar 
a conscienciar que la gent no compri aquests productes il·legals i inclús que hi ha una 
norma que penalitza la gent que compra i després que el que intentem també i això 
també ho vam dir, és que aquestes persones que es trobem en un moment complicat 
també, perquè no anem en contra d’ells ni som racistes i això ho hem manifestat 
sempre, doncs sempre que els hem pogut ajudar els hem atès per veure si realment 
trobéssim un espai on poguéssim fer igual que altres persones, pagant uns diners, per 
integrar-se en mercats públics, de tal forma que es pogués evitar tot aquest tipus de 
qüestions. Que això queda molt bé dir-ho i és més complicat fer-ho, però que sí que 
s’ha plantejat amb algú i fins i tot hi ha algú que ja té una parada als mercats 
setmanals que es fan tant a Calafell com a Segur de Calafell. O sigui deixar clar això 
de la jornada.   
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En quant al llibre blanc que això sí que m’ho he apuntat senyor Triadó, m’hagués 
agradat molt que haguéssim pogut formar part d’aquest llibre blanc, però jo crec que 
no ha estat culpa meva que no hi pugui ser, per tant, jo no dic res més.  Només t’ 
agrairia  Joan Maria, ja que m’ho retreus moltes vegades que a mi molta gent del 
carrer i això t’ho ha dit el Rafel Solé i jo l’he aplaudit una mica, que a mi m’agradaria 
que les coses me les diguéssis a la cara, no que m’ho digués la gent que tu els ho has 
dit i això t’ho dic amb tot el carinyo del món i si t’ho prens malament em sap molt de 
greu però crec que t’ho haig de dir, perquè és la meva manera de ser. Jo no 
m’amago de les coses. M’equivoco molt com tothom. El que sí que vull que diguis és 
que si hi ha algun problema no vagis per darrere dient que si mana aquell més que 
l’altre i sempre aquestes qüestions tan lletges de la vida normal que a un polític 
queda molt lleig i a un polític li fa mal. Ja sé que ets molt més gran que jo o una 
mica, que per mi has estat un referent en una sèrie d’èpoques i ara de vegades penso 
com podia jo estar amb un referent com aquest, perquè estic una mica decebut de 
què realment  vagis pel carrer posant-nos malament i que la gent ens ho digui.  Jo et 
demanaria que si canviéssis d’actitud potser formaries part d’aquest llibre blanc, que  
era una metàfora per seguir endavant.  Nosaltres seguirem endavant amb qui vulgui 
apuntar-se.  Aquí estem govern i oposició i  hi ha gent que fa una tasca molt positiva, 
la qual els agraeixo molt personalment.  Altra gent fa més d’oposició i és el seu dret i 
per això estem aquí, fer govern i oposició.  El que passa que m’agradaria que hi ha 
coses que si es diguessin a la cara, doncs pots rectificar i si realment ens equivoquem, 
segurament ho fem, i ho dic amb tota la modèstia del món, però si ens ho dius a la 
cara, llavors pots recitificar si realment tens tant d’interès que les qüestions es canviin. 
Ara  si és per allò de “embruta que alguna cosa queda”, fas molt bé, però si tens 
ganes de rectificar i ser positiu estem oberts a parlar quan vulguis. I llavors, potser 
amb aquesta metàfora que et deia del llibre blanc que deies que volies formar-ne part 
o que no l’escrivia, crec que sí que ho estic fent, metafòricament fent una tasca 
encertada o equivocada, però seguint una línia.  
 
En quant al Tanatori municipal, i el plec de clàusules, això no és veritat i el regidor ja 
t’ho ha dit. Per tant, jo t’agrairia que seguissis investigant i que realment això qui ho 
hagi fet que ho diguis.  Nosaltres no ho hem fet i et torno a repetir, si realment qui 
t’ho hagi donat o qui t’ho hagi fet arribar, que et digui qui ho ha fet i nosaltres 
t’aplaudirem que tinguis el valor de dir qui exactament ho va fer, però documentat.  
Nosaltres hem fet un treball i l’altre dia va venir un tècnic aquí i va dir que estava fet 
des d’aquí. Si tu pots demostrar allà on vulguis, inclús aquí davant si vols, a dir si hem 
estat nosaltres això, però jo no em responsabilitzo perquè això no és veritat. Per tant, 
com que nosaltres no hem fet i t’ho ha dit el regidor, si ho va fer l’anterior legislatura 
parla amb ells i res més. 
 
Sr. Triadó: no heu entès el que us he preguntat.  L’altre dia va passar això per l’altre 
Ple i els mitjans informàtics corren altres coses i que per favor, ho aclaríssiu amb 
poques paraules. 
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Sr. Olivella: doncs està aclarit.   
 
Sr. Triadó: no he acusat a ningú, sinó al contrari he defensat al funcionari.  És que 
vosaltres quan parlo jo ja us poseu així, amb una rencúnia que no sé d’on la treieu 
aquesta rencúnia i encara no l’heu aclarit. 
 
Sr. Olivella: com que no? Ho vam aclarir l’altre dia i ben aclarit.   
 
Sr. Triadó: només cal que entris a l’ordinador, no t’ho ha de donar ningú, perquè 
pots veure la informació que vulguis.  Jo us demano que ho aclariu perquè hi ha gent 
que tenen els seus dubtes i en tot cas, no vaig contra l’equip de govern. Mira-t’ho 
d’una altra manera, li dic a l’equip de govern que com que hi ha dubtes que per favor 
ho aclareixin i si no ho ha encarregat l’Ajuntament com consta aquí, que consta que 
el client és l’Ajuntament, jo el que us demano és que aclariu això. No us acuso de res. 
 
Sr. Olivella: Ho entenem, el que no vols entendre ets tu.  Les coses són molt més 
simples si un té ganes d’entendre-ho.  El regidor t’ho ha dit claríssimament.  Nosaltres 
l’altre dia vam portar un plec fet per la Casa, no ens hem gastat ni un duro amb això. 
Aquesta empresa que has dit no sabem ni qui és i MEMORA ho sé pels anuncis que 
veig als diaris, que són empreses que fan serveis mortuoris per tanatoris d’altres 
municipis.  Nosaltres vam ser tant transparents que vam dir que sí que vam parlar 
amb l’empresa del Vendrell. Els vam dir que s’havia fet un plec, que feia un any que 
havien dit que volien fer un tanatori aquí ells, i que aquest plec quan s’aprovés 
definitivament, i que ha treballat la Casa íntegrament, que l’altre dia aquí se’n va 
dubtar i es va anar a buscar un tècnic que ho expliqués.  A partir d’aquí, que hi hagi 
algú que digui que això no és veritat.  Ara si tu m’ho preguntes, el regidor t’ho acaba 
de dir i ja ha quedat clar Joa Maria.  Està fet per la Casa, vam parlar amb aquesta 
empresa i els vam dir que sortiria un plec a concurs per tothom, no està donat a 
ningú, pot quedar desert, que l’altre dia ja van dir que si quedava desert faríem el 
ridícul. Bé,  les perosnes que ho van dir ja van fer ells el ridícul perquè fa quatre anys 
es va treure un plec depressa i corrents d’una residència que va quedar desert, pel 
que sigui, però bé això no és fer el ridícul, perquè és un plec que estava programat i 
que el vam aprovar aquí inicialment.  Ho tornarem a aprovar un altre dia fins el 
definitiu. La dinàmica ja la coneixem tots i llavors, a partir d’aquí es presentaran 
propostes, i de les propostes es faran les taules de les meses que s’han fet tota la 
vida.  A partir d’aquí, tot això altre jo no en tinc ni idea. 
 
Sr.Triadó: això s’entén perfectament i no diem res al contrari.  El que diem és que 
consta el nom de l’Ajuntament, doncs, feu una carta a aquests senyors que ho 
treguin, perquè no és veritat.   
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Sr. Olivella: bé, ja ho treurem. Però, jo no l’he vista aquesta carta, però torno a 
repetir-te que ni PETREA ni MEMORA nosaltres no hi hem parlat mai en qüestió 
d’aquest tipus de plecs que dius. 
 
En quant al Lluís el parquet t’agraeixo una aportació positiva i te la vull agrair 
públicament, perquè això és una manera de treballar en positiu i conjuntament.  
En quant a lo de la piscina, ja que la Maite ha entrat nova i ha parlat com usuària, a 
mi m’agradaria complementar que realment tenim contacte amb la gent de la piscina 
i que aquest descontent tan generalitzat, Joan Carles, jo crec que és una mica 
derrotista, que evidentment també hi deuen haver errades, que fem reunions, igual q 
ue quan les feieu vosaltres, i això és el que marca i que sempre les coses es poden 
millorar i jo t’agraeixo que ens ho hagis dit, perquè ho mirarem, però crec que 
nosaltres directament, alguna vegada sí que havíem tingut alguna queixa, però 
darrerament no n’hi ha gaires, però ho mirarem. 
 
Massi, també et coplemento el que m’has dit de president del Consell Comarcal. 
Mira, l’Olga t’ho ha dit correctament, i jo  penso que la teva inquietud també és 
vendre la comarca, perquè jo sé que el que penses o el que pensaves abans com 
empresari que havíem tingut més contacte, i tenies moltes ganes que funcioni la 
comarca.  Aleshores, nosaltres com a  representants i a nivell de Consell Comarcal ens 
vam quedar molt sobtats que sortís Penedès marítim i així ho vam manifestar als 
companys de Cunit, al regidor que ho feia.  I aleshores ell fins i tot després ens va 
ensenyar el projecte que havien fet, però bé, van arribar a un acord entre ells dos pel 
motiu que sigui i li van dir Penedès marítim. A nosaltres la idea no ens sembla 
malament, sempre i quan s’optimitzin els recursos.  Aleshores, nosaltres pensem que 
no està ben explotada la idea i per això hem lluitat en d’altres nivells local i comarcal. 
Hem intentat contactar amb la Diputació per veure què passava? Perquè el que és 
Costa Daurada nord no la potenciaven més?  La Diputació de Tarragona, realment, 
ha vist la necessitat de donar un suport a tota aquesta àrea de comarca que li 
puguem dir el Penedès, encara que ultrapassi el que és província de Tarragona, 
perquè ja sabeu que les Diputacions tenen àmbits només del que és la província de 
Tarragona, de moment. Per tant, les comarques queden segregades i no podem 
parlar de Penedès. Sí que podem parlar de Penedès però l’Alt Penedès depèn d’una 
Diputació i el Baix Penedès d’una altra. Llavors, hi ha un projecte que es diu 
ENOTURISME PENEDÈS que aquí hi havia moltíssima gent de la comarca, establiments 
i rutes però que quedaven molts cops les relacions troncades, perquè allà hi aportava 
diners la Diputació de Tarragona, com a punt important, a més del Consell Comarcal i 
els ajuntaments i la part de Tarragona que som el Baix Penedès no hi havia suport 
perquè no s’havia parlat amb la Diputació i per tant, la gent s’hi adheria però no 
quedava gaire oficialitzat.  Llavors, penso que una cosa important que s’ha fet, que 
aquí sí que els ho vam dir amb Cunit, més que explotar Penedès marítim, que  potser 
a la llarga hi serà, era perquè no tirem endavant el projecte d’ENOTURISME PENEDÈS.  
Llavors, quin treball s’ha fet? S’ha parlat amb la Diputació de Tarragona.  Ja s’ha 
signat un acord amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i amb els ajuntaments i 
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amb el Baix Penedès.  S’ha demanat adhessió, s’han implicat els patronats de turisme, 
tant el de Cunit, que se’ls va convidar, Calafell com Vendrell i després els diferents 
ajuntaments i alcaldes se’ls va fer saber. I ara estem pendents de singar l’aportació 
que farà la Diputacioó. Per tant, ahir, em van ensenyar el nou plànol que diu “Rutes 
d’ENOTURISME al Baix Penedès”, on  hi hi figuren tots els pobles de l’àmbit sigui 
Penedès, Garraf  o Alt o Baix o fins i tot Tarragonès, que formin part d’aquesta marca 
i allà apareix per primer cop a més a més de Costa de Barcelona,  “Costa Daurada”. 
Per tant, vol dir que hem fet un pas molt important.  L aprova és que la setmana que 
ve es fa un acte a la comarca, on ve la directora general de Turisme, Mariam Muro i 
llavors, el que es fa és una trobada de tota la gent de tot aquest munt d’àmbits, amb 
tots els alcaldes i regidors que vulguin anar, per fer aquest acte de consolidar una 
mica tot el que representa ENOTURISME PENEDÈS I RUTES ENOLÒGIQUES com a pas 
previ per poder anar conjuntament.  També et puc dir que a nivell de tota la comarca 
s’ha gestionat participar en una fira a Barcelona sobre ENOTURISME PENEDÈS amb 
marques de Penedès, en el qual els ajuntaments s’hi ha apuntat i nosaltres també hi 
som com d’altres ajuntaments de la comarca.  Penedès Marítim, no ens han dit res 
més, ara nosaltres tenim ganes de ser-hi allà on sigui i si hi ha alguna qüestió que 
se’ns escapa i l’anem sabent, tot el que sigui comarca, doncs, volem treballar i penso 
que ara ja tothom ho comença a entendre i tothom s’ha acostumat que som 
Tarragona, Costa Daurada i Penedès i anirem treballant per aquí, Massi.  De totes 
maneres, gràcies per la teva aportació. 
 
Ramon, només et volia dir, a veure, tot el que has dit de Calafell al Dia, bé, suposo 
que has tingut temps i penso que està bé poder tenir temps i dedicar-se a mirar 
coses.  Jo penso que la idea de  Calafell al dia s’ha fet simplement per donar resposta 
visual de tot un seguit de preguntes que ens està fent la gent. I pensa que tinc la sort 
de tenir un equip de regidors i regidores molt joves i amb molta empempta i ganes i 
ells mateixos amb els seus telèfons, van al lloc quan s’acava de fer una cosa, fan la 
foto i ells mateixos ja saben com es posa.  Per tant, d’haver de buscar persones que 
facin una cosa nova amb aquest nou petit projecte, doncs, ha estat d’una manera 
molt fàcil que no ens ha costat diners.   
 
Per altra banda, has parlat dels Tamarius. Precisament, va ser una demanda de 
ciutadans que em van parar per la platja i es va dir en un Ple, i faltaven palmeres que 
a la zona de l’estany ja feia més de quatre anys que es van morir quan es va acabar 
aquell passeig i no s’havien reposat.  Ens vam comprometre que ho faríem i llavors, 
aquests ciutadans que ens han vist, han dit que ja han vist per la web de què els hem 
posat i els van a veure.  Hem col·locat els Tamarius i ara col·locarem les palmeres cap 
al bon temps. O sigui, el que sembla una tonteria no ho és, sinó que simplement una 
demanda ciutadana que l’hem contestada d’aquesta forma. Altres les fem per escrit, 
però penso que és una cosa normal. És una manera de donar transparència. És un 
punt de vista que et pot agradar o no, però és una manera de fer saber el que s’està 
fent, però no passa res.  Jo trobo que no és dolent això sinó simplement el regidor 
que acaba de fer una cosa, aquella punta que a tu t’ha fet gràcia i que no saps ni el 
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nom, doncs, jo sé que el regidor qui té molt d’interès allà a Segur de Calafell, a la 
pujada de l’avinguda França dalt de tot, aquell petit triangle estava totalment deixat i 
de qualsevol manera.  Llavors, penso que encara que no tingui nom, la gent que puja 
per allà ho tingui una mica més endreçat i amb pocs diners.  Llavors, jo crec que és 
d’agrair al regidor que hagi tingut la iniciativa, perquè hi passa cada dia, de buscar 
unes quantes cosetes perquè allò doni una altra imatge i no es vegi tan deixat.  
Doncs, jo crec que això que es faci una foto i es pengi, doncs no és fer publicitat sinó 
simplement que una cosa que s’ha fet es penja perquè quedi constància. És donar 
compte com es fa amb d’altres coses i tampoc és obligatori que s’ho mirin. És el dia a 
dia, que tant et feia gràcia Ramon i que reies molt, doncs, és un dia a dia que ens 
hem plantejat.  Jo voldria dir que som un equip de govern molt modest, no anem 
amb fums i si hi ha algú que ho veu així, que ens ho digui, perquè no és cert. 
Intentem parlar amb tothom, intentem dir les coses com són,  i hi ha altra gent que 
no ens interpreta bé, i llavors busca els tres peus al gat.  Però, és igual, a la vida hi ha 
d’haver gent per tot i en som conscients, però nosaltres hem de dir el que estem fent 
i que el que ho fem és amb tota la modèstia i honestedat possible. Que ens 
equivoquem molt? Evidentment.  Que no ens equivoquem?  De vegades, tampoc. 
Que intentem treballar molt?  També.  Que de vegades no se’ns reconeix i sempre 
ens diuen que anem a tots els llocs gratis, doncs no, anem pagant igual que tothom.  
I anem als llocs que toquen i col·laborem amb les parts solidàries i fem el que cal com 
tots, ni més ni menys.  Ara això sí que tenim clar que estem al servei del poble i que 
volem estar pel poble. I res més. 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 13:00, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 


