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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: PLE2013/7PLE2013/7PLE2013/7PLE2013/7    
    
A Calafell, en data 26 de setembre 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 i regidores anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental de 
la corporació senyora Àgueda Subirana Álvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de 
caràcter ordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTSASSISTENTS    
 
SANDRA SUÀREZ PLANA 
JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
RAFEL SOLÉ MIRÓ 
MARIA VERGE PASCUAL 
FRANCISCO CLAVERO SANZ 
OLGA ELVIRA CAÑAS 
JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
RAMON FERRÉ SOLÉ 
JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
ANTONIO DUART CARDÚS 
JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
MASSIMILIANO REVELLO 
JOSEP PARERA RIBELL 
JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
LUIS SIEIRO BARREIRA 
 
 

 

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. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 25 DE JULIOL DE 20131. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 25 DE JULIOL DE 20131. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 25 DE JULIOL DE 20131. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 25 DE JULIOL DE 2013 
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda aprovar l’acta número 6 de 25 de juliol de 
2013. 
 
2. EXPEDIENT NÚM. 2. EXPEDIENT NÚM. 2. EXPEDIENT NÚM. 2. EXPEDIENT NÚM. 25/2013 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L’AJUNTAMENT 25/2013 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L’AJUNTAMENT 25/2013 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L’AJUNTAMENT 25/2013 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L’AJUNTAMENT 
DE CALAFELL DE  SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB DE CALAFELL DE  SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB DE CALAFELL DE  SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB DE CALAFELL DE  SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB 
BAIXESBAIXESBAIXESBAIXES    
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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 suplement de crèdit i 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 suplement de crèdit i 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 PP i 
l’abstenció dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
 
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 25/2013    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. 
 
Sra. López: en aquest sentit, nosaltres és la modificació número 25 que presentem durant 
aquest exercici. Jo crec que a veure, s’ha dut a terme una bona execució del pressupost en 
aquest sentit. Per això només s’ha hagut de modificar 25 cops en lloc de com es feia abans. El 
que ha portat a aquesta modificació es que s’ha cregut oportú fer una sèrie d’accions que són 
necessàries, que hem cregut necessàries, pel nostre municipi. En aquest cas s’ha fet una 
redistribució de les partides d’energia elèctrica, que insisteixo és una redistribució, i las partides 
que es donen de baixa finançant altres partides és perquè s’ha fet una aposta per començar a 
regularitzar, és a dir el gruix d’aquesta modificació suporta el tema de l’enllumenat. Es creu 
oportú que s’ha de fer l’adequació de l’enllumena perquè no complim amb el que estableix 
l’ECA. Fa anys que s’havia d’haver revisat, per tant nosaltres tenint en compte la situació de 
l’enllumenat públic creiem oportú fer aquestes modificacions. 
 
Així mateix s’ha recollit una documentació que ens van fer arribar des d’una empresa de serveis 
conforme s’havia de reconèixer un deute. Desprès petites modificacions o petites accions que es 
volen dur a terme i que si es creu oportú doncs ho explicaríem encara que en el seu moment es 
va explicar a la CI del passat dilluns. Simplement això si algun té un dubte o no va quedar aclarit 
el dia de la CI es torna a explicar. Gràcies. 
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Sr. Alcalde: molt bé, moltes gràcies. Iniciem el torn de paraula. Té la paraula el portaveu d’ Unió 
Alternativa Municipal i moltes gràcies pel que ens ha dit abans. 
 
Sr. Parera: és la meva obligació i la de tots els que estem al servei del municipi. Nosaltres senyor 
Alcalde ja vam votar en contra dels pressupostos per tant aquestes modificacions creiem que 
per la vostra part deuen ser vàlides però per nosaltres, hi hauria molta cosa a parlar i a allargar 
per tant res més. 
 
Sr. Alcalde: molt bé, moltes gràcies. Partit Popular? 
 
Sra. Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista? 
 
Sr. Ferré: sí, intervindrà el Joan Carles. 
 
Sr. Robert: bé, gràcies senyor Alcalde. Poca cosa a dir sinó que volem estudiar més bé aquesta 
modificació pressupostària perquè no acabem de veure clar algunes de les modificacions que hi 
han, com algunes rebaixes de partides. És la segona o tercera vegada que es rebaixen i això pot 
comportar un perill de desdotació en el futur. Desprès tot el que fa referència a les rebaixes del 
contracte de neteja viària doncs també ens ho voldríem mirar més bé, així com la distribució de 
les partides per tant proposaré al grup que s’abstingui. Posposem a possibles accions que 
podem fer més tard. 
 
Sr. Alcalde: molt bé gràcies. Convergència i Unió? 
 
Sra. López desprès de l’ intervenció dels enyor Robert com a portaveu del PSC per la defensa 
d’aquest punt comentar que nosaltres trimestralment estem passant l’estat d’ execució. No 
només rendim comptes al Ple sinó que també es fan els estudis mensuals. Per tant això no 
només té el vistiplau de l’equip de govern sinó que també té el vistiplau de l’equip tècnic 
d’Intervenció i Tresoreria. De la manera que vostè s’ho vulgui mirar té tot el dret i prengui les 
accions oportunes com poden ser presentar al·legacions a aquesta modificació. Li vull deixar 
clar que no s’ha fet a la babalà aquesta modificació i que tot està mirat i més que mirat. 
Insisteixo en algunes partides és redistribució i les que s’han donat de baixa ja van passar pel 
Plenari, o sigui ja va passar el POUM pel Plenari i ara simplement el que femés redistribuir la 
part econòmica. És a dir fem una redistribució de les consignacions en partides que es creuen 
necessàries per fer unes accions en el nostre municipi. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: molt bé gràcies. Passaríem a la votació. 
 
Sr. Ferré: només intervenir un moment per demanar una cosa. 
 
Sr. Alcalde: diguem. 
 
Sr. Robert: gràcies senyor Alcalde. Bé, com que sembla que a la CI no va quedar clar jo el que 
voldria és aprofitar el Ple per demanar el desglossament de les partides de desdotació o com 
surten aquestes partides del contracte de neteja; d’aquests dos últimes de baixa. D’ on surten 
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aquestes quantitats, si me’l poguéssiu fer arribar per escrit. Jo voldria que es pregues nota com 
si ho hagués demanat per escrit i si me’l podeu fer arribar doncs us ho agrairé. 
 
Sr. Alcalde: d’acord. Alguna cosa més Montse? 
 
Sra. López: a veure. En un principi el que vull que quedi clar és que en el penúltim Ple que van 
fer, que va ser el mes de juny, va passar aquesta modificació de contracte i en aquesta 
modificació ja va quedar explícit quina era la que motivava la baixa i quins eren els imports que 
es reduïen. O sigui es va debatre i vam estar una hora i mitja parlant. Això quedar reflectit en 
l’acta que ja vam aprovar en el Ple anterior. Però igualment prenem nota i se li enviarà la 
informació que es cregui oportuna o que vostè ha demanat. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: passaríem a la votació. 
 
Sr. Parera: voldria un segon. 
 
Sr. Alcalde: com ha dit que no tenia res a dir i hem fet el torn de paraula. Si té alguna cosa a 
dir, però si de cas demani quan toqui. 
 
Sr. Parera: segons ha dit la regidora que no s’ha fet les coses a la babalà, nosaltres creiem que 
sí. Hi ha un desgavell de les altes i les baixes. Per tant nosaltres ens abstindrem. 
 
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 10 abstencions, 7 dels membres del 
PSC, i 3 dels membres d’UAM, 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 25/2013    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. 
 
ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC: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:     
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    CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     
   CRÈDIT EXTRAORDINARI    

320 2425 2260530 MATERIAL I EQUIPS 0,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 
320 2425 4620030 SUBVENCIÓ FINALISTA 0,00 € 12.363,20 € 12.363,20 € 
510 3200 63300 ADQUISICIÓ MATERIAL 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 
130 1340 22683 DESPESES PROTECCIÓ CIVIL 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 
230 9204 22104 VESTUARI 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

   Subtotal 0,00 € 30.663,20 € 30.663,20 € 
   SUPLEMENT DE CRÈDIT    

130 1300 21300 
REPARACIÓ, MANT. CONS. 
MAQUINÀRIA INST. UTILLATGE  13.518,90 € 2.000,00 € 13.518,90 € 

130 1300 62200 CÀMERES VIDEOVIGILÀNCIA 24.000,00 € 9.000,00 € 33.000,00 € 
210 9340 35900 ALTRES DEPESES FINANCERES 173,73 € 10.000,00 € 10.173,73 € 
220 9203 62500 MOBILIARI 10.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 

420 1650 63900 
ADEQUACIÓ XARXA 
ENLLUMENTAT PÚBLIC 380.000,00 € 155.471,45 € 535.471,45 € 

420 1710 22703 
CONTRACTE MANTENIMENT 
JARDINS 739.424,15 € 122.922,48 € 862.346,63 € 

420 1710 60902 ADEQUACIÓ PARCS I JARDINS 48.080,21 € 27.097,01 € 75.177,22 € 
420 9291 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 119.117,74 € 38.043,71 € 157.161,45 € 

450 3361 20200 
LLOGUER EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 107.500,00 € 10.000,00 € 119.500,00 € 

450 3361 22617 DESPESES COMUNITATS 19.400,00 € 14.000,00 € 31.400,00 € 
510 3200 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 42.300,00 € 71.647,20 € 113.947,20 € 

510 3200 21200 
MANTENIMENT EDIFICIS I 
ALTRES CONSTRUCCIONS 15.000,00 € 4.000,00 € 19.000,00 € 

550 3420 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 55.776,95 € 37.176,.85 € 92.953,80 € 
   Subtotal 1.574.291,68 € 541.358,69 € 2.115.650,37 € 

   TOTAL    1.574.291,68 € 
 

572.021,89 € 
 

2.146.313,57 € 
 

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

      PROPOSTA 
    CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     

320 2425 2269930 DESPESES ESPECIALS DE 
FUNCIONAMENT 

26.790,75 € 2.300,00 € 24.490,75 € 

320 2425 2270630 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 78.797,60 € 12.363,20 € 66.434,40 € 
430 1550 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 835.945,41 € 146.867,75 € 689.077,66 € 
420 1620 22700 CONTR.SERV.RECOLLIDA, 

TRANSPORT, NETEJA VIÀRIA 
6.305.415,53 € 194.173,86 € 6.111.241,67 € 

420 1620 2270020 CONTR.SERV.RECOLLIDA, 
TRANSPORT, NETEJA VIÀRIA 

845.870,88 € 216.317,08 € 629.553,80 € 

   TOTAL 8.092.820,17 € 572.021,89 € 7.520.798,28 € 

 
    
    

 
3.3.3.3. BONIFICACIÓ ICIO EXPEDIENT OBRES MENORS 162/2013, IMMOBLE CATALOGAT BONIFICACIÓ ICIO EXPEDIENT OBRES MENORS 162/2013, IMMOBLE CATALOGAT BONIFICACIÓ ICIO EXPEDIENT OBRES MENORS 162/2013, IMMOBLE CATALOGAT BONIFICACIÓ ICIO EXPEDIENT OBRES MENORS 162/2013, IMMOBLE CATALOGAT 
C/DEL MAR 16 DE CALAFELLC/DEL MAR 16 DE CALAFELLC/DEL MAR 16 DE CALAFELLC/DEL MAR 16 DE CALAFELL    
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Mitjançant Resolució núm. 2013/ 3577, de data 1 d’agost de 2013 del Tinent d’Alcalde de  
l'Àrea d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, Rafel Solé Miró, es va donar per 
assabentat de la comunicació prèvia d'obres menors expedient 2013/ 162  a JORGE NIN 
PALAU, per canviar la claraboia i impermeabilització del terrat de l’immoble situat al c/ del 
Mar 16 de Calafell 
 
Vista la petició del Sr. Jorge Nin Palau, en la que sol·licita gaudir de les bonificacions i 
exempcions previstes a l'Ordenança fiscal municipal núm. 1.3, article 6, apartats 1b), per 
l'any 2013, per tractar-se d’un immoble catalogat 
  
Vist l'informe emès per  la Secretaria Acctal., que queda adjuntat a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, per unanimitat 
proposa al Ple, l'adopció del següent acord:   
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal·lacions a l’ assabentat de la comunicació prèvia d'obres menors expedient 2013/ 162  
a JORGE NIN PALAU, per canviar la claraboia i impermeabilització del terrat de l’immoble 
situat al c/ del Mar 16 de Calafell 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a la Comunitat de Propietaris, al Departament 
d'Intervenció i BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
Sr. Solé: sí. Breument d’acord amb el que diuen les ordenances tota edificació que està al 
catàleg, que està catalogada, qualsevol obra que faci sigui obra major o obra menor doncs té 
una bonificació pel que fa a l’ impost de construccions, el que coneixem com l’ICIO. En aquest 
cas doncs un senyor fa una obra menor, en aquest cas canvia una claraboia i impermeabilització 
del terrat i se li concedeix aquesta bonificació del 95 % per tenir aquesta casa catalogada. Ers 
més. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, per unanimitat acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal·lacions a l’ assabentat de la comunicació prèvia d'obres menors expedient 2013/ 162  
a JORGE NIN PALAU, per canviar la claraboia i impermeabilització del terrat de l’immoble 
situat al c/ del Mar 16 de Calafell 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a la Comunitat de Propietaris, al Departament 
d'Intervenció i BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
 
4444. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM ZONIFICACIÓ DE LES VERIFICACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM ZONIFICACIÓ DE LES VERIFICACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM ZONIFICACIÓ DE LES VERIFICACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM ZONIFICACIÓ DE LES 
PARCEL·LES SITUADES A SEGUR PLATJA QUALIFICADES DE SUBZONA OD5s I PARCEL·LES SITUADES A SEGUR PLATJA QUALIFICADES DE SUBZONA OD5s I PARCEL·LES SITUADES A SEGUR PLATJA QUALIFICADES DE SUBZONA OD5s I PARCEL·LES SITUADES A SEGUR PLATJA QUALIFICADES DE SUBZONA OD5s I 
ARTICLE 152.2.4 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE CALAFELL.ARTICLE 152.2.4 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE CALAFELL.ARTICLE 152.2.4 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE CALAFELL.ARTICLE 152.2.4 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE CALAFELL. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en data 27 de juny de 2013, va aprovar 
definitivament la Modificació Puntual del POUM, zonificació de les parcel·les situades a 
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Segur Platja qualificades de subzona OD5s i l’article 152.2.4 de les Normes urbanístiques, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Calafell, i supeditant la publicació al DOGC i 
conseqüent  executivitat a la presentació d’un text refós, que incorpori la prescripció 
següent: 
 
1.1. Cal suprimir l’índex d’edificabilitat de la clau OD5s. 
 
Vist el Text Refós que incorpora la prescripció de la Comissió Territorial d’Urbanisme, 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques Manteniment i Medi Ambient amb l’abstenció 
dels grups municipals de PSC  i UAM, proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del POUM, zonificació de les 
parcel·les situades a segur platja qualificades de subzona od5s i article 152.2.4 de les 
normes urbanístiques de Calafell 
 
SEGON.- Trametre el Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva 
publicació en el DOGC. 
 
Sr. Solé: moltes gràcies. Recordem que aquest govern es va comprometre en el seu moment a 
iniciar els canvis que creies oportuns en el Planejament. Entenem que els Planejament són eines 
molt importants en les que es basa l’ urbanisme, mai millor dit, del municipi; per tant, quines 
són les regles que s’han de complir i d’alguna manera s’han d’exigir que així sigui. Entenem que 
el Planejament és una eina viva i que les modificacions entren dintre de la normalitat si entenem 
que són per millorar. Així ho creiem i així sempre ho havíem dit que creiem que hi haurien coses 
que s’haurien de tenir en compte i per dir d’alguna manera doncs que havíem de canviar la 
realitat que plasmava el Planejament. En aquest cas doncs ens vam plantejar 2 modificacions 
que són les que es passen en aquest mateix punt: una relacionada amb el sector hoteler i l’altra 
a la zona de la clau OD5S que afecta a tota la zona de Segur platja i també a la zona de Emilio 
Rodríguez Pita. Ho dic per fer-nos una idea de la zona que afecta. 
Pel que fa al tema dels hotels era un tema d’un article del qual podien haver moltes 
interpretacions i els hotelers ens van demanar que quedés clara doncs quines eres les 
possibilitats quan hi havia un canvi d’ús. Per fer memòria els hotels, diguéssim en el sòl urbà 
que podien tenir els seus habitatges quan volien canviar l’ús a l’article que fins ara estava, i que 
nosaltres no estem d’acord i per tant creiem que s’ha de canviar aquesta interpretació, deia que 
quan canviessin aquest ús d’hotel a habitatge havien d’enderrocar o adaptar aquella part que 
no complia segons la normativa actual. Fent un greuge comparatiu amb els edificis que 
d’alguna manera estan en volum disconforme i que no s’han d’adaptar a aquestes normatives a 
no ser que el edifici es faci de nou. Entenem que era nu tema d’interpretació. Vam iniciar la 
modificació en aquest punt i d’alguna manera evitar un Contenciós que l’Ajuntament hauria 
tingut que afrontar i d’alguna manera ser més justos amb la realitat. Al final està al costat del 
sector hoteler, sector molt important i que creiem que tenen tot el dret si poden canviar el seu 
ho puguin fer amb el mateix dret que altes veïns. 
 
I l’altre, i segurament és el que és més conegut d’aquesta modificació, i molt important, sense 
oblidar que l’altre punt també té una importància encara que afecti a menys gent, és el tema d 
ela clau OD5S. Que fem avui? Avui venim a verificar el Text Refós. Que és això? Nosaltres ja 
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vam passar pel Ple en el seu moment, a abril de 2012 va anar a la Comissió d’Urbanisme de 
Tarragona, un informe per començar aquestes dues modificacions ja que així ens deia la Llei 
que no podíem iniciar modificacions si abans no teníem un informe previ de la Comissió 
d’Urbanisme. Al setembre de 2012 vam aprovar inicialment aquestes dues modificacions en les 
quals van haver les seves pertinents al·legacions. Un cop resoltes les al·legacions i desprès 
d’estar publicat el document la Comissió d’Urbanisme de Tarragona ha fet unes consideracions 
al respecte.  
 
Pel que fa a la clau que hem esmentat dels hotelers no hi ha hagut cap modificació al respecte 
però si pel que fa a la clau OD5S. I això diguéssim que no canvia l’enfocament que li vol donar 
aquest equip de govern però sinó que la Comissió Territorial d’Urbanisme el que sí que di és 
que ho plasmen d’una manera diferent. Per tant doncs aconseguirem allò que vam dir en el seu 
moment: que no acabava de ser just el que s’havia plasmat en el Planejament en aquella zona. 
Com estava, que volíem i que diu la Comissió Territorial de Tarragona? Crec que són les 3 
preguntes a respondre perquè aquest punt s’entengui realment bé. El que hi havia era una 
zona afectada per una clau que és la OD5S amb un índex d’edificabilitat de 1.25. Clau que 
provocava que grans edificis quedessin amb volum disconforme en tota la zona, torno a repetir, 
entre el carrer Tajo i el carrer Duero, zona de Segur Platja i la zona que està per sobre d’ amunt 
de la via al carrer Emilio Rodríguez Pita per sota de la carretera. Degut a un grup de veïns i 
desprès de veure a nivell polític que tenien raó, que això no corresponia a la realitat ja que 
estem parlant d’una zona que ja estava consolidada, d’una zona que hi havia hagut 
planejaments diferents, i que per dir d’alguna manera, altres propostes no tenien raó de ser ja 
que parlaven d’una realitat diferent a la que existeix en aquell punt del municipi. Per tant 
havent-hi aquesta prèvia nosaltres vam iniciar aquesta modificació en la qual proposàvem que 
l’índex d’edificabilitat entre la zona de l’Estany i la zona de Segur platja augmentés 
l’edificabilitat a 1,8 aconseguint una rebaixa d’aquestos edificis en un disconforme i per dir-ho 
d’alguna manera intentant no el 100 %, perquè això era molt difícil i no veiem possibilitats de 
fer-ho, del que els veïns reclamaven i perquè nosaltres havíem de basar-nos en la modificació 
del Planejament ja existent. No podíem basar-nos en altres Planejaments ja que anava en contra 
de com es fa un Planejament. En això vull dir que arribàvem a un consens amb els veïns en el 
qual tota la zona era 1.8 adaptant a la realitat allò que creiem que no ho era i per tant doncs 
fent justícia en una part.  
La Comissió Territorial D’Urbanisme de Tarragona entenent que això havia de ser així el que diu 
és que en aquella zona hem de treure l’índex d’edificabilitat i que l’índex d’edificabilitat 
s’establirà per ell mateix per altes paràmetres. Quin paràmetres? Doncs les distàncies que s’ha 
de deixar entre edificis, les alçades, etc. Per tant l’índex d’edificabilitat ara sí que anirà en funció 
de la realitat de  cada parcel·la. I aquesta ja era la reivindicació dels veïns i d’alguna manera la 
plasmen i entenem que sí que aconseguim un POUM en aquest punt d’acord amb el que 
entenem que és la realitat: una zona ja consolidada en la qual ja queden poques parcel·les per 
construir i amb la gran majoria d’edificis que no estan en volum disconforme.  
 
Nosaltres volem modificar aquest Text Refós, era una aposta d’aquest equip de govern 
modificar aquests punts que creiem pertinents i d’alguna manera fem realitat doncs allò que 
vam defensar quan estàvem a l’Oposició, que hem defensat quan estàvem al govern i per dir 
d’alguna manera amb una feina ben feta hem arribat fins aquest punt i fins que això sigui una 
realitat anirem fent els passos pertinents que és el que ens correspon i que és la responsabilitat 
que ens toca i que creiem que ha de ser així. Gràcies.  
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Sr. Alcalde: molt bé. Iniciem el torn de paraules. Té la paraula el portaveu d’UAM. 
 
Sr. Parera: Nosaltres els d’UAM no tenim res més que felicitar als propietaris de Segur platja per 
aquestes modificacions ja que de la manera que estava tot això per Segur de Calafell platja era 
una injustícia. Ara sembla que s’ha arreglat una miqueta casa bé dir bastant. Ja podem dir que 
les coses estan normalitzades i per tant felicitar als de Calafell platja, Segur de Calafell, carrer  
Duero i carrer Tajo. 
 
Sr. Alcalde: d’acord. Partit Popular? 
 
Sra. Elvira: dir que era una de les coses que des de l’inicio aquest equip de govern volia arreglar, 
volia tramitar i jo crec que aquests processos que estem seguint donant fe d’allò que des de 
l’equip de govern des de l’inicio vam voler fer. Res més. 
 
Sr. Alcalde: gràcies. Partit Socialista. 
 
Sr. Ferré: bé, parlarà el Bonilla. 
 
Sr. Bonilla: sí, gracias senyor Alcalde. Buenos días. Hoy vienen ustedes a pasar ya lo que les 
están pidiendo desde la Comisión de Urbanismo para el tema de la zona de Calafell playa con 
el tema de la revisión de OD5S. Ustedes vuelven a pasar esto, pero claro, cuando lo vuelven a 
pasar vuelven a los parámetros anteriores del POUM, anterior al año 89 con lo que se aumenta 
la edificabilidad. Vuelve la especulación, por lo tanto. Se mantiene la S para diferenciar con el 
resto de la zona de Mas Mel playa con lo que producen ustedes un agravio comparativo con el 
resto del municipio. No reservan espacios para equipamientos ni para zonas verdes, no crean 
espacios para aparcamientos, mantienen unas infraestructuras para parcelas conviviendo 
familares que era lo que se habia previsto en el POUM anterior al año 89. Alcantarillado 
insuficiente, red viaria también insuficiente, cuando el Urbanismo de aquella época era 
urbanismo de masificación ustedes no se han enterado que vivimos en el siglo XXI y las 
necesidades de ahora son las que son y ustedes por lo visto nos las conocen.  
Miren señores de CIu i PP nos estan llevando otra vez 40 años atrás. Tanto en Urbanismo como 
en Culttura y Sanidad. Por ponerle solamente 3 ejemplos. De momento tengo poco más a 
decirles porque claro los parámetros que ahora tienen de edificabilidad en esta zona son 
superiores a todo lo que es desde la via para abajo hasta la playa en toda la zona de Mas Mel o 
de Calafell playa. Por supuesto esto entrarà en vigor porque como ustedes tienen mayoría y el 
tema está ya en la Comisión de Urbanismo pues no queda más que aceptarlo pero realmente lo 
que dejan es un problema para el futuro de Calafell, mayormente en la zona de Segur. Puesto a 
esto cualquier otro barrio del municipio podría estar basándose en esta modificación para que 
ustedes esten haciendo otras modificaciones en cualquier zona del municipio y volver al –
Urbanismo de los años setenta u ochenta. Nada más de momento. 
 
Sr. Alcalde: d’acord. Convergència i Unió. 
 
Sr. Ferré: gràcies, senyor Alcalde. Al partit d’UAM ha felicitat les accions que hem tirar endavant 
i per tant agrair doncs els suport i esperem que votin al favor d’aquest Text Refós. Entenen que 
ha de ser així i nosaltres com a Govern creiem que la col·laboració quan les coses es fan bé són 
positives. 
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Respecte al Partit Socialista jo els hi he de dir una cosa: vostès en aquest tema segueixen una 
línea que en part es pot entendre. Nosaltres no l’entenem perquè pensem diferent i això és obvi 
però vostès segueixen una línea que tenen un criteri ben diferent al nostre i això està plasmat 
doncs en aquests punts de modificacions que hem passat. Però el que sí crec que no s¡ha de fer 
en general és dir coses que no són perquè d’alguna manera anem desvirtuant i a veure si va 
calant. I és amb el següent: vostè diu que no reservem equipaments i que no reservem 
aparcament.   
 
Tornaré a començar perquè crec que és important que quedi clar i tampoc portava molta 
intervenció per tant tornaré a començar perquè hi ha hagut un petit problema tècnic que 
sempre poden haver-hi i passa. La tecnologia és la que és.  
 
Torno a repetir que el Partit Socialista en aquest plantejament respecte a la modificació que 
hem passat de clau OD5S tenen una línea ben diferent a la nostra. Una línea que vostès 
d’alguna manera defensen però ja es veu que no és compartida per l’equip de govern. Es nota 
en els punts de les diferents modificacions i dels diferents que hi ha hagut al respecte. Però una 
cosa que si que van dient i a veure si va calant i entenem que no és correcte i és el tema de la 
reserva d’espais per equipaments i aparcaments. Nosaltres com a equip de governi en aquesta 
modificació no toquem res del tema d’equipaments, no ho toquem . No toquem res respecte el 
tema de tots els `punts. Només parlem de les zones edificades que no són zones d’equipaments 
per tant no digui que no reservem places per equipaments perquè estem respectant el mateix 
que vostès van ficar al Planejament, estem respectant al mateix al respecte. Per tant no digui 
una cosa que no és veritat. 
 
I respecte a l’aparcament, cada Ple sembla que quan surt aquest tema hem de repetir i recordar 
el passat però és que al final si un no ho fa sembla que se li hagi de donar la raó a vostès quan 
no és així. Nosaltres defensem l’aparcament i es pot veure en tots els punts del municipi que 
qualsevol espai on aquest ajuntament pot arranjar un aparcament ho fa. I aquesta és la realitat, 
amb això no trèiem aparcaments. Vostès sí que en el seu moment en tota aquella zona van 
treure’ls i si no recordin el carril bici, i n o m’agrada recordar. Però si no fem memòria a les 
coses vostè ve aquí se seu i diu les 2 o 3 coses que sempre està dient i que de les 3 coses que 
diu quasi totes, per no dir totes, no s’adapten a la realitat i no són certes. I tant el tema de la 
zona d’equipaments en el qual nosaltres no hem tocar cap aspecte i respecte als aparcaments 
doncs no és cert i no és correcte. Nosaltres apostem per l’aparcament, vam aconseguir treure el 
carril bici adapta augmentant el doble d’aparcaments en tota la franja del Passeig Marítim i no 
hem tocat cap punt d’equipaments. 
 
Diu que tornem al darrere, miri això no és cert. Vostès sempre han dit una cosa que els 
contradiu na mica. Vostès han defensat que en el tema de volum i disconforme no és un 
problema pels veïns, és una opinió seva i això van dient. Amb el qual els veïns poden arreglar 
els seus pisos i d’alguna manera no han de tirar els edificis. Per tant si vostès diuen que 
aquestos pisos es poden conservar llavors quin efecte té aquest Planejament amb els serveis? 
Amb la xarxa d’aigua i clavegueram? Per tant el que diu per una banda el seu propi castell se li 
cau per l’altra. Pels 3 motius per uns equipaments que no és cert, per la zona d’aparcaments 
perquè vostès han demostrat el contrari i pel tema de les xarxes d’abastament d’aigües, 
d’aigües residuals, que diuen vostès que són insuficients i que d’alguna manera va en contra del 
que vostès en aquesta Sala han dit més d’una vegada. Gràcies. 
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Sr. Alcalde: moltes gràcies. Torn de rèplica Unió Alternativa Municipal. 
 
Sr. Parera: bé, Unió Alternativa Municipal ho allargaria molt perquè això porta molta cua però sí 
que UAM, en aquest cas, estem contents per haver aconseguit aquestes modificacions. Encara 
que per la part hotelera i per la part de propietaris encara hauria molt a discutir. De totes 
maneres a UAM celebrem aquestes modificacions. Estem contents. 
 
Sr. Alcalde: Partit Popular 
 
Sra. Elvira: res. Tornar a fer constar que nosaltres com a equip de govern des de l’inicio hem 
defensat i hem estat al costat dels veïns. Jo crec que estem demostrant que tot allò que vam dir 
ho tirem endavant. Res més. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista. 
 
Sr. Ferré: sí, Bonilla 
 
Sr. Bonilla: señor Alcalde mire, usteds dicen que practicamente estan reservando los mismos 
espacios que reservabamos nosotros. Si ustedes realmente estan reservando los mismos 
espacios de suelo para equipamientos y demás pues es incierto y es inviable porque pasa una 
cosa: ustedes estan aumentando la edificabilidad en más de un 50 % en todo este sector. Si 
aumentan la edificabilidad en un 50 % automaticamente la masificación se da. La movilidad de 
los vecinos se da y la movilidad de los vehículos estarà ahí. Por lo tanto ustedes manteniendo 
los viales tal y como son, las reservas de suelo para equipamiento exactamente lo mismo, 
ustedes están creando un déficit de un 50 % en todo el barrio del que hoy estamos hablando 
de la modificación que ustedes estan haciendo en OD5S. Por lo tanto no pueden convencernos, 
ni a nosotros ni a nadie, de que realmente eso es así. La edificabilidad allí se va a aumentar en 
proporciones que no va a tener nada que ver este barrio con el barrio de Mas Mel. No hay más 
que ver las salidas, las anchuras de las calles que tiene todo el barrio de la playa de Mas Mel y 
compararlo que lo que es el barrio de Segur. Esto está más que a la vista de cualquier persona 
sin ser un gran entendido en Urbanismo. Eso lo terminaran pagando los ciudadanos y lo 
terminaremos pagando los ciudadanos en los próximos años. Esto es una realidad que 
estaremos viviendo con la carencia que habrá de espacios públicos y de viales y de zonas de 
aparcamiento.  
 
Porque mire señor Solé, lo que usted me dice que ustedes arreglaron del carril bici de la playa, 
me dan hasta ganas de reirme la verdad. Porque la convivencia del carril bici en el Paseo es 
insostenble y ustedes tienen los datos mejor que nosotros. Y al mismo tiempo la anchura que 
tiene, concretamente todo el Paseo Marítimo ustedes saben que no da para que haya dos 
sentidos con seguridad de circulación es este Paseo Marítimo. Es imposible si ustedes ponen, 
como tienen puesto aparcamiento en los dos sentidos y ponen dos viales de circulación, que es 
lo que tienen puesto hoy en día, la seguridad en este Paseo. Es imposible que exista porque no 
queda anchura para que los vehículos se cruzen. Esto a la larga ustedes saben que tiene que 
tener un coste y una modificación muy importante para estrechar esas aceras y darle una 
anchura a ese vial. O tienen que terminar suprimiendo un sentido de circulación o uno de 
aparcamiento, el equipo de gobierno que esté tendrá que terminar dándole la solución a ese 
problema. De momento nada más señor Alcalde. 
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Sr. Alcalde: molt be, moltes gràcies. Rafel, Convergència i Unió. 
 
Sr. Solé: moltes gràcies. Esperem que no vulgui enderrocar tota aquella zona, esperem, eh! 
Criem que s’equivocaria. Miri sincerament, a barrejat el tema del carril bici. Jo només li he dit, 
ho he tret des d’un punt de vista de l’aparcament. 
 
Jo a vostè no li he tallat en cap moment is vostè vol dir quelcom doncs ho diu quan toqui però 
és un tema que crec que jo no li he tallat.  
 
El tema dels aparcaments miri nosaltres, hi han molts punts que s’ha de modificar però hem de 
pensar també en el comerç en molts cops viu pel tema que hi hagi facilitat d’aparcament i això 
crec que no se li pot oblidar a ningú. Crec que nosaltres doncs ho hem demostrat en el temps 
que portem governant. Vostè també parlar constantment de l’edificabilitat que augmentem 
més d’un 50 %, etcètera. Miri sincerament, el tema de l’edificabilitat crec que és un concepte 
que vostè no té molt clar perquè si vostè s’ha llegit tot exactament el que diu el Planejament, 
no només parla que se suprimeixi l’edificabilitat, hi ha un paràmetre que es manté respecte el 
que deia a l’any 89 que és la densitat dels habitatges per tant una massificació no hi serà. No 
més de la que hi ha ara per tant vostè ha tornat a dir una cosa que no és certa. No cal el 
coneixement de quin és l’índex d’edificabilitat, l’índex d’edificabilitat serà com ha sigut fins ara 
en aquella zona que es regularitzarà en funció d’altres paràmetres. És a dir distàncies entre 
habitatges, etcètera, per tant no és cert que s’augmenti en més d’un 50 %. Per tant altra cosa 
que ha dit no és cert. 
 
I el tema de la densitat que al final és els habitatges que poden haver per metros construïts 
doncs canvia. Per tant s’evitarà tot això que vostè ha dit. Per tant els seus arguments entenc 
que ha de defensa la principal feina feta que vostès en l’anterior legislatura però no està de més 
reconèixer que hi ha punts que es podien haver fet millor i que d’alguna manera podrien estar 
amb el govern i modificar allò que al final és una justícia per la zona. Nosaltres això ho hem de 
mirar no com una crítica al passat sinó com un pas en el futur en el qual entenem doncs que és 
una reivindicació que s’està fent realitat, que s’està duent a terme, que està afectant a tota una 
zona molt important que va des de el carrer Tajo al carrer Duero i per damunt de la via a la 
zona de Emilio Rodríguez Pita. Per tant tota aquella zona ja no estarà en volum disconforme, 
continuarà tenint els mateixos paràmetres que tenia fins ara i d’alguna manera doncs 
qüestionant els problemes de la gent, escoltant a la gent i al final fer unes actuacions que 
realment creiem que són justes. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: molt bé. Vol dir alguna cosa més com a ponent? Passaríem a la votació. 
 
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 7 dels membres 
del PSC, acorda: 
 
PRIMER.- Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del POUM, zonificació de les 
parcel·les situades a segur platja qualificades de subzona od5s i article 152.2.4 de les 
normes urbanístiques de Calafell 
 
SEGON.- Trametre el Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva 
publicació en el DOGC. 
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Sr. Alcalde:  Bé, jo l’única cosa que voldria dir aquí per sobre de qualsevol altra cosa és 
simplement que vam escoltar al veïns. El veïns van fer una reivindicació perquè no estàvem 
d’acord amb el que s’ha via fet en el POUM. És una mica d’història que no és celebrar-ho o no 
celebrar-ho simplement doncs s’han fet tots els tràmits que cal i des del departament 
corresponent de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat doncs s’ha aprovat aquest 
canvi i a més a més  de treure al S del OD5S doncs s’ha deixat com estava. Tot el demés són 
ganes de remenar la perdiu. Jo simplement crec que el que s’ha fet és una demanda que hi ha 
hagut Per part d’uns veïns, s’ha seguit tot el procés, s’ha donat la raó i ja està. Llavors, doncs ho 
celebrem, doncs bé. Ho celebrem perquè han tingut el que creiem que era just per ells i res 
més. De l’altra manera crec que no se’ls va escoltar i vostès van fer el que creien en aquell 
moment. No dic  quin és el dolent i quin és el bo. La qüestió és que les coses han quedat com 
estaven. Ni especulacions ni tot el demès que vulgui vendre són qüestions que no tenen res a 
veure amb l’objectiu que és mantenir exactament com estava tot aquell territori i donar 
tranquil·litat a tot un seguit de veïns i veïnes de la zona. Bé, moltes gràcies. 
 
 
5.5.5.5.    MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN 
PAS SOTERRAT AL CARRER PISUERGA DE SEGUR DE CALAFELLPAS SOTERRAT AL CARRER PISUERGA DE SEGUR DE CALAFELLPAS SOTERRAT AL CARRER PISUERGA DE SEGUR DE CALAFELLPAS SOTERRAT AL CARRER PISUERGA DE SEGUR DE CALAFELL    
 
En Ramon Ferré Solé, amb DNI 77785766L, en representació del Grup Municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell 
 
EXPOSA 
 
Que l’Ajuntament de Calafell va començar negociacions amb ADIF per a la construcció 
d’un nou pas soterrat a Segur de Calafell ja fa quatre anys, temps que ha resultat excessiu 
i que ha propiciat la pèrdua d’algunes vides humanes. 
 
En el mes de gener de l’any passat, l’alcalde anunciava un acord amb ADIF per a la 
construcció del pas soterrat del carrer Pisuerga durant el 2012.  Aquest fet va resultar un 
engany per part dels dirigents d’ADIF i de l’alcalde, ja que tothom confiava en què s’havia 
arribat a un acord, però no existia cap document que ho acredités.  Després de l’estiu de 
l’any passat, es va saber que no existia cap acord, ni cap projecte, ni cap partida 
pressupostària en els pressupostos de l’Estat.  El més calent era a l’aigüera. 
 
Lamentablement, abans d’aquesta mala notícia, es va produir la mort per atorpellament 
d’una veïna de Segur, la Petra, fet que va fer encendre els ànims dels veïns i de les 
associacions veïnals, manifestant-se el mateix  dia del pregó de la Festa Major, el mateix 
dia de l’accident.  La indignació veïnal va anar en augment quan la manca de sensibilitat 
de l’alcalde va portar-lo a negar un minut de silenci en memòria de la víctima. 
 
Després d’això, es va procedir al tancament de la via del ferrocarril en els trams que 
restaven especialment en el nucli de Segur.  Sense la construcció dels passos oportuns, el 
tancament ha suposat una barrera important per a la vida diària del barri.  La via del 
ferrocarril ha suposat un obstacle per accedir  a molts negocis de Segur, d’ambdós costats 
de la via per als que viuen en la banda oposada.  Això ha suposat importants pèrdues 
econòmiques als negocis de Segur.  També, el tancament ha impedit el pas a aquelles 
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persones de mobilitat reduïda que anaven a la platja o què, simplement anaven a passejar.  
Així, aquest fet ha suposat una limitació important per a aquelles persones que havien 
comprat el seu apartament per a gaudir de la platja, fins el punt de què molts d’ells han 
renunciat a anar-hi durant aquest estiu. 
 
L’equip de govern va aprovar una modificació pressupostària en el Ple del 31 d’octubre, 
exposant-la al públic durant quinze dies hàbils per tal de formular les corresponents 
al·legacions a la mateixa.  En el Ple, durant el debat del punt, el nostre grup municipal ja 
va mostrar el seu desacord, votant en contra, però també manifestant no estar d’acord 
amb les prioritats de l’equip de govern.  No s’entenia com, després d’ingressar 1,2 milions 
d’euros més per l’IBI, no es destinés cap partida a la construcció d’un nou pas soterrat a la 
via del tren de Segur.  I més, després del fracàs estrepitós de les negociacions entre 
l’Ajuntament i ADIF.  Una inversió que, segons la carta que va escriure el propi alcalde 
Olivella a les diverses associacions de veïns, resultava “urgent i prioritària”. El PSC va 
presentar les al·legacions oportunes a la modificació per a demanar que es destinés 
aquesta quantitat a la construcció del pas soterrat del carrer Pisuerga, fet que va ser 
denegat per l’equip de govern. 
 
A més, l’any següent, en el pressupost pel 2013, amb el manteniment de l’augment de 
l’IBI del 10% que havia hagut l’any anterior, s’ingressaven 1,4 milions d’euros més, 
augmentant així el pressupost en aquesta quantitat.  El nostre grup municipal va tornar a 
presentar al·legacions al pressupost municipal demanant la creació d’una partida 
pressupostària per a la construcció del pas soterrat del carrer Pisuerga.  També ho va fer 
l’Associació de Veïns Sant Miquel.  Ambdues van ser rebutjades per l’equip de govern. 
 
Des de llavors, els veïns han seguit rebent falses promeses i enganys per part d’ADIF i 
l’alcalde, fins i tot  amb simulacions de què s’estaven realitzant els treballs geotècnics per 
a fer un proejcte que mai ha iniciat el seu redactat.  Farts d’això, els veïns han convocat 
durant, tot l’estiu, contínues manifestacions tallant la C-31 en algunes ocasions, per a 
demanar la construcció de pas. 
 
En el darrer ple de juliol, el PSC va presentar una moció per a la construcció de l’institut de 
Segur amb el romanent de tresoreria de 2012 de l’Ajuntament de Calafell que va aprovar 
l’equip de govern.  Aquesta moció va ser rebutjada, però del Ple es va desprendre que 
resten 2,2 milions d’euros del romanent que l’ajuntament ja té a disposició, quantitat 
suficient per a fer el pas soterrat que es demana.  Les diferents normatives estatals han 
anat variant durant l’any, fins el punt de què ja es pot destinar aquest romanent a 
inversions.  A més, vista la manca de voluntat  per part de l’equip de govern de destinar 
aquest romanent a la construcció del nou Institut de Segur, hem iniciat accions en el 
Parlament de Catalunya per tal d’aconseguir el nostre objectiu. 
 
Vist que les negociacions amb ADIF segueixen sense fructificar  i vista la impossibilitat 
d’aconseguir el finançament de la construcció del pas per part d’ADIF, demanem a 
l’alcalde que no perdi més el temps. 
 
Es proposa: 
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1. Que s’acabi el projecte que va deixar encarregat l’equip de govern anterior a l’empresa 
TRAIN per saber l’import exacte de la construcció del pas soterrat a l’alçada del carrer 
Pisuerga de Segur. 
 
2. Que es destinin els diners suficients per la construcció del pas soterrat esmentat fins els 
2, 2 milions d’euros de què disposa l’Ajuntament de Calafell. 
 
3. Que s’obligui al contractista de l’obra a donar feina a industrials I empresaris del 
municipi, així com a professionals del sector que pateixen situació d’atur. 
 
Sr. Ferré: sí, molt bon dia. Jo dir una mica el que vostès han estat dient en el punt anterior que 
és que han escoltat als veïns i han modificat el POUM per tal de donar satisfacció a aquestes 
demandes veïnals. Doncs en aquesta moció tenen una nova oportunitat de fer-ho escoltants als 
veïns que durant molts dissabtes s’han manifestat durant el mes d’agost al barri de Segur i 
també donar-les satisfacció.  
Nosaltres en el mes de juliol vam presentar una moció respecte al romanent de Tresoreria en el 
què sobraven 5,7 milions a final d’any 2012. Se’ns va dir en aquest moment que aquests 5,7 
milions només hi havia 2,2 que eren de crèdits disponibles per tant nosaltres vam decidir en 
aquell moment i al veure que vostès tampoc tenien massa clar de tirar endavant l’ institut 
avançant els diners l’Ajuntament, doncs vam dir en aquell moment d’iniciar el tràmit a través 
dels nostres parlamentaris en el Parlament de Catalunya per poder demanar que aquest institut 
de Segur es fes.  
 
Per aquest motiu ara en el mes de setembre presentem que d’aquests 2,2 milions d’euros que 
hi havia de crèdits disponibles, de romanent, com a mínim la meitat que més o menys és el cost 
que pot tenir l’execució d’aquest pas soterrat que es demana a Segur, doncs que com a mínim 
la meitat es destini a fer la construcció d’aquest pas. Per poder fer-ho ja sabem que les lleis 
actuals, que va fer l’Estat en el seu moment, encara no estan aprovades del tot i encara no 
permeten que el romanent de Tresoreria es pugui utilitzar per inversions. Però sí que és veritat 
que s’està en el tràmit parlamentari per poder-ho fer i això és el que estem demanant. Que un 
cop es pugui fer i un cop estigui aprovat que aquest romanent es pugui utilitzar per fer 
inversions que l’equip de govern prioritzi dintre dels 2,2 milions d’euros que tindrà per repartir, 
per fer obres i per fer doncs inversions de tota mena, prioritzi l’execució d’aquest pas soterrat 
que els veïns demanen. Simplement és això.  
 
A més a més també estem demanant que s’acabi el projecte que havia deixat encarregat 
l’anterior equip de govern i que no se per quin motiu es va aturar i es va continuar negociant 
amb ADIF per tal que ADIF fos el que fes aquest projecte. Nosaltres creiem que aquest projecte 
s’havia d’haver acabat i s’havia d’haver anat a negociar a Madrid amb el projecte acabat i així 
sabríem ja d’una vegada el que val aquest pas i és per això que tornem a demanar que l’equip 
de govern acabi aquest projecte i que d’una vegada per totes sabem el que val. 
 
D’altra banda sabem també que ADIF ni té previst fer el projecte, ni està fent el projecte i no 
només això sinó que també no hi ha diners per fer l’execució d’aquest pas per tan el que els hi 
estem tornant a demanar és que sigui l’Ajuntament, que és qui realment ha de fer aquest pas 
perquè la via fa més de 100 anys que està en aquest lloc i Segur de Calafell es va construir am 
posterioritat, molta posterioritat. Per aquest motiu creiem que és l’Ajuntament el que ha de fer 
aquest pas i per això creiem que s’ha de prioritzar ja que hi ha els diner per fer-ho doncs la 
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construcció  a través del Consistori vistes que les negociacions a Madrid no tenen cap mena de 
sortida ni cap mena de viabilitat per poder fer aquest pas. I que ja ens han enganyat en 
diferents ocasions i no volem doncs que això continuí.  
 
Per tant faci cas als veïns perquè durant tot l’estiu i tot els mesos que han estat reivindicant-ho 
han impedit vostès que puguin anar a la platja, que puguin travessar la via per anar a comprar i 
que molts negocis s’hagin vist perjudicats per aquesta decisió de tancar la via i dividir el poble. 
Això és el que han fet vostès, molta gent gran no pot anar a la platja perquè no té un pas 
construït per poder-lo fer i vostès els hi ha tancat les úniques possibilitats que tenien i han de 
fer nues voltes importants que molta gent gran ja no s’atreveix a fer i per aquest motiu molta 
gent se’n va a passejar cap a Cunit en lloc d’anar cap al Passeig Marítim i això és una realitat. 
Vostès ho poden contrastar amb els veïns mateixos que viuen en aquest barri. Per això li estem 
demanat que una vegada per totes destinin els diners suficients quan sigui oportú i estigui 
aprovada aquesta llei que s’està tramitant. I evidentment que prioritzin la construcció del pas de 
Segur de Calafell que tant demanen els veïns i que tant temps portem reivindicant. Moltes 
gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, moltes gràcies. Iniciem el torno de paraula. Té la paraula Unió alternativa 
Municipal. 
 
Sr. Parera: sí senyor Alcalde. No ho se. Aquí ens veuríem obligats a parlar i parlar paraules 
dures. Però com que soc persona val més que no les faci servir. Però sí que us haig de dir que és 
una pena que un Ple darrer de l’altra s’hagi de parlar del pas dintre de les reivindicacions que 
estan fent els veïns. Mireu quan uns veïns, una persona, sigui el que vulgui, es queixa s’ha 
d’escoltar i quan s’ha escoltat s’ha de mirar i comprovar si tenen raó o no tenen raó. I si tenen 
raó s’ha de buscar la solució de la manera que sigui i solucionar el problema. No podem esperar 
que el corcó ens mengi el problema, no es pot esperar. I ara tinguem en compte una cosa, i us 
ho dic sincerament, i els que han presentat la Moció que nosaltres ja hem parlat personalment 
amb comissions informatius, en Plens amb punts i comes ara ha arribat un extrem que viem les 
coses tant malament.  
 
Espero que parlant així dur que el Govern busqui solucions que el que està parlant quan el 
paren pel carrer, com sempre, perquè els que reivindiquen aquest pas són persones i grans 
persones perquè aquesta paraula de persona cada dia fa més falta però les persones que 
reivindiquen el pas són persones de veritat jo em parlo, les escolto i això. Ha arribat un moment 
que he agafat la decisió i mireu els hi diem: penso dir-li. Si a les pròximes eleccions soc en aquí, 
no em passa res, entro a l’Ajuntament i som decisius o podem contribuir o ajudar al Govern el 
pas ja us el farem perquè no veiem manera dintre de les reivindicacions d’un Ple darrere de 
l’altra que aquest Govern es decideixi, si us plau, d’agafar la decisió i dir: és veritat el que diu l’ 
UAM, és veritat el que diu el Parera que aquest pas s’ha de fer i no podem d’esperar més . 
Suposo que diuen que no hi ha diners però jo diria un exemple: una mica d’aquí i una mica 
d’allà, la quantitat s’havia pogut recollir de sobres i fer aquest pas. Perquè si ens gastem 10 € 
en un cantó, 8 € en un altra, 6 € en un altre i 15 € en una altre ja hem arribat a 60 € que no els 
tenim però ara els tenim. Si us plau busquin solucions, sou un govern capacitat si voleu per 
solucionar els problemes. Però quins problemes solucioneu? Guardaré silenci perquè no sé si en 
solucioneu gaires però aquest s’ha de solucionar. Res més senyor Alcalde. 
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Sra. Elvira: moltes gràcies. Començaré amb el senyor Parera. Comentava vostès el tema dels 
ciutadans. Jo crec que per part nostra, i ens referim als ciutadans dels que ara estem parlant 
que són els ciutadans de l’Associació de Segur de Sant Miquel i dels ciutadans del poble de 
Segur que volen aquest pas i porten molts anys la gent de Segur reivindicant. Llavors, escoltar 
escoltem senyor Parera, solucions? Home! intentem posar-les al màxim que podem. Per part 
nostre com a grup municipal del Partit Popular amb representació tant al Parlament com a 
l’Estat Espanyol nosaltres, el que nosaltres estem fent és intentar per totes parlar amb els 
representants de les diferents parts de l’Estat Espanyol que formen part d’una decisió com la del 
pas soterrat del carrer Pisuerga. Estem en continu contacte amb ells, jo crec que desprès els 
enyor Alcalde ja farà un resum de com van aquestes reunions però jo crec que en tot moment 
se’ls hi ha escoltat, en tot moment les reunions les estem intentant buscar a totes, totes i com 
vostè diu: recollir la quantitat d’un lloc o de l’altre per fer el pas, home senyor Parera! Que 
vostè m’ho digui que ha portat molts anys governant en aquest ajuntament, que ha tingut 
temps de molts diners, d’ingressos de molts diners en aquest ajuntament, que vostè que és una 
persona de Segur com jo sap que aquesta reivindicació no és d’ara sinó que fa molts anys que 
l’estem reivindicant i vostè em digui que  ara hem de buscar diners, de veure com podem quan 
veritablement no és la situació econòmica més adient per intentar treure’l. Jo crec que vostès 
hauria de repensar-se les reflexions que al respecte fa. 
 
Pel que fa al Partit Socialista, començaré, bé el tema d’escoltar als veïns ja hi he fet la resposta 
al Partit d’UAM. En el tema d’ ADIF ens ha enganyat, home! jo suposo que vostès també els 
hauran d’enganyar perquè quan vostès parlen en plural i no parlen d’un dia sinó que parlen de 
varies vegades i vostès presumeixen d’haver tingut diversos contactes amb ells en temps també 
han tingut aquest sentiment. Jo el que trobo és que la Moció en si mateixa crec que, deixem-ho 
dir, que per part seva és una mica d’oportunisme i que sobretot en la redacció d’aquesta Moció 
vostès també arriben a dir mentides sobre situacions que s’han donat al municipi que són certes 
i que les ha fet ADIF i que vostès posen en dubte, fins i tot, que això ha estat una pantomima 
d’aquest equip de govern quan en cap moment als ciutadans els hi hem enganyat o els hi hem 
dit mentida respecte aquest projecte i de tal i com està la situació. Tots aquells ciutadans que 
ens ho han preguntat saben la situació exacte en la que ens troben  a dia d’avui.  
 
Jo crec que més enllà de la Moció que vostès demanen, és la intenció amb la que fan aquesta 
Moció. Vostès fan aquesta Moció amb la intenció en primer lloc de esquerdar aquest equip de 
govern perquè com be saben aquesta inversió l’ha de fer l’Estat Espanyol, l’ha de fer el govern 
d’Espanya, vostès saben que estem en un moment de crispació social que el que volen vostès és 
intentar que aquí també hi sigui. Per molt que vulguin nosaltres ens devem a la nostra 
ciutadania més enllà de discursos de fora de Calafell.  
 
Jo crec que el que estan aconseguint també és en comptes de com un polític que a d’anar a 
que se’ns vegi com persona que estem al costat del poble i que intentem ajudar-los al màxim 
vostè és tot el contrari: crispen a la societat, fa entrar en una lluita sense fi, vostès critiquen per 
criticar, el que fan es entorpir la feina del polítics del municipi que el què volem és a la fi que 
aquest municipi funcioni bé. I el que crec és que hauríem d’intentar, sobretot, no manipular a 
les persones. Jo crec que les persones, i torno a dir tot aquell ciutadà de Segur que em saluda 
pel carrer o que venen als despatxos dels regidors aquí, quan hem tingut diverses reunions 
sobre tot amb l’Associació de Veïns de  Sant Miquel, jo crec que en cap moment es pot dir que 
nosaltres els hi hem mentit. En cap moment, poden voler que el  pas es faci abans que el què 
veritablement el Govern Espanyol està intentant fent però jo crec que és una decisió el fet que 
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el Govern respon quan inverteixi diners en aquest municipi així no hauran d’invertir els 
ciutadans de Calafell aquests diners sinó que pagui qui ha de pagar que és el Govern de 
Madrid. Que paguin ells que nosaltres aquests diners els podem invertir en altres coses pel 
municipi i al cap i a la fi si en el moment que ADIF digui un no rotund quan arribi aquest 
moment si vol tornem a seure’ns, parlem i ja parlem com a ciutadans de Calafell i llavors 
prenem una decisió. Però jo crec que fins que no esgotem totes aquelles guies que deixin que 
facin que sigui Madrid o el Govern Espanyol, sigui el que hi hagi endavant, el que pagui 
aquesta obra jo crec que hauríem de tenir seny i pensar que els ciutadans de Calafell som tots i 
que hem de ser responsables amb els diners públics. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: sí, bé, proposen nua cosa des de l’Oposició que resulta que escoltaren els ciutadans 
que ara és oportunisme quan es fa una cosa des del govern que també es diu que es fa 
escoltant als ciutadans llavors això no es oportunisme, això és fer el que toca. Bé, doncs si 
vostès tenen aquest criteri doncs escolti allà vostès. Quan nosaltres escoltem als ciutadans, 
doncs en aquest cas es manifesten cada 15 dies en el carrer i tallen la carretera i provoquen fins 
i tot uns talls importats de circulació. No perquè vulguin tallar la circulació sinó perquè estan 
demanant una cosa que tenen dret que és a creuar la via del tren i vostès els hi ha prohibit 
creuar la via del tren. Els hi ha posat una tanca que no poden fer-ho i això és el que vostès han 
fet. No l’Estat Espanyol ni l’Estat que sigui, m’està parlant vostè de l’Estat Espanyol i del Govern 
de Espanya i no se quines històries, escolti jo ni m’he referit al Govern d’Espanya.  
Jo hi he dit que ADIF no fa les coses que vostès estan intentant negociar i que ADIF no fa 
cas. Això és el que he dit. Ja està. I estem demanant que ho faci l’Ajuntament, que ho faci 
l’Ajuntament perquè creiem que ho ha de fer. I que ja per totes resolem aquest problema. 
També ens han dit que en temps de bonança no s’han fet aquestes inversions, escolti en 
temps de bonança es van invertir més de 90 milions d’euros en aquest municipi. Hem fet 
moltes coses i moltes coses que eren prioritàries en aquell moment. En aquell moment no 
hi havia la via tallada del tren. Ara la tenen tallada i la gent no pot creuar via. Doncs escolti 
no em parli del temps de bonança perquè no estem demanant que gastin 90 milions 
d’euros com es va fer en aquell moment. Estem demanant que només es gastin 1. 1 sol i 
segur que el troben perquè avui mateix passen una modificació que hi ha 572.000 euros, 
doncs segur que si rasquen al pressupost els tenen perquè ja només faltaria això, que 
nosaltres els haguéssim de dir de quines partides ho han de treure.  Doncs home, busquin 
la solució, busquin la manera i segur que trobaran més d’una fins i tot de poder fer aquest 
pas, més d’una. Vostè ha dit que no ens ha enganyat, no a nosaltres no ens ha enganyat, 
ha enganyat al Sr. Alcalde que ho ha reconegut fins i tot en un ple, que va dir el mes de 
gener o el mes de febrer de l’any passat que durant el 2012 es construiria aquest pas i 
estem ja pràcticament acabant el 2013 i encara no hem vist cap moviment de cap mena i 
això és un engany, això és un engany perquè a mes hi ha les declaracions publiques de 
l’Alcalde que també tenia un acord amb Adif dient això que en el 2012 es construiria tot 
després fins i tot el mateix a reconegut que aquest acord no existia i que aquest paper 
doncs no hi era, després han aparegut altres papers que també deien que farien el 
projecte i això però nosaltres avui en dia a hores d’ara sabem fermament que Adif no ha 
fet ni un pas per redactar ni tan sols aquest projecte, doncs per tant escolti’m si això no és 
un engany digui’m que és un engany? Vostè a dit que nosaltres crispen a la societat i que 
manipulen als veïns, home fins aquí faltaria, escolti nosaltres ni hem manipulat als 
ciudatans, vostè ho ha dit això que nosaltres hem manipulat a les persones, vostè ho ha 
dit escolti nosaltres no manipulem a les persones, vostès manipulen les informacions que 
tenen, això si que ho fan, però nosaltres no manipulen a les persones perquè nosaltres ens 
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hem afegit a la manifestació que han convocat els veïns per demanar aquest pas no la 
hem convocat nosaltres aquesta manifestació ni els hem manipulat perquè es manifestin 
ni tot això que vostè ha dit, nosaltres no ho hem fet tot això, nosaltres ens hem afegit i 
aquí estan els veïns per corroborar-ho ens hem afegit a les manifestacions ni tant sols las 
hem encapçalat, per tant corregeixi el que vostè ha dit perquè nosaltres no crispen als 
veïns, recollim la proposta i la demanda que fan aquests veïns i la recollim perquè creiem 
que es una prioritat pel municipi, no podem deixar una part del municipi tallada com l’han 
deixat vostès tallada i sense passos perquè vostès han vallat tota la via i ara la gent no pot 
creuar la via, sinó preguntin als negocis que hi ha a banda i banda si ho han notat això, 
molta gent de Segur muntanya no poden baixar a comprar al Passeig Marítim o no poden 
anar al Passeig Marítim a peu han d’anar amb el cotxe i a l’estiu difícil aparcar i al reves 
preguntin als veïns de Segur que els hi costa anar a comprar als negocis que hi ha a la 
carretera i fins i tot els establiment que hi ha al carrer baixador, preguntin a veure si vostès 
volen una resposta coherent no, que abans feien un trajecte en dos o tres minuts i ara fan 
un trajecte en tres quarts d’hora, això es el que esta passant i han d’anar a peu i molta 
gen gran ja renuncia a anar-hi perquè abans creuaven la via i podien anar a aquests 
comerços fins i tot dos i tres vegades al dia i ara amb preu feines una, perquè amb el 
temps que perden doncs ja no tenen temps de tornar i ja s’ho plantegen si han de tornar i 
això esta provocant doncs el que els he dit que molta gent se’n van a la zona comercial 
que hi ha a Cunit a tocar, van per la carretera caminant que allà si que no hi ha cap 
impediment i esta a peu pla i em sap molt de greu dir-ho així però es la realitat es el que 
esta passant i vostès han tallat la via del tren i estan impedint que aquests veïns puguin 
creuar la via amb facilitat per això els hi demanem que aquest pas es faci, que aquest pas 
es prioritzi dintre de les necessitats que té el municipi importants perquè no es una obra 
faraònica això és una obra que demanen els veïns, vostès només fan petites cosetes ja han 
fet un munt de petites cosetes però també escolti’m de tant en tant facin alguna una mica 
mes gran, alguna ja no demanem que facin moltes, demanem una aquesta, els estem 
dient quina es, ja els hi dic no demanem que es moguin i que facin una inversió de 
noranta milions d’euros, com diuen vostès en el temps de bonança que la crisis va 
començar en el 2007 i a finals del 2007 va començar i escolti  quatre anys vam estar 
governant amb crisis i en el municipi s’ha invertit mes de noranta milions d’euros a vostès 
només els estem demanat que inverteixin un, jo no crec que la crisis hagi canviat molt del 
2010 fins ara, estem tres anys mes enllà però la crisis del 2010 ja era forta i si que es 
veritat que en aquell moment el municipi es podia endeutar i teníem altres recursos que 
ara no hi són segurament però els estem demanant que facin aquest esforç i sinó ho volen 
fer com ho plantegem nosaltres doncs escoltin busquin la manera de fer-ho però segur 
que hi trobaran alguna perquè ja els hi dic avui mateix passen una modificació de crèdit 
de 572.000 €, jo estic segur que hi han partides en el pressupost que no s’estan utilitzant i 
que segur que es poden moure aquests diners abans de final d’any per poder fer aquest 
pas segur, perquè l’any passat ja va passar van sobrar 2,2 i abans de final d’any si 
haguessin fet una modificació, abans de final d’any d’aquests 2,2 que van sobrar haurien 
pogut fer el pas doncs els estan el mateix que miri’m el que pot sobrar aquest any en el 
pressupost i que ho facin si encara no es poden destinar aquests 2,2 milions d’euros a 
inversió, si encara no es pot fer, escolti’m facin això miri’m que tenen en el pressupost que 
encara no han gastat i modifiquin aquest pressupost per poder fer aquest pas perquè hi 
ha moltes alternatives de poder fer aquest pas i sinó ho fan és perquè senzillament no ho 
volen, moltes gràcies.  
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Sra.Suàrez: Si, gràcies bon dia, el fet d’atribuir tots els mals que té el municipi a 
l’Ajuntament o aquest equip de govern no es de retruc, només ja per començar vostès 
tornen a insistir, bueno presentant una moció com si no entenguessin de que va el tema 
com si no sapiguessim quines competències té l’administració pública local, quina 
competència té l’Ajuntament i presenten aquesta moció doncs demanant que 
l’Ajuntament assumeixi una responsabilitat que no li pertoca, demanant que l’Ajuntament 
assumeixi una responsabilitat que no li pertoca que vostès en el seu moment no van 
assumir i quan encara estem en negociacions amb Adif que evidentment aquestes no són 
el que ens agradaria que haguessin estat i el resultat no es el que ens agradaria que 
hagués estat fins a  data d’avui evidentment té raó, però en comptes d’anar tots a una el 
que fan vostès es intentar aprofitar en benefici del seu partit polític aquesta causa i 
intentar barrejar els temes, intentant perquè la seva moció no té cap mena de desperdici 
sobretot en la part expositiva és completament meravellosa intentant reflectir en el paper 
que la culpa és de l’alcalde que l’alcalde els ha enganyat quan vostè mateix acaba de 
reconèixer, encara sort que quedarà gravat, que Adif va ser qui va enganyar a l’alcalde i 
veig doncs que es van quedar i van entendre allò que es va explicar en aquell moment, 
clar expliquen coses que són una mica incongruents perquè diu que tothom s’ha anat al 
centre comercial de Cunit que hi ha a prop de Segur doncs jo em panteixo quina distància 
hi ha entre el poble de Segur o Segur centre fins aquest centre comercial jo crec que es la 
mateixa distància que Segur centre fins a la platja, per tant no entenc com potser que 
degut a la via que recordo, que vostè ho ha dit, la via fa mes de cent anys que esta allí 
sinó que degut a la via la gent ja no baixa a la platja, que després em sorprèn dient que 
hem fet un tancament de la via quan resulta que vostès a l’any 2009 en el seu butlletí 
propagandístic deien que Adif a començat l’execució d’un tancament de seguretat a un 
tram de la via de ferrocarril i que aquesta via de seguretat es tracta d’un tancament 
dissenyat per prevenir el vandalisme i la intrusió a la via per tant, ostres, vostès no vulguin 
focalitzar tots els problemes i redirigir-los cap a l’equip de govern quan saben 
perfectament que aquesta és la nostra responsabilitat,  potser es cert cosa que dubto per 
el que l’he comentat abans de la distància entre centre comercial de Cunit, la gent no ha 
baixat a la platja però no ha hagut cap mort, no li val més això, es que clar al final potser 
que ens ho plantegem d’una altra manera clar vostès diuen que degut al tancament a 
baixat el negoci comercial de la zona de la platja, jo ho poso en dubte però clar al final no 
hi hauria de ser millor o segons vostès també segons la seva part expositiva parlant de les 
morts i intentant aquí atribuir unes morts a un equip de govern quan potser el que 
haurien de fer es mirar exactament quanta gent s’ha mort fins ara doncs crec que tampoc 
es de retruc, a llavors el temps que portem i que vostès porten a la oposició, se’ls hi va 
notant la seva estratègia, estratègia de desacreditar el govern de desestabilitzar 
d’erosionar de confondre a la ciutadania, de no explicar les coses de la mateixa manera 
quan estaven en aquesta banda que quan estan en aquesta d’intentar utilitzar qualsevol 
tipus d’acció o qualsevol cosa que passa a la ciutadania en benefici seu i en benefici del 
partit i sobretot intentant fer-se la foto, sempre intentar fer-se la foto i sobretot, sobretot 
intentar qualsevol història per poder fer-se la foto, clar resulta que es presenta una moció i 
els diners sobrants són pel institut resulta que es presenta una moció i els diners sobrants 
són per el pla de mobilitat resulta que es presenta una al·legació i els diners sobrants són 
per la biblioteca resulta que ara els diners sobrants són pel pas soterrat, els diners són els 
mateixos i com vostè ha dit aquests diners a data d’avui no es poden utilitzar per fer cap 
tipus d’inversió i suposo que ho saben o no se que ho han preguntat als serveis tècnics 
però saben perfectament que nosaltres tenim un informe de la intervenció i la secretaria 
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on es recomana expressament no fer cap tipus de destinació d’aquest diners perquè amb 
data d’avui encara des de Madrid no s’han manifestat i en principi el que si que han dit es 
que aquest diners s’han de passar a reduir deute, reduir deute que li recordo també que 
en quatre anys de mandat va augmentar vint i cinc milions d’euros de deute i zero passos 
soterrats, al final potser si que valdria la pena que cadascú agafes i assumís la seva 
responsabilitat i crec que es important que vostès assumeixin la responsabilitat que els hi 
pertoca i que l’estratègia política de la demagògia no sigui la que regni en aquest mandat 
per part seva, quan vostès diuen ara formalment que ho destinem doncs d’aquí a un futur 
si vostès saben que aquests diners, en el acord, vostès demanen que en punt número dos 
de la proposta de la moció es destinin els diners dels 2,2 milions d’euros que disposa 
l’Ajuntament de Calafell si vostès sabien que aquests diners no es podien destinar a 
despesa i saben que s’ha de destinar a rebaixar el deute perquè ho demanen, perquè ho 
deixen per escrit, potser per ensenyar-ho a la ciutadania potser perquè els veïns vegin lo 
macos que són i el cas que els hi fan, clar escoltar a la ciutadania amb la clau anterior i el 
punt anterior es escoltar a la ciutadania, veure quina demanda tenen, veure ..... zero euros 
preguntar-ho a la Generalitat perquè es qui ens ha de donar l’autorització i si així es 
possible es fa, a data d’avui vostès entenen que es el mateix escoltar a la ciutadania que 
l’anterior punt es a dir agafar i col·locar 1,5 milions d’euros o el que ha dit vostè els diners 
suficients els 2,2 milions d’euros col·locar-los directament es a dir sense preguntar a l’estat 
si es pot fer i sense exhaurir totes les vies de negociacions amb Adif  que és qui té la 
responsabilitat real de dur a terme aquesta inversió, miri clar crec no poden intentar 
demanar-nos aquesta responsabilitat crec que el que hauríem d’intentar ja que veig que 
tenen tants contactes amb Adif es d’anar tots junts i si vostès saben a data d’avui que Adif 
no té cap mena de intenció de fer la inversió, no te cap mena de intenció d’acabar el 
projecte executiu que per cert li recordo que van demanar ells mateixos no dur a terme el 
projecte executiu de la empresa Traim i no contractar-la perquè ells volien fer el seu propi 
projecte executiu perquè ells durien a terme aquest pas soterrat clar si tenen tants 
contactes i tenen tanta informació crec que el que seria interessant es poder anar tots 
junts i poder fer aquest esforç últim amb Adif perquè ells assumeixin la responsabilitat que 
els hi pertoca i al igual que han fet el tancament de la via i després l’Ajuntament fa el 
manteniment facin el pas soterrat i després l’Ajuntament farà el manteniment 
corresponent, clar al final crec que això es el que pertoca i crec que es important que 
siguin conscients d’això i que no intentin confondre per dir-ho suament a la ciutadania 
utilitzant aquesta demagògia que al cap i a la fi es pot anar estriant de cadascú dels 
paràgrafs de la seva moció, jo crec que com a primer torn de replica hi ha mes que 
suficient gràcies per escoltar-me. 
 
Sr. Parera: Si Unió Alternativa municipal, ja ho dic de sermó no farà cap, no farem cap 
sermó però nosaltres UAM igual que els veïns tenim un somni i una il·lusió veure el pas del 
carrer Pisuerga acabat res mes sr. Alcalde.  
 
Sra.Elvira: Si seguint les paraules del Sr. Parera, bueno tinc 43 anys i porto des de els 3 
anys aquí a Segur de Calafell i aquest somni i aquesta il·lusió la tinc des de fa molts anys 
però la tenien ja els meus pares aquesta il·lusió, llavors entrant en la replica que ha fet el 
partit socialista, en primer lloc a fet una explicació del que per vostè es el oportunisme, no 
però clar dir que els ciutadans que es manifesten que no els escoltem i que m’ho digui 
vostè que jo crec que precisament gent que esta aquí al públic també va estar a unes 
altres manifestacions que vostè no va voler escoltar, jo crec que s’hauria de repensar això 
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que ha dit en segon lloc crec parla del tancament de les vies i parla com a Partit Socialista 
es un acte de irresponsabilitat perquè crec que tots estem aquí per intentar evitar que 
precisament no hi hagin mes persones que puguin morir o que puguin fer-se mal o caure 
a les vies jo crec que aquesta situació que vostè esta defensant es un acta de 
irresponsabilitat jo crec que tots haurien d’estar d’acord de que aquest tancament evita 
que precisament vostè deia que dos o tres vegades la gent pugui passar ja però es que 
evitem que dos o tres vegades al dia aquestes persones puguin morir, perquè a vegades 
per molt jove que siguis a vegades sense pensar pots despistar-te i tenir un problema jo 
crec que haurien d’anar tots en aquesta línia de que el tancament es una manera d’evitar 
que tinguin mes problemes i en tercer lloc jo crec que vostè diu be parlem econòmicament 
de diners i de la quantitat de diners i vostè no es recorda que vostès van tenir moltes 
oportunitats, vostè parla que la crisis el va enxampar a vostè, jo recordo d’estar quatre 
anys aquí a la oposició amb la meva companya de convergència i estar a comissió 
informativa de serveis econòmics i dir-nos que no que la crisis no existia i aquí esta la meva 
companya per donar fe vull dir vostè parla que la crisis el va enxampar i es va gastar una 
fortuna en uns locals del port que jo crec que en aquell moment podrien haver-ho pensat 
molt millor perquè la gent que som de Segur de la part de muntanya potser en comptes 
d’aquests milions al port de Segur hagués estat millor fer un pas sota via que es veritat 
que porta molts anys reclamant i en quart lloc i ja per acabar li agraeixo Sr. Ramon Ferré 
que aquest equip de govern fa moltes coses, moltes gràcies.  
 
Sr. Olivella: agrairíem al públic que els hi recordo que vostès venen aquí a escoltar el ple i 
no ha fer comentaris en veu alta si tenen ganes de cridar vagin a baix al carrer però aquí 
els agrairia que sirguéssim amb la mateixa tònica que se segueix a un ple, es per educació, 
Partit Socialista. 
 
Sr. Ferré: si moltes gràcies, a nosaltres ens ha acusat la portaveu de Convergència de que 
ens fem fotos, de que ens volem fer fotos, escolti’m no ens hem fet ni una foto nosaltres 
en aquestes manifestacions ni reivindicant el pas ni res, avui portem samarretes 
precisament i no ens hem fet ni una foto amb les samarretes perquè, perquè a nosaltres 
ens es igual la foto, vostès son els que es fan la foto més de vint-i-una de mitja cada dia i 
això ho paguen els ciudatans, vint-i-una fotos diàries es fa el senyor alcalde cada dia, miri 
responsabilitat, competències. L’ajuntament no pot exigir competències en aquest cas a 
Adif perquè ja he dit jo que  la via del tren fa cent anys que esta feta i Segur de Calafell no 
fa cent anys que esta fet, en tot cas quan es va fer la urbanització s’haurien de haver fet 
els passos oportuns per creuar la via del tren, passos que si en aquell moment no es van 
fer perquè l’organisme era un altre organisme i perquè les exigències d’aquell moment 
eren unes altres, ara que hi ha unes exigències diferents i que a mes a mes aquell 
urbanisme  que es va aprovar en els anys seixanta doncs esta consolidat com vostès han 
dit i que hi ha aquesta gran quantitat d’edificis i de blocs i de pisos i habitatge a banda i 
banda de la via precisament es l’ajuntament qui ha de fer i ha de resoldre aquesta 
mancança d’aquell planejament que va fer en el seu dia, no Adif per tant de 
responsabilitat i competències en aquest cas l’Ajuntament la té tota i no es d’Adif la 
competència Sra. Sandra Suárez li pertoca a l’Ajuntament fer aquest pas que si 
aconsegueix que ho faci Adif millor evidentment, ens ho estalviarem tot i podrem destinar 
els diners dels ciutadans dels impostos a altres coses, però es que ja portem bastant temps 
amb aquestes negociacions i veiem que no avancen ni un mil·límetre es mes cada vegada 
ens donà mes la sensació de que ens estant prenent el pel i no nosaltres sinó tots els 
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ciudatans tenen aquesta sensació i si la responsabilitat es de l’Ajuntament escoltin facin el 
pas des de l’Ajuntament i després si volen negociar amb Adif per fer mes passos perquè 
s’han de fer mes, no nomes un s’han de fer mes, doncs escoltin segueixin negociant i 
segueixin parlant però ja sense aquesta pressió de tenir als veïns cada quinze dies 
manifestant-se i de tenir als ciutadans de Segur dividits per aquesta tanca que han posat 
en aquest mandat, la via del tren fa mes de cent anys que hi es però la tanca no, la tanca 
fa uns mesos que esta posada i nosaltres vam començar el cercat  però van començar el 
tancat  de la via del tren per on hi havia passos soterrats, el tram de Segur no el vam 
tancar  nosaltres, precisament per això perquè no hi havia els passos i ho vam deixar pel 
final esperant que es fes aquest pas per poder tancar   aquest tram de via del tren, vostès 
han sigut els que han tancat  aquest tram de via del tren sense que hi haguessin els passos 
per tant no ens acusi de haver tancat nosaltres la via del tren perquè precisament on hem 
fet aquest tancat d’aquesta via del tren es on ja hi ha els passos fets i on no hi havia els 
passos fets vam deixar els espais oportuns per poder passar a mes a mes per tant no hem 
digui això i també ens acusen de nou de oportunisme presentant aquesta moció i que 
cada vegada que hi ha diners per repartir doncs demanem una cosa o una altre, el pas es 
la segona vegada que el demanem, primer els hi va sobrar un milió i mig d’euros 
aproximadament de IBI de l’any 2011 que van ingressar de més, els hi van sobrar aquests 
diners el van destinar a fer coses que ja ni recordem, els ciutadans a que es van destinar, 
es van destinar a fer coses petites coses que segur que estan en el carrer i estan totes fetes 
o casi totes però els ciutadans no saben d’aquell milió i mig que es va fer, després en el 
pressupost del 2012 tenien un milió quatre cent mil euros més de pressupost que va ser 
també precisament per un augment de ingressos del IBI, també els hi vam demanar en 
una al·legació que destinessin  aquells diners doncs a una inversió que creiem prioritat en 
aquell moment, el passos soterrats, el mateix i vostès tampoc van fer cas en aquella 
al·legació, ara els hi tornem a demanar que del que va sobrar del 2012 destinin aquests 
diners a fer aquesta inversió però avui en el ple els he tornat a demanar una altra cosa que 
es que abans de que acabi l’any 2013 facin un repàs per les partides que tenen i que no 
han gastat i recollint els diners per fer aquest pas i ara els hi estic fent una altra proposta 
perquè podrien estar fent propostes cada mes si volguessin, donant-li solucions de com 
destinar aquests diners per fer el pas i proposant solucions per fer aquest pas, però són 
vostès els que tenen els tècnics i els que diuen que els han fet un informe i tot, que jo mai 
havia vist un informe amb una moció política no se quin informe han de fer però be si 
vostès tenen un informe el mínim que podien fer era donar-nos aquest informe, jo no tinc 
cap informe, la informació la ha dit vostè ara jo no tinc cap informe de res a nosaltres no 
se’ns a fet cap junta de portaveus ni cap comissió per explicar-nos això, si hi ha un informe 
fet jo es la primera noticia que tinc quan ho ha manifestat la seva portaveu per tant escolti 
si vostès tenen més informació i no la volen donar doncs escolti’m son vostès els que 
amaguen la informació, per tant a mi no hem digui ara que hi ha un informe fet que diu 
que s’han de destinar aquests diners a reduir el deute, ha dit vostè, home això ja ho 
sabem les lleis que hi ha aprovades ara pel govern de l’estat diuen això però també sabem 
que s’està tramitant una llei que diu el contrari i ho sabem perquè ja s’ha manifestat en 
diferents ocasions en el ple i sabem que aquests diners es podran destinar a inversió quan 
s’aprovi definitivament aquesta llei que esperem que un divendres d’aquests màgics que 
té el govern central doncs ho aprovi i no siguin tot retallades i cada vegada doncs anem 
apretant més el cinturó sinó que també deixi una mica de marge i una mica de coll perquè 
puguem fer alguna cosa, tant als ajuntaments com a la resta de ciutadans perquè només 
fan que ofegar-nos i al final acabarem tots asfixiats de tant apretar doncs escolti’m deixi 
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una mica de marge i una mica de coll i a veure si s’aprova aquesta llei definitivament i 
podem destinar aquests diners de inversió per fer coses i perquè i així moviment de 
l’economia i no només un estancament total. Escolti’m vostès també ens ha dit de perquè 
no anem junts a Madrid, miri’m encara estem esperant que ens ho proposin d’anar junts a 
Madrid, ens ho ha dit d’anar junts i de demanar el pas, ja que tenim tanta influència en els 
diputats i tenim tanta influència en Adif, això ens ho ha dit, això ho ha dit doncs unim 
esforços, doncs escolti’m si ni ens ho han proposat d’anar junts a veure tampoc creiem 
que resolgui molt la situació d’anar junts però be si s’ha d’anar junts, anirem junts 
evidentment perquè nosaltres no anirem junts només amb vostès sinó que volem anar 
junts també amb els ciutadans a Madrid si cal, que són els que també demanen aquest 
pas, per tant escolti si anem a Madrid a fer mer força i em d’anar junts escolti per a mi 
encantat de la vida d’anar-hi junts, jo crec que em d’anar tots a Madrid si cal si podem 
aconseguir-ho però el que veiem es que difícilment ho aconseguirem d’aquesta manera 
perquè ja no m’hi fico en la situació que esta vivint Catalunya o que esta vivint l’estat avui 
en dia i que posa difícil que hi hagi aquesta possibilitat de fer coses, ja no he entrat amb 
això, no vull entrar, però si que crec que si el motiu es el d’anar junts doncs escolti anem 
junts si cal, de totes maneres ja l’he dit per nosaltres les competències i la responsabilitat 
de fer aquest pas és totalment de l’Ajuntament, la Sra. Olga Elvira la portaveu del Partit 
Popular ha dit que hi havien ciudatans que es van manifestar en el seu moment i no els 
vam escoltar, miri en aquell moment jo no la vaig til·la d’oportunista a vostè, jo no li vaig 
dir que era oportunista, simplement li vaig dir el mateix que estem dient ara des de la 
oposició en aquell punt anterior que hem votat abans, el mateix discurs perquè es el que 
creiem, vostès han aprovat una cosa abans que va en decrement de Segur platja i això es 
el que creiem i ho estem dient obertament i ho vam dir en el seu dia i ho dient ara des de 
la oposició, es vostè la que quan esta a la oposició a les manifestacions i ara que esta al 
govern no els hi fa cas als ciudatans, es vostè la que fa això, nosaltres no ho hem fet això 
nosaltres ara ens podien haver sumat també a aquestes demandes ciutadanes que diuen  
vostès, ho podrien haver fet i podrien haver aprovat l’anterior clau però no ho creiem així 
perquè això si que seria oportunisme, això si que seria oportunisme, nosaltres em defensat 
tant des de el govern com des de la oposició el que creiem, el que creiem, no el que ens 
convé, el que creiem perquè vostès també ens han acusat de que ara estem demanant 
una cosa per benefici del partit, miri per benefici del partit cap ni un, aquí hi ha molts 
ciudatans de tots els partits polítics excepte del partit popular i convergència i unió,  de l’ 
equip de govern, perquè també hi ha ciudatans de convergència i unió i del partit popular 
que demanen en aquestes manifestacions la construcció d’aquest pas, per tant hi ha gent 
de tots els partits polítics que demanen la construcció d’aquest pas i son vostès els que no 
els hi fan cas  o no tenen la voluntat política necessària per fer-ho, això es el que els estem 
demanant, per tant benefici del partit cap ni un, nosaltres tenim representació a la taula 
de plens hi podem dir-ho però hi ha altres ciudatans i altres partits polítics que no tenen 
representació aquí a la taula de plens però ho estan dient al carrer i que ho estant 
demanat igual per tant també els acusen a ells de tenir benefici polític o redit polític, 
escolti’m nosaltres venim aquí a reivindicar les coses que creiem justes i per nosaltres es 
just que es faci aquest pas abans de que s’hagués tancat la via del tren i ja no entro en el 
debat de la morts,  perquè miri a la moció no hem parla de les morts no acusa a l’equip de 
govern de les morts ni tampoc acusa a l’alcalde d’enganyar als ciutadans, ho posem 
clarament, que ha sigut Adíf el que a enganyat a l’alcalde i llavors l’alcalde a enganyat als 
ciutadans, perquè l’ha enganyat Adif i això ho ha dit l’alcalde en un ple han sigut paraules 
literals de l’alcalde, per tant escolti això es el que hem posat a la moció, nosaltres no 
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culpen de les morts a ningú perquè de morts han hagut sempre, sempre però també hi ha 
morts cada any a l’estiu a la platja i no tanquem la platja perquè la gent no es pugui 
banyar i no es pugui ofegar, això no ho fem no se li ocurreix  a ningú fer això per tant no 
em digui que han tancat la via per evitar aquests morts perquè escolti’m vostès estan 
posant tanques a un camp que escolti la gent pot passar per molts llocs, però en aquest 
cas els hem deixat sense pas i això encara es pitjor perquè molta gent creuava la via de 
manera responsable i podien anar als negocis i podien anar a la platja, al passeig i podien 
anar on fos que evidentment hi han accidents, accidents sempre hi n’han, ara segurament 
hi ha moltes persones que es juguen la vida anant caminant cap a Cunit com he dit abans 
anant cap a altres llocs, perquè com que no podem creuar la via i no poden anar al 
passeig doncs segurament hauran de creuar la carretera i anar a altres llocs, per tant 
també s’estan jugant la vida en aquest sentit, per tant jo no entraria en el debat dels 
morts, perquè els morts no es culpa de ningú, jo crec que el que no es pot fer es tallar la 
via d’aquesta manera, tallar el barri d’aquesta manera impedint que aquests ciutadans que 
viuen en aquesta zona puguin creuar la via del tren, impedint que puguin anar a comprar 
el pa cada dia, impedint que pugin anar al metge impedint que puguin anar al passeig a 
passejar, impedint moltes coses que abans feien amb normalitat i això es el que vostès han 
fet tallar-li la vida ordinària de cada dia i això es el que estem demanant que puguin tornar 
a fer una vida normal i que aquells pisos que van comprar per poder anar a la platja doncs 
ara continuïn poden  anar a la platja, perquè molta gent a deixat d’anar-hi a la platja i això 
no ho dic jo perquè si, això ho dic jo perquè la gent m’ho ha dit pel carrer i també en 
aquestes manifestacions m’han dit i molta gent m’ho ha fet arribar que esta succeint això i 
això no m’ho invento com lo dels negocis també he passejat pel carrer i he parlat amb els 
propietaris d’aquest negocis i em diuen això que m’han baixat les vendes mes d’un vint 
per cent perquè molta gent no pot anar-hi als negocis, escolti’m facin aquest pas que 
només els estem demanant això un milió d’euros i segurament ni arribarà depèn del 
projecte el que valgui, però segurament ni arribarà doncs escolti’m acabin aquest projecte, 
acabin el projecte estava encarregat i que hi havia els diners per fer aquest projecte, 
encara que Adif els hi hagi dit que ells ja faran els seu però escolta la obligació de 
l’Ajuntament es anar per davant sempre, acabin aquest projecte perquè no tenen excusa 
de que no tenen diners, perquè els diners hi son, de fer el projecte estava encarregat i a 
mes a mes ja s’estava treballant, per tant els estem demanant això i quan hi hagi la 
possibilitat sigui ara amb els dos como dos milions si s’aproven aquestes lleis que s’estan 
tramitant o també ja l’he dit, ja l’he avançat de fer aquesta avançada en el pressupost 
abans de que acabi l’any i fer aquesta modificació de crèdit que els hi podria permetre fer 
això, doncs facin aquesta feina, facin aquesta proposta que els estem plantejant i busquin 
la solució per poder fer aquest pas, això es el que els estem demanat avui una mica mes 
de voluntat política i una mica mes d’agilitat de que aquest pas pugui ser una realitat, 
moltes gràcies. 
 
Sra. Suàrez: sí, a veure, veu com al final realment tot el que diu porta el que jo havia 
interpretat i el que nosaltres havien interpretat de la seva moció a la seva moció diuen 
literalment “ aquest fer va resultar un engany pels dirigents de l’Adif i de l’Alcalde” això es 
el que diuen vostès no diuen que l’Alcalde va ser enganyat sinó que vostès diuen que 
l’Alcalde va ser qui va enganyar “ des de llavors els veïns han seguit reben falses promeses 
i enganys per part de l’Adif i l’Alcalde” clar es que ara necessita interpretació s’ha de 
llegir, clar es això de llegir entre línies “i fins i tot han simulacions de que s’estaven 
realitzant treball tècnics” miri sap que passa que realment vostès també tenen 
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responsabilitat com a persones que són, que són regidors i tenen la responsabilitat de 
posar les coses en el seu lloc i no poden anar per la vida dient i amenaçant i posant per 
escrit que ha hagut una simulació per part d’una empresa que ha fet un estudi geotècnic, 
clar que han enganyat i que l’Alcalde ha enganyat a la ciutadania, perquè vostès potser 
tenen el sisè sentit de poder llegir entre línies i quan especifiquen això en el foli es que 
realment allò que diu aquella frase significa que Adif va enganyar a l’Alcalde i l’Alcalde 
sense saber-ho va enganyar a la ciutadania, però realment la moció no ho entenc així i així 
es com fan les coses vostès, que diuen una cosa i fan un altre per intentar que? I això no 
es per beneficiar al seu grup municipal? Diu ara que es responsabilitat de l’Ajuntament 
doncs perquè no ho van fer vostès? Es que no ho entenc vint i cinc milions d’euros que es 
van poder endeutar l’Ajuntament, aquest Ajuntament l’únic que ha pogut fer durant 
aquest mandat es sol·licitar un pla econòmic financer per pagar els proveïdors que vostès 
van deixar sense cobrar, van fer la despesa però no van fer el pagament i això es l’únic 
que hem pogut fer nosaltres com Ajuntament fer aquest endeutament corresponen al 
pagament específic d’aquests proveïdors, conseqüència de tenir també aquest romanen 
líquid de tresoreria però això ja ho explicaran quan pertoqui, vostès agafen superen el 
percentatge d’endeutament que hi havia del cent deu per cent i s’endeuten en vint i cinc 
milions d’euros, que això no es veritat, que es van endeutar en vint i cinc milions d’euros? 
I tant que es veritat i resultat zero passos soterrats tot i que la responsabilitat de vostès ara 
es de l’Ajuntament, segons vostès ara aquesta fotografia on no hi ha cap pas soterrat i del 
tancament de la via que vostès van posar en el seu moment no es veritat, vostès només 
van fer el tancament d’això però van programar i pactar el tancament de la via? Però si 
venia pactat i programat per vostès i el tancament de la via el va fer Adif, és a qui li 
pertoca i es el que ho ha estat fent ho he llegit exactament allò que vostès van posar al 
butlletí en el seu moment, el tancament que fos de qualitat, no pas per estètica sinó 
perquè el seu manteniment un cop construït el farà l’Ajuntament es a qui li pertoca, que 
la via del tren no ha estat mai vallada, que es el primer cop que esta vallada? Sempre ha 
estat vallada la via del tren, sempre ha hagut aquella xarxa però no vostè va mes enllà i en 
benefici de la seva opció política per intentar doncs captar l’atenció de la gent agafà i va 
en contra de la llei, “Una jova es multada por cruzar las vias en Castelldefels playa un dia 
despues de la tragèdia, la ley ferroviària de Cataluña aprovada en noviembre del 2009 
establece multas de hasta trenta mil euros por infracciones consideradas graves como, 
precisamente, cruzar por donde no esta estipulado”. Miri Sr. Ramon Ferre vostè pot 
agafar i fer una moció, pot intentar convencé a tothom, pot fer veure que realment 
partidisme i no fa oportunisme quan realment ho esta fent, però em sembla que en tot el 
que vostè dur a terme les persones i la ciutadania que també l’escolta crec que es 
conscient del que estan fent, diuen que van fer una inversió de noranta milions d’euros 
vostès ja contaven la inversió que corresponia a la construcció del Cap i del Institut, segons 
vostès i des de aquí hi ha el noranta milions d’euros, escolta a la ciutadania evidentment 
que escoltem a la ciutadania per això fem  els tràmits amb Adif per això estem des de el 
primer moment per això estem parlant i duen a terme les negociacions perquè escolti’m a 
la ciutadania i el que volem es que Adif respongui i assumeixi això, con vostès en el seu 
moment van fer, vostès van dir empenta a la construcció de passos a la via del tren, 
l’Ajuntament acorda amb Adif iniciar-ne dos.., vostès ho van fer també i ara resulta que 
no que la responsabilitat es de l’Ajuntament, la responsabilitat es de aquest govern, la 
responsabilitat les mentides es d’aquest alcalde i demes i això no es oportunisme, miri 
resulta que el diccionari diu: s’aplica oportunista persona que quiere aprovechar al 
maximo las oportunidades i que para ello no duda anteponer su beneficio a cualquier otro 
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principio o actitud. I vostè m’està dient que no son oportunistes presentant aquesta moció 
vosté m’està dient que no esta plena de mentides i van i les escriuen, vostè esta dient que 
acorden en els acords estan dient coses que després a l’hora de la veritat quan les 
defensen aquí davant no son les que diuen realment, clar pot intentar el favor i fer veure 
que escolta a la ciutadania però crec que qualsevol responsable polític i qualsevol persona 
que esta a un càrrec públic el que ha de fer es ser conseqüent i no només fer veure que 
escolta a la ciutadania on hi ha fins i tot errades que vostès a la hora de la veritat quan 
parlen no es el que han escrit, sinó que també s’ha de fer una mica conseqüents en tot 
allò que hi ha i ser realistes i si en el seu moment vostès van demanar a Adif que construís 
aquests passos doncs es evident que el que ha de fer l’administració local per 
responsabilitat es intentar que Adif dugui a terme aquests passos i quan s’hagin acabat i 
s’hagin exhaurits totes les vies de negociació llavors ja farem el que pertoqui si veient que 
no existeix resposta positiva per part de Adif, crec que es important remarcar això i no ens 
cansarem de dir-ho, responsabilitat de l’Ajuntament ho haguessin fet vostès, vostès van 
tenir la oportunitat i es van endeutar amb vint-i-cinc milions d’euros i el resultat van ser 
zero passos. 
 
Sr. Ferré: Si be lo del diccionari ja que ho esta dient suposo que ha sigut una referència als 
seus companys del partit popular de fer aquesta definició en castellà, però m’ha sorprès 
que la portaveu de convergència i unió, un partit que reivindica la independència per 
Catalunya faci les definicions en castellà, però be suposo que es perquè la via fa mes de 
cent anys que esta feta i el diccionari Pompeu Fabra encara no estava editat en aquell 
moment, però be això que ha dit dels noranta milions d’euros, miri el Cap I el Institut 
estan contats aquí dins, miri ja els he descomptat el Cap i el Institut ja no estan dintre 
d’aquests noranta milions d’euros perquè sinó arribaven a cent i pico, però el Institut 
estava amb les obres adjudicades i els diners estaven posats a la Generalitat per tant no 
hem digui que no els poden comptar perquè els podrien comptar perfectament, nosaltres 
a la moció crec que ha quedat ben clar que l’engany l’ha produït Adif i per conseqüència 
l’alcalde anunciant el que li havia dit Adif i això els veïns ja ho saben, perquè han estat 
mes d’un any enganyats amb això i fins i tot nosaltres em estat mes d’un any enganyats 
amb això, perquè quan es va anunciar això es va dir també que nosaltres participarien en 
una roda de premsa, que farien una roda de premsa conjunta i que ho anunciarien tots 
junts, com èxit de tots que nosaltres també havien fet gestions per aconseguir aquest pas i 
finalment s’havia aconseguit el compromís i tal, resulta que la roda de premsa la va fer el 
equip de govern sol, l’alcalde sol i a nosaltres se’ns va anunciar al vespre quan ja s’havia 
dit la noticia passant per davant de la graderia en un partit de hoquei, vull dir ni tant sols 
en una junta de portaveus ni una trucada ni res per dir aquesta noticia, per dir-nos 
aquesta noticia, així se’ns va anunciar a nosaltres aquest es el anem junts que vostè deia 
abans, que ara vol que anem junts, ara que veuen que no hi ha sortida ara vol que anem 
junts, doncs això es el que han fet vostès per anar junts, dir-nos que ho anunciarem tots 
que quan hi hagi el compromís, que ara ja el tenim, que ara el farem públic tots i que tots 
ens podrem fer aquesta foto que deia abans, doncs resulta que la foto se la van fer vostès 
sols per anunciar una cosa que resulta que era mentida i que han estat un any enganyen 
als ciutadans de que aquest pas es faria al 2012 i estem acabant el 2013, miri han posat 
simulació d’estudis geotècnics perquè ja ni tant sols hem vist l’estudi geotècnics però 
sabem que Adif no esta redactant el projecte per tant no sabem si realment això va ser un 
estudi geotècnic o va ser un paripe, el que vam venir a fer però quan una empresa fa un 
estudi geotècnic se suposa que es per fer un projecte i de moment no hem vist ni tant sols 
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aquest estudi geotècnic, se’ns diu sempre que hem gastat vint-i-cinc milions d’euros han 
fer inversions i han fer coses, fins i tot ens han dit que hem superat el límit legal, escolti el 
límit legal es va varia, límit legal es va variar del cent deu al cent vint-i-cinc per cent  i 
l’Ajuntament quan va variar ens van endeutar fins el cent divuit per cent, no van superar 
mai el límit legal del cent vint-i-cinc, després quan va tornar a baixar del cent vint-i-cinc al 
cent deu, quan el van tornar a baixar evidentment l’Ajuntament ja havia superat el cent 
deu perquè hi va tornar a baixar-ho, va tornar a baixar aquest endeutament per sota del 
cent deu però en aquell moment que el van reduir evidentment que estaven per sobre del 
cent deu però vam haver d’amortitzar aquesta part de crèdit per tornar a estar per sota 
del cent deu, pet tant no hem digui que hem endeutat aquest Ajuntament per sobre dels 
límits legals, perquè no es així i aquests vint-i-cinc milions d’euros que ha dit vostè que 
vam tenir per endeutar-nos també cada any es feien les seves amortitzacions oportunes, 
cada any anaven pagant els crèdits no dels vint-i-cinc no, del endeutament que ja ens 
havien trobat del governs de mes de trenta anys de Convergència i Unió i de tots els 
Ajuntament que hi havia al darrera evidentment però nosaltres van pagar aquestes 
amortitzacions, si bueno però si compten les amortitzacions que es van fer cada any són 
mes de vint milions d’euros, són mes de vint milions d’euros, no hem digui que no 
amortitzaven préstec, a mes vostè m’ha ensenyat una foto del tancament d’Adif que 
nosaltres vam començar, ja l’he dit abans que els tancaments es van fer en zones que no 
hi havia passos hi on no havia pas es van deixar les portes sense posar, les portes de 
manteniment sense posar perquè la gent pugues passar no il·legal no, això es el que es va 
fer i lo que no podem fer es tancar, tancar el municipi ficar una barrera en el municipi, no 
podem fer-ho això, se imagina que al Passeig Marítim es fiques una barrera d’una punta a 
l’altra i no hagués cap pas per accedir a la platja o hi hagués un de sol, això es 
impensable, doncs això es el que estan fent vostès han tancat un tram de via que nosaltres 
no havien tancat i que havien deixat pel final per quan estigues fet el pas, dient-li sempre 
a Adif que no es podia fer tancament de via sinó hi havia els passos, ja els he dit els trams 
que s’havien tancat havien els passos o s’havien deixat aquests passos pel que no podem 
fer es impedir als ciutadans que puguin creuar una via i que hi ha barreres que no 
existeixen, per tan no hem digui això, miri nosaltres hem presentat aquesta moció perquè 
creiem que s’ha de fer aquest pas i perquè creiem que es prioritari ja portem molt de 
temps amb això i no només això sinó que nosaltres també hem estat un temps negociant 
amb Adif però no ens van quedar quiets esperant que ens ho fessin tot, com estant fent 
vostès que ja porten dos anys fent-ho, nosaltres vam encarregar el projecte d’aquest pas 
perquè per saber el que val, dotar el pressupost quan tinguéssim oportunitat, nosaltres 
evidentment tenien ganes i tenien intencions de seguir governat i això es el que haguessin 
fet, perquè per fer qualsevol inversió el primer que hem de tenir es un projecte, el primer 
que hem de saber es el que val aquesta inversió perquè posar els diners en el pressupost 
por posar i no tenir cap projecte doncs també ho podem fer però això demostra que no hi 
ha cap intenció de fer-ho en canvi si ho fem al reves que es el procediment lògic primer 
fer els projecte, saber que valen les inversions i dotar-les en el pressupost això es lo lògic i 
no ho van fer un mes abans ho van fer quatre o cinc mesos abans de les eleccions han 
càrrec del projecte, quatre o cinc mesos abans i fins i tot ja estaven treballant en aquest 
projecte i perquè ho vam fer quatre o cinc mesos abans perquè els veïns ens ho 
demanaven que ho fessin i fins i tot ens demanaven que posessin abans de les eleccions 
un rètol allà conforme s’anava a fer el pas, però no ho van fer això perquè creiem que era 
enganyar als veïns, perquè el pas s’estava fent el projecte encara no hi havia ni els diners 
ni havia la obra adjudica per tant no van posar un rètol allà dient que es va a fer un pas en 
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aquest cas perquè hagués sigut enganyar als veïns, per això no van posar cap rètol i 
segurament van perdre molts vots amb això i segurament van perdre la confiança per part 
dels veïns amb nosaltres però es que no els volien enganyar i ara el que els estem demanat 
a vostès es que facin, que continuïn aquesta feina que nosaltres van engegar que es, fer el 
projecte saber que val aquesta inversió i buscar els diners necessaris per fer-la i això es el 
que els estem demanat no ara només avui sinó ja en la primera un coma cinc milions 
d’euros que van tenir d’augment del IBI que podien haver destinat a fer el pas i també en 
el pressupost del 2012 i segurament també ja deuen començar a treballar me imagino en 
el pressupost del 2014 doncs també tenen una altra oportunitat per fer-ho, però es que 
encara tenen mes de oportunitats perquè abans de finalitzar aquest any també poden 
rascar en el pressupost i esperem que no els hi passi com l’any anterior que els hi van 
sobrar dos coma dos milions d’euros perquè si l’any que be tornem a estar en un ple dient 
que han sobrat un milió cinc cents o que han sobrat dos milions o si han sobrat quatre 
doncs continuarem estant amb les mateixes tornarem a estar dient escolti’m abans de 
finalitzar l’any els vam avisar que podien haver fet totes les partides d’aquest pressupost 
que tenen vigent i mirar de treure els diners necessaris per fer el pas i això es el que estem 
demanat que facin que posin una mica de ganes, res mes que posin una mica de ganes 
per tant els estem demanat això que busquin la manera vostès que tenen els tècnics i 
vostès que tenen tota l’ajuda possible per fer-ho doncs que ho facin que realment posin 
les ganes, que es la única cosa que han de posar vostès les ganes, tota la resta l’han de fer 
els tècnics per tant els estem demanat això i no com grup municipal sinó també com part 
de la ciutadania que reclama aquest pas, per això hem presentat aquesta moció i seguirem 
presentant las que calguin  perquè es faci aquest pas perquè de solucions hi ha moltes i 
segur que hi ha diferents oportunitats en el que queda de legislatura per poder fer-ho, per 
tant per nosaltres això es una prioritat pel municipi com també ho son aquestes altres que 
ha citat abans del institut del cap i això en el cap no els estem dient res, en el cap fins ara 
en el cap de Segur també creiem que es una prioritat però sabem que ho estant treballant 
i que ho esta portant Santa Tecla també podien haver fer mocions dient que l’Ajuntament 
avances els diners i que l’Ajuntament ho tires endavant,  també ho podrien haver fet però 
no ho estem fent, estem prioritzant altres coses, quines coses? El pas, el institut, el institut 
van fer una moció en el ple de juliol i vostès mateixos van veure que amb la situació del 
romanem resulta que no es podien disposar d’aquells diners doncs d’acord doncs sinó es 
poden disposar d’aquells diners, digui’ns realment de quins diners podem disposar, ara 
resulta que cap en aquell moment eren els dos coma dos ara resulta que no podem 
disposar de cap, segur que un divendres d’aquells màgics canvia la situació doncs això es 
el que estem demanat i sinó canvia en aquests divendres màgics que ens te acostumats el 
govern central doncs escolti hi ha unes altres maneres de fer-ho, rasquin en el pressupost 
actual vigent que esperem que l’any que ve no ens trobem novament d’una situació de 
que han sobrat mes de dos milions d’euros com va ser l’any passat, tenen la oportunitat 
de fer-ho de vostès depèn, moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, passaríem a la votació, OAM. 
 
Sr. Parera: OAM, només desitja sort, il·lusió i necessitat, avui votarem a favor de la moció 
perquè es una necessitat es un somni es una il·lusió, votem a favor de la moció. 
 
Sr. Alcalde: Molt be, Partit Popular. 
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Sra. Elvira: El Partit Popular, le hablare en castellano porque el Partido Popular tiene muy 
claro donde esta no como el Partido Socialista Catalan que aun no sabe donde navega, 
entonces el Partido Popular de Cataluña, quiero simplemente hacer una aclaración porque 
creo que el Señor Ramon Ferre ha demostrado que como politico es un irresponsable pero 
como persona tambien porque alentar a la gente i a la ciudadania a cometer ilegalidades, 
porque usted sabe como nosotros que pasar las vias del tren no es de ley, no pueden 
porque ademas qualquier persona es responsable de cualquier cosa que pase es la 
persona no es ni el Ayuntamiento ni Adif ni nadie la persona pasando por un sitio por 
donde no tiene que pasar es la responsable, alentar a la gente que pase pedir a este 
equipo de gobierno que quite las vallas cuando usted tuvo la oportunidad de envez de 
hacer un spa en el Puerto de Segur hacer eso paso subterraneo, me parece irresponsable 
como persona i como politico, dicho esto votamos en contra. 
 
Sr. Ferré: Bé, jo no sabia que en el torn de intervencions de  votacions es podien fer 
discursos novament però veig que la regidora del Partit Popular doncs torna a obrir la veda 
ja que vostès estan en el mateix doncs es també el Partit Popular ha estat molts anys en el 
govern em temps de bonança i també podia haver tingut aquesta oportunitat de fer-ho, 
en comptes de fer campionats de Mai Tai i fins i tot portar  a la Nuria Fergo com va fer en 
el seu moment el Partit Popular doncs també podia haver destinat aquests diners a fer un 
pas soterrat, posats a fer demagògia fem tota la demagògia del mon, si vostè vol això i si 
vostè només acusa al Sr. Ramon Ferre perquè es el portaveu del PSC i estic parlant en nom 
de tot el grup doncs escolti jo a partir d’ara en dirigiré també a la Olga Elvira, si ho fem 
així, escolti vostè esta deteriorant tot el que es un debat polític en un ple, això es el que 
esta fent vostè i no te cap mena de seriositat tot això que diu, miri nosaltres per 
responsabilitat política hem presentat aquesta moció i ja li dic que seguirem presentant les 
mocions que calguin perquè això es pugui fer, perquè es pugui fer aquest pas perquè 
creiem que ens estant prenen el pel i no de Madrid de capital de l’estat sinó des de Adif 
en aquest cas, perquè ens estant fent unes promeses que no s’estan complint i això es el 
que estem demanat que l’Ajuntament faci aquest esforç perquè la responsabilitat a mes es 
de l’Ajuntament, si ho fa Adif millor si ho fa la Generalitat millor si ens ho fa l’estat millor 
evidentment i si ve un privat i ens ho paga doncs fantàstic, però la realitat es que ho ha de 
fer l’Ajuntament i que s’ha de buscar la vida l’Ajuntament i que tenen diferents 
oportunitats per poder-ho fer i han tingut diferents per poder-ho fer i les tindran i això es 
el que estem demanant que posin una mica de ganes, per això nosaltres evidentment 
votarem a favor de la moció. 
 
Sr. Olivella: bé, sentint tot el que s’ha sentit doncs voldria donar el punt de vista de l’equip 
de govern mes que res perquè lògicament donava la sensació avui o m’ha donat molt 
moments la sensació de que tot era tan fàcil de que era molt fàcil treballant i ja el tenim, 
crec que fa molts anys de que això s’està parlant i que no s’ha arribat i per tant jo a nivell 
personal i crec que a  nivell d’equip de govern estem molt tranquils amb la tasca que 
s’està portant independentment del que puguin creure el veïns o no s’ho puguin creure, 
no pretenc amb això convèncer a ningú simplement parlant amb veu alta i parlar amb 
responsabilitat i coherència i cadascú que s’ho agafi com vulgui, nosaltres creiem en la 
urgència d’aquest pas perquè sempre ho hem dit i ho hem defensat, no aquesta 
legislatura sinó l’anterior i l’anterior, perquè fa molts anys que s’està parlant de urgències i 
de prioritats en passos soterrats, per tant que nosaltres estem amb tots aquests senyors 
que reclamen això lògicament, nosaltres voldríem tenir aquest pas fet, però crec que des 
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del temps que estem aquí hem demostrat que estem treballant i confirmo la feina que ha 
fet l’equip de govern i els tècnics i per altra banda que també tenim un criteri i sabem per 
on anem, independentment de què políticament cadascú pot dir el que cregui.  
Lògicament no venim aquí cada dia per tenir problemes i amb ciutadans menys, perquè 
els ciutadans, qualsevol polític ha de tenir la prioritat, ha de ser prioritari.  Abans hem 
parlat d’uns ciutadans i van fer tots els tràmits que van poder, la gent que van creure amb 
ells per aconseguir-ho i simplement van fer aquest tràmit.  Ara estem fent els mateixos 
tràmits. Des que vam agafar la responsabilitat vam anar a Madrid ràpidament i ens vam 
trobar amb problemes des del primer moment.  De tota manera i sense fer polèmica, 
m’agradaria llegir un escrit d’un butlletí municipal del juliol de 2009 que deia, sense dir 
noms ni cognoms, però l’equip de govern de llavors que eren alguns de vostès, diu: 
“l’equip de govern municipal ha buscat donar això...  Això ho diu a tota la ciutadania, 
parlant de mentides, ho deixo caure, però no dic que sigui una mentida, i jo estic 
convençut que quan es va escriure això era el que es va veure.  Han passat uns quants 
anys, quatre: “l’equip de govern ha buscat donar una empenta en la construcció de 
passos a la via del tren en el seu traçat per Calafell. En aquest sentit ha arrancat a 
l’administrador d’infraestructures ferroviàries ADIF un compromís verbal...” ,també fou 
verbal llavors i vau fer bomba i plateret per tot a reu.  “un compromís verbal que s’haurà 
de convertir en un conveni  per iniciar un mínim de 2 passos en el que queda del present 
mandat municipal.  Els senyors que ho sàpiguen, que fa 2 anys havia d’estar tot fet segons 
aquí.  ADIF posa tanques de seguretat a un tram de la línia i llavors diu: “ha començat 
l’execució d’un tancament de seguretat en un tram de via de ferrocarril, situat a l’alçada 
de Mas Mel. Es tracta d’un tancament que acabarà per prevenir el vandalisme i la intrusió 
a la via”. O sigui, que clar, a mi no em quadra que ara vostès també estiguin en aquest 
nivell. El fet de parlar d’anar junts vol dir de parlar tots en la mateixa direcció. No crec que 
vulgui dir anar agafats de la mà a tot arreu, sinó de pensar tots en una mateixa direcció. 
Tots els que estem en aquesta taula busquem el mateix, tots hem fet el que ha calgut i 
més per fer els passos.  Nosaltres vam anar el mes d’octubre no d’aquest any passat sinó 
de l’altre, fent història, vam anar a veure ADIF amb les persones que vostès havien tingut 
contacte i el primer que ens van dir és que es van quedar sorpresos que els demanéssim 
tot el que havien demanat.  Jo no dubto que vostès van fer tot el que estan dient aquí, i és 
que no vull dubtar-ho, perquè estic convençut que qualsevol persona que està aquí busca 
el millor pel seu poble. Per tant, n’estic convençut que ho van demanar.  El que passa que 
quan van anar allà, l’empresa aquesta amb tot el que vam recollir de vostès, perquè tenim 
tota la paparassa encara aquí, la vam entregar i vam dir que no volíem tants passos sinó 
un i vam lluitar només per aquest pas. Ens van dir des del primer moment que aquest 
projecte no el volien i que volien fer ells el projecte. Ens van prometre tot un seguit de 
coses verbalment i jo i ho he dit mil vegades, i torno a dir, l’equip de govern ens ho vam 
creure, perquè vam pensar que era cert el que ens estaven dient i ens van dir que hi havia 
els diners i això ens ho van dir el gener, després ho van treure, ho van posar, hi va haver la 
mort el setembre de l’any passat i va començar el xou altra vegada.  Vam decidir que de 
morts no en volíem més, per un acte de responsabilitat, com a mínim l’equip de govern i 
així ho manifesto i si s’ha de caminar una mica més, de vegades val més caminar una mica 
més i seguir lluitant en aquesta línia.  Nosaltres avui hem dit no a aquesta moció, perquè 
no volem seguir atrapats ara en una qüestió que tornarem a que s’emboliqui.  Jo crec que 
la gent ha de fer el que cregui que ha de fer. Nosaltres seguirem treballant en la mateixa 
línia que hem anat fent i com que en aquest moment tenim el compromís per escrit 
d’ADIF, i això sí que ho saben tots els veïns, que van dir el dia 14 de febrer de 2013: 
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redacción del proyecto del paso inferior peatonal bajo el ferrocarril de la línea Madrid a 
Barcelona en el ámbito de la calle Pisuerga en el término municipal de Calafell.  Això ho 
saben tots els veïns i això no s’ho ha inventat l’alcalde ni ha dit mentides, perquè és l’única 
cosa, des del període que surt aquest butlletí, que també es parla de verbal, jo també vaig 
dir que era verbal, he reconegut que vaig dir una cosa i no s’ha complert. Si això, vol que 
digui que sóc un mentider, doncs ho assumeixo, jo no em considero cap mentider, però si 
vostès ho volen dir, em sembla perfecte.  Diu: “estimado señor, con relación al asunto 
citado en el epígrafe, comunicarle que se va a proceder a la redacción del proyecto 
constructivo de un paso inferior peatonal bajo el ferrocarril a la altura de la calle Pisuerga 
de su localidad. Para ello le solicitamos la ocupación de la vía pública mencionada con 
maquinarias, herramientas diversas con el fin de poder acometer los estudios geotécnicos 
necesarios para poder llevar a cabo esta labor. Esperando causar las menores molestias 
vecinales posibles, y dando las gracias de antemano, aprovecho este momento para 
saludarle”.   
 
Vostès diuen des de llavors els veïns han seguit rebent falses promeses i enganys per part 
d’ADIF i l’alcalde, fins i tot amb simulacions de que s’estaven realitzant els treballs 
geotècnics per a fer un projecte que mai ha iniciat el seu redactat. Farts d’això, han 
convocat durant tot l’estiu diverses manifestacions tallant, tal, tal, tal....   Aquest paper el 
vam donar a tothom el dia que el vam rebre. Per tant, escolti, si els papers tampoc 
serveixen de res, doncs escolti, aquí més val que tanquem la paradeta i ens anem tots a 
casa. Si no podem confiar amb una cosa per escrit. Una altra és a nivell verbal. Per tant, els 
vull dir que això quan es va donar i es va donar a tothom i a vostès també hem seguit 
treballant en aquesta línia i l’última cosa que sabem, el que passa que els ho dic, però 
també verbalment, i a mi també m’ho han dit verbalment, és que el projecte està a 
Madrid, perquè el validin, i que, en principi hi ha diners per fer el pas.   Ara bé, 
possiblement el que els acabo de dir, d’aquí a dos mesos potser no hi serà, no ho sé, 
perquè és que ja no m’atreveixo a signar res definitivament, però això és el que els puc dir 
que ens han dit. Davant d’aquesta situació i esperant a què es defineixin, i tenim uns 
terminis, que esperarem, nosaltres volem apurar aquest termini, perquè creiem que si hi 
ha hagut un compromís per part d’ADIF de fer un pas soterrani, doncs nosaltres ens ho 
volem creure, perquè al cap i a la fi, no anem sobrats de diners, perquè la situació que ens 
hem trobat, totes les Administracions, no aquesta, no és gratuïta.  O sigui, aquí estem 
patint tots, perquè és molt maco poder dir als ciutadans té això, fes això.  Tampoc 
parlarem aquí de si s’han fet males administracions d’anteriors governs.  També ho 
podríem dir, però crec que ara tampoc toca.  S’ha parlat del port, bé, llavors en aquell 
moment no es va creure prioritari, perquè es van gastar diners en d’altres coses, però això 
no cal dir-ho. Ho he dit, però no calia dir-ho, esborrem-ho i tirem endavant. A partir d’ara, 
torno a repetir, nosaltres com equip de govern i tota la gent que s’hi pugui afegir, però no 
per anar a Madrid, o anar a viatjar, perquè viatjar no cal, es pot fer per telèfon o fer una 
visita si convé.  Seguirem treballant fins l’últim moment amb això i com que encara estem 
pensant que és possible que ens facin aquest pas, potser val la pena que aquests diners 
amb els temps que estem vivint els puguem invertir en una altra cosa. Igual que hi ha 
altres coses que també, sembla ser que estaven totes arreglades, i ara no s’han pogut fer.  
Hem parlat del institut. Qui no vol que es faci l’institut?  Ningú. Perquè no es fa? Perquè 
no hi ha diners per fer-ho.  El CAP de Segur s’ha entregat i s’ha demanat el permís d’obres 
fins aquest mes. Ara ja és l’Administració que li toca.  Lògicament que estem treballant, 
cada dia estem treballant i a sobre em permeto dir que estem treballant molt, encara que 
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cadascú pot pensar el que cregui i que la situació és complicada i que intentem estar amb 
els ciutadans al màxim, també, el que passa que amb el temps que estem vivint si al 
ciutadà li dius que no, sobretot si són qüestions de treball o qüestions que ell creu que té 
un dret doncs, si es diu que no la gent s’enfada, però no es pot fer tot. I tothom ha 
d’entendre que estem en un país democràtic i que s’ha de buscar el moment que toca i el 
que pertoca fer el que convé en aquests moments. Que ens equivoquem?  Evidentment. 
Que vostès tenen un punt de vista o les persones que ens puguin escoltar, diferent al 
nostre? Evidentment. Que hi ha una oposició que intenta fer –ho de la seva manera? 
També. Però crec que d’aquí hem de pensar i centrar-nos una mica més i ser coherents i 
pensar realment com estem i on estem i de la manera que ho hem de fer. I jo els asseguro 
a la gent que ens pugui escoltar que aquest pas es farà, més aviat o més tard, però es 
farà. I si convé buscarem els diners, com ha dit l’oposició, que no em fa cap vergonya, de 
gratar allà on sigui. Però, penso i ja ho he dit altres vegades, que com equip de govern 
hem d’intentar que si aquet pas s’ha compromès l’Estat a fer-lo, doncs que el faci i com 
que no ens han dit que no, torno a repetir, i això ho hem dit diferents persones aquí, 
penso que de vegades després d’esperar ja tants anys, no ve de tres, quatre o cinc mesos 
més a veure què passa. Per tant, el vot negatiu no és que no vulguem fer això, nosaltres 
torno a repetir, s’ho creuran o no, volem que aquest pas es faci.  Aquest i algun altre més, 
però aquest serà el prioritari. I nosaltres lluitarem fins l’últim dia fins que l’Estat i espero 
que sigui així, que ben aviat ens digui que allò es tira endavant. Moltes gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta legal de membres, 11 vots en contra: 8 dels 
membres de CIU i 3 dels membres del PPC; i 10 vots a favor: 3 dels membres d’UAM i 7 
dels membres del PSC, acorda: 
 
No aprovar la moció presentada. 
 
6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE.6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE.6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE.6. DONAR 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 2800/2013 de 18 de juny fins el 3999/2013 de 04 de setembre, 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. 
    
7. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL7. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL7. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL7. DONAR 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 27 a la 36,  de dates 10, 17, 24 i 31 de juliol de 2013, i 1, 7, 9, 14, 
21 i 28 d’agost 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. 
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8. PRECS I PREGUNTES8. PRECS I PREGUNTES8. PRECS I PREGUNTES8. PRECS I PREGUNTES    
    
 
Sr.Triadó: jo tinc dos temes a comentar i que seran preguntes.  El primer tema es tracta 
d’una obra que va començar fa tres anys que ara veig que hi ha l’avinguda Mossèn Jaume 
Soler amb el passatge Sant Antoni. Com tots sabem aquest és un tema que sembla que 
no s’acabi mai i quan vas pel carrer tothom et pregunta a veure què passa, perquè ha 
portat moltes interrupcions durant tot l’any, sobretot de molèsties que provoquen al carrer 
Vilamar quan es desvien de bon matí, que és l’hora de més trànsit, camions i furgonetes 
grans pel carrer Vilamar i llavors han de pujar per on puguin.  L’altre dia també vaig tenir 
la sorpresa de veure baixar dos submarinistes, que de fet eren gent amb vestit de neoprè 
que baixaven a baix i això vol dir que hi deu haver molta aigua allà. Aquí com tots sabem, 
la gent té ganes de què s’acabi aquesta obra perquè provoca molèsties no tan sols ja les 
olors que se sentien al passeig davant del carrer Sant Pere, sinó les que se senten davant 
del passatge Sant Antoni. Aleshores, una de les preguntes és quan s’acabaran aquestes 
obres?  I la segona és si aquesta obra que tenim una subvenció de 380.000€ per part de la 
Generalitat i que es va perdre, qui aporta aquests diners? Si els aporta l’Ajuntament o la 
Generalitat més endavant? I la tercera, és si aquesta obra que s’ha perllongat tant, té més 
cost per part de qui sigui, de l’Ajuntament o la Generalitat? Aquestes són les tres 
preguntes que volia fer al respecte d’aquest tema.  
 
Després hem vist que s’estan canviant tots els contenidors, s’està posant aquests models 
tan macos i tan grans que posa l’empresa que recull pel Consell Comarcal i aleshores 
veiem que pràcticament a la platja està tot col·locat i a la part del Vendrell també n’hi ha 
molts, per les urbanitzacions de la part del Vendrell, en canvi aquell barri que li deien 
urbanització Sicart fa anys, ara és del carrer Sant Pere a la carrerada d’en Ralet, aquella 
gent sembla que estiguem una mica abandonats de la mà de Déu. Quan plou s’inunden 
els carrers i els magatzems que hi ha allà, netegen a les hores que són més molestes. És 
una gent que potser hi ha mil cinc-centes persones que mai no s’han queixat, que si hi ha 
hagut de fer voreres, molts se l’han pagada de la seva butxaca i que moltes vegades no 
han tingut, quan no hi ha llum, ja no cal que en parlem, amb un prec que vaig fer aquí, el 
company José Antonio em va dir que no hi havia diners per comprar bombetes, quan una 
senyora va caure, i bé, és una gent que no es queixa gaire de les coses en aquell barri, 
però si en tots els llocs poseu contenidors, poseu-los també allà, perquè ja portem molt de 
temps.  I a més us vull fer un altre prec, mireu de racionalitzar els contenidors, perquè allà 
amb cinquanta metres que hi ha d’una cantonada del carrer Igualada a la cantonada, hi 
ha 6 contenidors i no crec que hi hagi tanta gent per omplir-los.  Aleshores el prec seria 
poseu-los aviat i a més no en poseu tants. Compteu-ho bé i no en poseu tants, que a més 
ens podem estalviar diners tots plegats. 
 
Sr. Sieiro: la pregunta es sobre la radio, porque cuando la vas escuchando la frecuencia se 
pierde.  ¿Se ha bajado la potencia, o se ha reducido? Eso pasa cuando vas para Cunit.  Y 
la otra es que observamos que había un policía por la zona de la avenida Catalunya que 
ahora no está, no sabemos si se ha retirado o no, y también me gustaría que la policía de 
vez en cuando se parara en las plazas del municipio un tiempo de 5 o 10 minutos y que el 
ciudadano por lo menos la viera, porque pràcticamente pasa de largo y no se para. 
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Sr. Parera: jo senyor alcalde li diré només una cosa i és que m’agradaria que a l’hora de 
votar el senyor alcalde sigui en castellà o en català, que dirigís el Ple. Això de què a l’hora 
de votar es facin discursos en castellà i en català, vostè mateix. Jo no li parlaré senyor 
alcalde de gastar diners, ni de bombetes ni de res, però mireu, hi ha una cosa que ja no hi 
som a temps, les paradetes que hi havia sobre el passeig marítim que segurament que 
estaven legalitzades i autoritzades, per muntar i desmuntar  les furgonetes per sobre el 
passeig.  Ja pot tornar a arreglar totes les rajoles senyor alcalde. Jo suposo que no costa 
res deixar la furgoneta a baix i aquests paradistes que haguessin pujat els trastos a dalt i 
els haguessin baixat. Però, el que és lamentable és que l’empresa que neteja les papareres, 
unes tristes papereres, no amb furgoneta sinó amb un camió i no m’equivoco per sobre el 
passeig recollint les papereres. Si us plau, són coses que hi ha solucions.  Una altra cosa 
que s’ha de fer de tant en tant, no li parlaré de la depuradora, no tingui por, de netejar el 
dipòsit del torrent de la Casa Vella, no en parlaré, però sí que parlaré que de tant en tant 
el pont de l’Estany, els taulons que n’hi ha cinc o sis que es mouen, que estan fluixos, 
aquests taulons de tant en tant s’haurien de recollar.  Això el mateix personal de 
l’Ajuntament ho pot solventar.  
 
I després aquests dies per les pluges indiscutiblement, l’estany ha quedat obert de la sorra 
i ho veig normal, i l’estany s’ha buidat i només hi havia un pam o dos d’aigua.  Com és 
que ha passat i no heu aprofitat per netejar tota la porqueria? I detalls d’aquests sense 
cost i si es treballés com s’hauria de treballar, aquestes coses no hi haurien de ser-hi 
senyor alcalde. L’ajuntament és una piràmide, i a dalt de tot hi ha l’alcalde i llavors vas 
baixant, baixant, i a baix hi ha la resta. L’alcalde ha de dominar-ho tot això i quan 
comença la legislatura ha de donar aquestes ordres i a mitja legislatura ha de dir: no us ho 
repetiré més companys, però l’alcalde es veu que això no ho fa. Gràcies. 
 
Sr.Bonilla: mire, la carretera que va por Mas Romeu, allí en la zona de la vaquería, los 
arcenes están llenos de hierbas y zarzas y está cogiendo una anchura que ya 
prácticamente 2 coches hace imposible que pasen.  Era para que lo tengan en cuenta y 
hicieran un repaso de ella.  
 
La siguiente pregunta iba para el señor Solé. En la comisión ya lo va a preguntar entre 
varias cosas, un lado que ya se me ha avanzado el Triadó, que es el tema del bombeo de 
la playa de Mossèn Jaume Soler. No me diga que lo pregunta en comisión, porque ya se lo 
he dicho yo con anterioridad, pero no diga que no tiene para ello un pláning de previsión 
de cuando acabarán esas obras, de cómo puede estarse desarrollando y la planificación 
que tiene.  Total, ya está bien de no tener una planificación y un calendario previsto para 
una obra de estas características y embergadura.  Espero que ya tenga un pláning 
preparado, porqué técnicos en la casa los hay para ellos y a más a más hay una empresa 
que es la que está ejecutando esa obra y que nos lo pueda decir o entregar. 
 
Sra. Almagro: amb aquesta situació una mica precària de micròfons que tenim avui, però 
bé, espero que se senti bé la meva intervenció.  Jo faré avui en aquest apartat de precs i 
preguntes, faré 2 preguntes i 2 precs. La primera pregunta va dirigida a la senyora Sandra 
Suàrez, com a regidora de Treball i va en relació amb quan serà l’inici de la segona edició 
del programa Calafell Crea, si ja s’ha començat, si es començarà aquest any abans de que 
acabi l’any o esperarem a inicis de l’any 2014.  Pregunto, més aviat perquè el meu 
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company em comenta que la comissió informativa de temes de treball no es va informar 
de res.   
 
Les següents 3 intervencions seran dirigides a la regidora Olga Elvira com a responsable de 
l’Àrea de Promoció Econòmica i és en relació a què el mes passat pujant per l’avinguda 
França durant un parell d’ocasions vaig coincidir amb el tren turístic davant meu. Jo anava 
darrere i darrere meu evidentment, quan acabàvem de pujar l’avinguda França hi havia 
com a deu o dotze cotxes.  Ja sabem la velocitat que porta el trenet turístic i em va 
impactar i sorprendre el fet de trobar-me al mig del poble el trenet turístic, quan se suposa 
que ha de passar per les zones més comercials, turístiques, passeig marítimes, lúdiques i 
no tant pel mig del poble, però bé, suposo que vostès tenen una explicació per tot això i 
van prendre aquesta decisió per alguna cosa. Llavors ens agradaria que vostès ens 
expliqués el motiu pel qual aquest mitjà de transport turístic passa o ha passat aquest estiu 
pel mig del poble de Segur.  S’ha canviat la ruta? Per saber-ho, més que res.   
 
El següent prec és per vostè senyora Elvira, que suposo que es recorda que al Ple passat jo 
li vaig demanar com oposició que si us plau, a vostè com a regidora de l’Àrea responsable 
de Promoció Econòmica, que pogués garantir que els diferents locals de Segur platja, 
rebessin la mateixa informació que els locals comercials de Calafell i els fessin arribar tota 
la informació referent a actes de municipi, festes locals i demés, de cara que aquests locals 
puguessin informar també els seus clients i tinguessin aquest bon tracte com a mesura 
d’atenció.  Jo veig que ha fet els deures i atès les nostres demandes, ja que ara els locals 
disposen de caixes, plenes i senceres de programes i butlletins informatius, llavors ara en 
sobren tants que no saben què fer amb ells.  Això és el que m’han fet arribar a mi. Llavors, 
ni una cosa ni l’altra, millor tenir una mica de mesura i no donar informació ni portar 
caixes senceres de butlletins informatius, o de programes de festes i actes.  
 
I l’últim prec també li faig a vostè senyora Elvira com a responsable de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i de Promoció Esportiva, i és que el passat diumenge va tenir a Calafell una 
prova esportiva d’envergadura com és el Triatló. No és la primera vegada que vostès estan 
al front d’aquest esdeveniment com a govern i per aquest motiu nosaltres li hem de cridar 
fortament l’atenció i tirar-li de les orelles com s’acostuma a dir, perquè vam pecar d’una 
manca molt important de previsió. Un triatló no és qualsevol cosa sinó que és una prova 
en la que participen centenars de persones i només per això s’hauria de preparar amb el 
màxim respecte i la màxima previsió, perquè no és un assumpte menor. Però vostès no 
havien treballat suficientment el tema i va arribar l’últim dia laborable abans del triatló i les 
coses no estaven del tot preparades. Però, vostès ja havien decidit que el triatló s’havia de 
fer contra viento y marea, i el van fer i van cometre un gran error, no tenien el vistiplau 
dels tècnics.  Els informes eren del tot negatius, aconsellaven que per motius de seguretat 
no s’havia de fer aquest triatló, almenys el dia que estava previst, perquè no estava ni 
suficientment preparat ni organitzat. Sembla que no els va importar a vostès gaire el risc 
que podien córrer les persones que participaven ni les molèsties que podia ocasionar a la 
resta de veïns que no van tenir la informació necessària ni d’horaris ni de rutes 
alternatives, perquè ens vam haver de trobar en situació de gent que durant les hores que 
estaven tancats els carrers de la platja de Segur, cotxes que sortien dels seus garatges i 
anaven en direcció contrària i anaven del tot perduts i això és perquè no hi havia la 
informació necessària cara els veïns amb anterioritat. Però, vostès com dic, ja ho havien 
decidit i endavant!  Dons permeti’m que li digui que això només ho fan els “camicaces, 
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perquè es van entestar en fer una prova aquell dia, perquè era una decisió política, en lloc 
de posar-hi seny i deixar-ho per un altre dia o haver-ho previst en menys temps. I si arriba 
a passar alguna cosa, què?  Calafell, hagués sortit una altra vegada als mitjans de 
comunicació, a la televisió, als diaris, per una notícia negativa, cosa que estic segura que 
els nostres comerciants i hotelers a vostè senyor alcalde, com a vostè senyora Elvira com a 
responsable de Promoció Econòmica li haguessin agraït de tot cor.  No creu que va ser una 
inconsciència per la seva part?  I per això, nosaltres li demanen que la propera vegada faci 
les coses amb més seny i previsió. Vostès i vostè concretament, com a responsable del 
Partit Popular en aquest municipi té una enorme responsabilitat pel fet d’haver acceptat 
seure en aquesta cadira i no digui el que se’ns va dir a la comissió informativa, a tota 
l’oposició quan se li va fer la pregunta en relació amb la preparació i organització del 
Triatló, que és que sí que els informes podien ser negatius, però que ja s’havia esmenat, 
perquè a dia d’avui i una vegada fet el triatló, continuen sent negatius els informes 
senyora Elvira i això la gent està bé que se sàpiga com aquest govern fa les coses. Això es 
va dir en comissió informativa. Gràcies, per ara res més senyor alcalde. 
 
Sra. Cumplido: revisant les actes, en la de 25 de juliol vam fer una pregunta en relació 
amb l’escola de música i ens va respondre la regidora Sandra Suàrez que ho estaven 
estudiant i que quan tinguessin les dades ja ens les dirien.  Vam tenir una comissió 
informativa i hem de suposar que les dades no hi són encara. Preguntar si es començarà 
aquest curs.  
 
Per altra banda, comentar que es van fer unes bases per regularitzar les parades i les 
activitats del mercat medieval, bases que es van aprovar en un Ple i curiosament en aquest 
mercat medieval hem continuat veient parades en els Swarosky, en Fimos, braçalets i 
penjolls que res tenien a veure amb un mercat medieval.  Estem jo crec que matant una 
mica la gallina dels ous d’or, perquè si una cosa ha començat a tenir renom a Calafell des 
de ja fa temps és precisament el mercat medieval i, o el cuidem o no deixarà de ser un 
mercat més.  
 
La Fira del Terròs va tenir la mateixa dinàmica que el mercat medieval i ara a 10 dies del 
mercat medieval surt com un bolet, la fira del Penedès, en la qual si que hi havia entitats 
de Sitges, Vilanova, però les entitats d’aquí de Calafell no hi va haver temps per part de 
qui ho organitzés, sí que hi ha el suport de l’Ajuntament,  per poder actuar. Aleshores, 
que vinguin gent d’altres municipis a aprofitar-se de les vendes que aquí poden fer i 
demés, doncs, considerem que és una des lleialtat pel comerç de Calafell, no ens han 
avisat d’aquesta fira, perquè es va fer el 13, 14 i 15, immediatament després del mercat 
medieval i curiosament amb les parades mateixes del mercat medieval. Per tant, si volem 
dinamitzar el poble, busquem un altre tipus d’activitat que no sigui mercat medieval, 
mercat medieval, perquè matarem la gallina dels ous d’or. 
 
En quan al problema que hi va haver que ens han comentat molts ciutadans, que ja ho 
vam comentar a la comissió informativa, només és perquè els ciutadans sàpiguen, que bé, 
la senyora regidora va reconèixer que va haver una mica d’enrenou, probablement perquè 
es van convocar tots els alumnes a la mateixa hora o possiblement es van convocar horaris 
diferents, però com que el primer dia tots els alumnes fan tutoria perquè han de saber 
quines són les normes que regiran al llarg del curs, quan van acabar aquestes tutories, tots 
van fer cap al tema de la reutilització, provocant allà un gran enrenou, perquè tots els 
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alumnes de la ESO, són com els mateixos alumnes que hi pot haver a l’escola del Castell, 
uns 400. Esperem que això se solucioni perquè des del 2007 que funciona el projecte de 
reutilització no havia passat mai això, les tècniques són molt conscients i saben portar molt 
bé aquest tema.   
 
Un altre tema, també el 25 de juliol, vaig fer relació al menjador social i a què passaria 
amb els nens del municipi que havien obtingut beques de menjador i que hi havia fam. Hi 
va haver una mica d’enrenou, diguem mal nutrició.  Concretament el senyor Ribó el dia 5 
d’agost va fer una exposició, va entregar un document, en el qual parlava de 50.000 nens 
a Catalunya amb carències alimentàries a causa de la crisi. Parlava de mal nutrició, tot i 
que s’havien donat casos de mala nutrició provocats també per la crisi. Aquestes paraules 
del senyor Ribó van causar una petita campanya de descrèdit vers la seva persona i vers el 
seu informe per la mateixa societat de pediatria, que el dia 12 d’agost ells mateixos van 
reconèixer que realment la crisi està creant un problema de desnutrició en els infants. La 
meva pregunta ve donada per què pensa fer l’Ajuntament en quant a les beques de 
menjador d’aquells alumnes que no en tindran i que sabem que tindran risc de mal 
nutrició.  Ens consta que hi ha nens al municipi que mengen un plat d’arròs al dia. Un plat 
d’arròs que deu ser l’arròs que es reparteix en el banc d’aliments. No mengen res més.  
Aleshores, vam preguntar-ho també a la comissió informativa i se’ns va dir que ho estaven 
estudiant, vostè ho va dir no senyora Verge? El cas és que volem preguntar si tenen vostès 
algun projecte en relació amb els possibles nens que no tindran beques de menjador i que 
realment són nens amb alt risc de mala nutrició?  Per l’altra banda, si ens diuen quin 
projecte tenen vostès, si ho han pensat? Com ho faran, per poder donar solució al 
problema?  I després una altra cosa, no em diguin que estaran pendents de les comissions 
socials perquè es reuneixen un cop al mes i se suposa que ja tenen prevista alguna cosa, 
esperem que la tinguin prevista.  També volem saber en quan han augmentat vostès el 
pressupost per fer front a aquestes carències d’aquests nens.  Si pensen fer alguna 
aportació més?  Quines accions per ajudar a aquells nens i nenes que no poden pagar 
tampoc el material, ni llibres? Però, expressament amb el tema de l’alimentació és molt 
important que els nostres nens i nenes estiguin ben alimentats perquè ment sana, in 
corpore sano. No podran tenir uns bons rendiments si prèviament no tenen una bona 
alimentació. Dir-los que curiosament el poble veí aquest estiu, els cent deu alumnes que 
estaven becats al menjador han continuat amb beques al menjador el mesos de juliol i 
d’agost i per això des de Benestar Social s’ha fet un gran treball de coordinació entre Creu 
Roja, Santa Teresa, Càrites, Policlínica i els restaurants i comerços del municipi. Però 
aquests cent deu nens que tenien aquestes carències i que ja durant el mes de juliol i 
agost no tenien beca, han estat menjant en els menjadors que l’Ajuntament del Vendrell 
ha proposat. Les coses que funcionen val la pena copiar-les. Per tant, poseu-vos en 
contacte amb l’Ajuntament del Vendrell perquè realment val la pena que aquests nens no 
pateixin aquesta crisi i que l’Ajuntament dediqui part del pressupost a reduir aquestes 
carències.   
 
Sr. Revello: jo com de costum em dirigiré a la senyora Olga Elvira, ja que es tracta de les 
àrees que m’ocupo jo personalment.  Bueno señora Elvira, yo quería felicitarle 
personalment porqué usted está consiguiendo hacer buenos a los dos anteriores regidores 
que la han precedido.  Ya en pasados plenos le he comentado que cambiar las fechas del 
programa de actividades año tras año, manteniendo las mismas, no es muy profesional, 
pero bueno, no hay actividades nuevas. Bueno, mejor dicho, este año hemos tenido dos, 



 

39 
 

por ejemplo una ha sido el Carnaval de verano realizado durante el mes de Julio, cuando 
ya estamos con muchos visitantes y como comentamos en el Pleno pasado quizás se 
debería buscar otra ubicación en el calendario, porqué si se quiere fomentar es como tirar 
agua dentro del mar, no sirve de nada.  Otro evento que tuvimos a bombo y platillo fue 
una gran concentración de Porches que vino a visitarnos durante el mes de Mayo y esto 
tendría que ser un producto turístico de dinamización.  Bueno, para que se sepa también, 
estos señores eran clientes de un hotel que venían a Montmeló en ocasión del gran 
premio de Formula 1 y buscaban un sitio donde dejar los coches vigilados, a cambio 
ofrecieron la posibilidad de poderlos visitar los ciudadanos de Calafell. Diría que esto, 
considerarlo un producto turístico puntero y moderno se nos queda un poco corto.  
Quizás haya alguno más pero no destacaría ninguno.  Lo que sí es que ya me estoy 
resignando que acabarà este mandato y aún no tendremos noticias del Patronato de 
Turismo, tal como dice su nombre y no como se está gestionando desde hace unos años.  
Desde el primer Pleno le pregunté por este proyecto, pero que usted se comprometió en 
una cena con empresarios recién entrada a governar, recuerdo que era el mes de Junio de 
2011, pero no hemos tenido noticias y lo hemos comentado aquí en esta mesa pero no ha 
avanzado. Si usted cree que me está, y perdone la expresión, toreando a mi, se equivoca, 
a quien está toreando es al empresariado de Calafell, que no está representado y que no 
participa de las decisiones económico-turísticas de la manera que merece.  Yo ya se que 
me contestarà como han hecho otras veces que están los nuevos servicios jurídicos 
estudiando los nuevos estatutos para que se sepa y para que todo el mundo lo sepa. Los 
anteriores yo los leí, los tuve en mis manos y no son un libro de quinientas páginas, se 
componen de unas cuantas hojas muy explícitas y prácticas, que es lo que realmente se 
quiere a día de hoy ya hay que ser prácticos.  Por eso la pregunta es mucho más directa: 
usted quiere reactivar el Patronato de turismo para que funcione tal y como su nombre 
indica, y no como una regidoría más.  No es obligatorio, otros lo harán, tranquila, a lo 
mejor en el 2015, pero basta de decir cosas que no se están haciendo o que a lo mejor no 
se quieren hacer.  Quien le puede ayudar quizás es la empresa externa contratada hace 
poco por CEMSSA, la que viene dirigida por el señor Fontecha, para dinamizar el turismo, 
yo personalmente estaría bastante preocupado. El mercado lo ha gestionado Alcaldía y no 
la regidoría de Comerç, turismo nos entra ahora un asesor externo. Esto personalmente 
me preocuparía bastante.  Claro está que en los últimos meses hemos bajado bastante el 
listón por varios motivos. Haré algunos ejemplos para que se sepan.  En la última 
Comisión Informativa de Promoción Económica, después de dos meses sin informar a la 
oposición, ha durado diecisiete minutos.  Las cuatro áreas que participan en esta comisión, 
Turismo, Comerç, Treball y Promoción Esportiva, bueno regidorías perdón, nos han 
informado en diecisiete minutos.  ¿Tan pocos son los eventos realizados y las futuras 
iniciativas?  Se lo digo como presidenta de la comisión.  Ya se también lo que me va a 
contestar, porqué ya nos conocemos. Que no quiere entretenernos más de lo necesario, 
que nosotros la oposición debemos preguntar y no lo hacemos, y sobretodo estoy seguro 
que la próxima durarà mucho más, quizás como represalia a lo que acabo de decir.  Es 
justo pero recordar en su favor, que las primeras Comisiones Informativas en las cuales yo 
participé, teníamos la documentación de cada acto escrito, bien detallada, con carpetas. 
Desde hace ya tiempo, aún gracias que recibimos el orden del día por escrito. Ya sé que 
me contestarà que así ahorramos papel, tinta y carpetas, pero informar le recuerdo, como 
ya hice en otras ocasiones y consta en acta, que hace parte del trabajo de quién gobierna 
y no de quien está en la oposición.   
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Para ir acabando, ya que quizás me he extendido un poco, hablaré de transversalidad 
entre algunas regidorías para utilizar una frase del señor Parera, nos estamos volviendo un 
pueblo de fiestas y festetes sin un rumbo, sin un objetivo.  ¿Cuál es el objetivo? Hacer que 
alguien, un jueves, mientras planifica su fin de semana, decida desde Barcelona, desde 
Lleida o desde donde sea, venir a Calafell, gracias a una de las actividades que 
organizamos y realizamos en el municipio, sobretodo durante el invierno.  El día que 
consigamos esto, aquel día habremos hecho bien nuestro trabajo.  Haré un ejemplo, 
aunque uno de ellos ya ha hablado la compañera Teresa. Mes de Septiembre, hemos 
empalmado durante los últimos fines de semana, tres mercados casi consecutivos: uno el 
Medieval, con una trayectoria constante, mejorable sí, pero un producto consolidado, ya 
con tradición y una gran aceptación popular.  Bien, la última, la fiesta del Penedés, como 
ha comentado Teresa, una copia del Medieval, pero sin Medieval. Una fiesta donde se han 
vendido productos de todos lados menos del Penedés.  Productos populares, buenos, no 
entraré a discutir su calidad de estos senyores que han venido a visitar nuestro municipio, 
pero que de Penedés tiene muy  poco. Una fiesta que desplaza la poca gente que queda 
en Calafell a mediados de Septiembre fuera de los núcleos comerciales y no me refiero 
sólo a los núcleos de la playa.  Que no aporta absolutamente nada a la economía. Y me 
contestarà que no ha costado dinero, vale, aún que sí ha costado trabajo de la brigada, 
porqué ha costado un espacio y sobretodo ha costado imagen. ¿Cuánto vale esta 
imagen?  No tiene precio.  
 
En cuanto a imagen me gustaría hablar también del último mercado de intercambio del 
pasado Sábado, que incumbe a otra regidoría y no a la suya.  La idea no es nuestra y está 
muy consolidada en el norte de Europa.  Es una idea muy buena, muy interesante y útil 
para todos, vendedores y clientes, pero ¿qué imagen estamos dando autorizando a 
vecinos que se han apuntado a última hora probablemente, a poner sus cosas en el suelo, 
encima de una tabla estirando un cable entre dos farolas?  Insisto, la idea es buena y útil, 
pero hay que regularizar mucho mejor estas iniciativas y estas actividades y para ello tengo 
también fotos si hace falta.  Lo que pediría entonces por parte de todos, por favor, es un 
poco de ambición y profesionalidad para nuestro pueblo. Un poco de rigor en según 
cuales actuaciones, para intentar recuperar una imagen de municipio turístico puntero. 
Nada más, gracias. 
 
Sr.Duart:  jo, abans de fer els precs que tinc, voldria fer una putualització perquè abans de 
què la senyora Olga Elvira i la senyora Maite, regidora d’Esports, carreguin contra mi cada 
cop que es parla d’esdeveniments esportius, triatlons, dir-los que del 8 al 21 de setembre 
estava de vacances i per tant, ni he estat a Calafell, ni sé absolutament res de com ha anat 
el triatló, i molt menys en les comissions que tracten aquest tema.  I això ho dic 
bàsicament, perquè si una de les coses que he après en aquests 2 anys, amb la política 
municipal, és que no parlar de triatló, no parlar d’esdeveniments esportius, no parlar de 
cap cosa que tingui a veure amb el que jo feia abans. I vull fer referència a què nosaltres 
hem tirat la llavor i bàsicament és feina seva que aquesta llavor creixi bé i que 
s’aconsegueixin els resultats que aquests esdeveniments esportius, o aquestes activitats 
han de donar, com estan donant en d’altres municipis, el cas d’Altafulla que en menys de 
2 anys han aconseguit tenir un campionat d’Espanya, que era una cosa que teníem 
assignat nosaltres.  Dit això, els 2 precs que jo tinc seria una reflexió profunda de com 
estem en aquests moments a Calafell, en aquest municipi, bàsicament perquè com ha dit 
el meu company Massi, sembla ser que s’ha contractat el senyor Enric Fontecha per 
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dinamitzar turísticament aquest municipi.  Home, a mi em sembla que després de 2 anys 
de legislatura, portar el director general de Portaventura, perquè ens dinamitzi el turisme 
de Calafell, és com una mica curiós, entre d’altres coses perquè sembla ser que la 
formació d’aquest senyor, és llicenciat en Dret i suposo que llicenciat en Dret, director 
general de Portaventura, sobretot sabrà de gestió, de fiscalitat. Tinc els meus dubtes que 
sàpiga de turisme i  de com dinamitzar turísticament un municipi com Calafell.  Clar, tot 
això, lliga bastant amb què, suposadament ja tenim una persona, una coordinadora, 
càrrec de confiança del soci de govern de CIU per dinamitzar turísticament el municipi.  
Clar, aquesta persona suposo que seguirà fent la seva feina, però a mi em sobta molt que 
la senyora Olga Elvira, intervingui, com ho ha fet en aquest Ple, en el punt número 4, en el 
qual ha dit que les coses que es va comprometre a fer quan la campanya electoral, va dir 
que faria, les està fent.  Jo el producte estrella del Partit Popular no el veig per enlloc.  
Clar, si va dir que posaria en marxa el projecte estrella que dinamitzaria comercialment el 
municipi, turísticament i que realment això seria el producte que portaria Calafell en una 
altra dimensió, en l’àmbit del turisme, sembla ser que hi ha alguna cosa que falla, perquè 
si es va comprometre a fer això i ara no ho està fent, alguna cosa falla.  La meva pregunta 
és, vostè li va prometre els seus votants que posaria en marxa el producte estrella, 
producte “  Resur “, que interpreto que la traducció és resurrección suposo que de 
Calafell. Però bé, ni s’ha parlat en aquest 2 anys del producte Resurt, ni se n’ha dit res, per 
tant és paper mullat, i per tant, s’ha de contrastar amb una persona per a què dinamitzi 
després de 2 anys el turisme de Calafell.  És clar, jo crec que això, mereix una explicació 
per part seva, els seus votants que la van creure, i sobretot, els ciutadans de Calafell que 
en part han estat d’alguna manera enganyats.  Per tant, la meva pregunta és aquesta: on 
és el projecte Resurg i les tasques d’aquest senyor Fontecha per dinamitzar el turisme de 
Calafell, com lligaran amb la coordinadora que tenim en aquests moments de turisme i de 
promoció econòmica, turisme i esports.  Aquests serien els meus precs i la puntualització 
que crec que és important, perquè espero que aquest cop que no he fet cap pregunta 
d’esports, no carreguin contra mi.  Gràcies. 
 
Sr. Ferré: per acabar breument dues coses: una de molt ràpida és que hi ha hagut una part 
de Segur de l’avinguda Espanya que s’ha quedat més d’un mes sense llum i ens agradaria 
saber el motiu.  La banda de l’avinguda Espanya que toca cap  a la plaça el Cano i tot el 
sector de per allà i els veïns ens ho han preguntat, quin era el motiu que s’havien quedat 
gairebé un mes sencer sense llum.  I l’últim i que m’agradaria estendrem una mica més i 
és el tema de la zona blava durant tot l’estiu. Hi ha hagut en el passeig marítim moltes 
màquines que  no han funcionat, hi ha hagut molts problemes, s’han trobat els veïns i els 
usuaris, molts cops, amb màquines que estaven tancades i que no feien el seu servei, però 
sobretot hi ha hagut una zona, la del passeig marítim que toca més cap a Cunit, en què 
s’han succeït unes situacions bastant surrealistes i és que quan hi havia menys persones 
estiuejant i quan hi havia el mes de juliol, que no hi ha hagut aquest any la demanda 
d’usuaris que hi ha hagut altres anys, i que fins i tot el mes d’agost, la zona blava va estar 
funcionant pràcticament fins la primera setmana d’agost i els veïns i els comerciants no 
entenien res, perquè pràcticament no hi havia vehicles, la gent no la utilitzava, perquè hi 
havia prou espai per aparcar i perquè una situació d’afluència de gent no ha estat com la 
d’altres anys o estius.  Bé, la zona blava ha anat funcionant durant el mes de juliol, els 
comerciants ho van reclamar i també recordo algun mitjà de comunicació que també va 
sortir aquest tema.  L’equip de govern ho va treure el mes d’agost. Va estar tot el mes 
d’agost sense funcionar aquest tram de la zona blava. Va estar tot el mes d’agost que la 
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gent venien a la platja i podien també anar als comerços i que llavors si que hi havia 
realment usuaris d’aquesta zona blava i els comerciants es preguntaven perquè llavors no 
funcionava aquest tram de zona blava. En aquest cas també estaven totes les màquines 
tancades, però en aquest cas no perquè no funcionessin, sinó perquè des de l’equip de 
govern o de des de l’empresa es va decidir tancar aquest tram de passeig, perquè s’havia 
demanat el mes de juliol que no hi havia gent, però és que el mes d’agost que sí que hi 
havia gent, és precisament quan va estar tancat. Però la sorpresa va venir el setembre, que 
la primera setmana de setembre es va tornar a obrir aquest tram i llavors ningú entenia 
res, perquè en definitiva el que ha passat és que durant la primera setmana de setembre 
s’han començat a posar multes, han començat a multar tots aquells usuaris que durant el 
mes d’agost aparcaven en aquell espai de forma gratuïta, perquè l’Ajuntament no tenia el 
servei implantat i resulta que en el mes de setembre tornem a obrir la zona blava d’aquell 
tram, quan precisament la gent ja ha deixat de venir al nostre municipi i ha marxat altra 
vegada i hi ha suficient espai per aparcar en tot el que és Segur platja. Per tant, 
m’agradaria una explicació de tot això, perquè el que ha demostrat o com a mínim, la 
sensació que ha donat aquest equip de govern és que només va darrere del que demanen, 
en aquest cas, una sèrie de veïns, de comerciants en un moment puntual, però va tant 
enrere del que demanen, que es passa de terminis i resulta que quan més falta fa la zona 
blava, no està funcionant i quan no cal i no fa falta i els veïns reclamen i els comerciants 
reclamen que no cal que es posi, llavors sí que es posa a funcionar.  Vull dir que, tinguin 
més cura de cara l’any que ve. Siguin més previsors, com a mínim si han vist l’experiència 
d’aquest any, que en el mes de juliol no hi ha suficient demanda per tenir la zona blava 
activa, i que els propis comerciants ho han demanat que no estigui activa, doncs, l’any 
que ve mirin de no tenir-la activada durant el mes de juliol i activin-la només durant el mes 
d’agost, tot el contrari del que han fet aquest any.  Això és el que voldríem demanar, 
aquesta explicació del perquè ha succeït tot això.  Moltes gràcies. 
 
Sr. Jiménez: en primer lloc he de respondre al Triadó el tema que ha comentat d’aquesta 
part de carrerada d’en Ralet i el carrer Sant Pere, el tema dels contenidors que diu que n’hi 
ha masses. Bé, com vostè acaba de comentar, s’han acabat d’instal·lar ara fa gairebé uns 
deu dies. S’ha seguit un criteri tècnic per part del Consell Comarcal i un cop ja estan ara 
tots instal·lats, aprofitant que tenim un pla d’ocupació, unes noies, s’ha fet un inventari 
real de totes les ubicacions i de totes les unitat de contenidors i ara un cop ja tenim tot 
instal·lat i aquest inventari fet, ara el que farem, segurament, serà ubicar diferents 
contenidors no només d’aquesta zona sinó de tot el municipi, perquè han entrat bastants 
instàncies, i un cop instal·lat llavors és quan procedirem a la reubicació de tots aquests  
contenidors, tant de l’espai on diu vostè com de tot el municipi. 
 
Sr. Triadó: jo no li he fet aquesta pregunta 
 
Sr. Jiménez: no m’ha comentat això? 
 
Sr. Triadó: jo li he dit que quan posarà els contenidors , que no s’han posat, l’altre era un 
complement , però no era la pregunta. Compte! 
 
Sr. Jiménez: bé, a veure, el tema de reciclatge, si vostè diu que aquesta part no té, al 
carrer Jaume Jané a la part d’abaix tenim una bateria sel·lectiva a Mossèn Jaume Soler, 
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també i a Carrerada d’en Ralet i Sant pere , tenim dues ubicacions més..... i al carrer 
Igualada crec que tenim un altre. Si creieu que són pocs.... 
 
Sr. Triadó: són contenidors vells!! Sota la via són contenidors nous. 
 
Sr. Olivella:  s’han canviat bateries noves i altres no. El marró i el gris, es va posar nou 
quan nosaltres vam entrar, i això no es pot canviar, perquè hi ha un conveni. S’han 
reubicat els antics en algun lloc del municipi que no tenia. El gris tampoc es pot canviar 
fins que no arribi el moment. Perquè uns dels objectius que es va plantejar, era augmentar 
la recollida selectiva. O sigui que només es canvia a la majoria del municipi i a la majoria 
de la comarca, la recollida sel·lectiva. Contenidors de reciclatge. En alguns  llocs de la 
platja, com no en tenien s’han posat bateries complertes. Ja està Jose Antonio. 
 
Sr. Jiménez: dispensi, no l’havia entès, té raó,només s’ha fet a Mossèn Jaume Soler i al 
Passeig Marítim, que s’han fet aquestes substitucions, a la resta del municipi estan igual 
que a on viu vostè. Em deixo alguna cosa? 
 
El que m’ha comentat el senyor Bonilla, de la carretera de Mas Romeu , si que té raó , està 
plena de molta herba i mirarem de netejar. Aquesta setmana  s’ha fet un escrit a 
autopistes i al MOPU, perquè netegin la C-31 i les rotondes de l’autopista, concretament 
el camí de Mas Romeu, hi ha una part que pertany. 
 
El tema del Ramon que comenta que no hi ha llum a la plaça el Cano, ho sé perquè molts 
veïns m’han enviat per whatsap que no tenien llum , però automàticament ha anat 
l’empresa  i crec que ja està reparat.Gràcies. 
 
Sr. Vidal: només un comentari en el tema del Massimiliano  que ha parlat del tema del 
Mercat d’Intercanvi, diria que vostè no ha anat a molts mercats d’intercanvi. Diria que 
aquest comentari l’ha fet des de la desconeixença, i podem dir, que nosaltres som dels 
pocs, no vull dir l’únic,  dels pocs , on l’Ajuntament facilitat les taules. Llavors, si fem això , 
guanyem en imatge, les taules són totes iguals i l’espai també. El que sí que és cert, és que 
hi ha gent, que porta molta roba i no tothom té una furgoneta per portar una burra. El 
que sí deixem fer, és que si algú porta un fil, pugui penjar la roba d’arbre a arbre. Perquè 
intentem que la roba no estigui al terra i recordar que sembla que siguem uns manteros. 
El que està clar, és que hi ha objectes que no poden estar sobre una taula, i per això estan 
al terra. Això és un mercat d’intercanvi i nosaltres intentem  cuidar una imatge. Jo li faria 
una pregunta, el vol o no el vol? Perquè, home vostè ha fet una pregunta i jo li responc. 
Era una pregunta retòrica. Recordar que no són professionals sinó que són ciutadans. No 
si val dir, vull mercat d’intercanvi, però la imatge no m’agrada!! La imatge d’un mercat 
d’intercanvi , vagi on vagi , és aquesta. Hem de recordar que no són professionals i així ho 
volem , l’Ajuntament  limitarà el mercat a les taules de què disposem, i el que no farem  
com altres municipis que deixaven la porta oberta. Si que hi ha molta més gent , però la 
imatge no és la mateixa. Li diré un altre cosa, segurament estan apuntats l’últim dia, ho ha 
dit així. 
 
Sr. Revello:  és que ho he dit així! 
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Sr. Vidal: només el tercer dia d’obrir les inscripcions , ja hi havia trescentes trenta-dues i 
del municipi eren cent quaranta i escaig, és una cosa que la gent del municipi vol . 
 
Respecte a l’antena de la ràdio, dir-li que a finals de setembre hem estat realitzant 
diferents feines, de legalització de l’emissora. I encara que sembli estrany el que estic 
dient, perquè jo em pensava , i els que estem aquí també, que estava legalitzada no? Bé, 
és que hi ha dos tipus de legalitzacions, l’ona que s’emet des de la ràdio fins la antena de 
Bellamar, és una , i  de Bellamar a la resta del poble és un altra. Llavors són dues que s’han 
de legalitzar. En el seu dia es va publicar una carta que deia que el Ministeri aceptava  la 
instància que l’Ajuntament de Calafell, havia fet per legalitzar l’emissora, però no deia  
que no estaria legalitzat fins que l’Ajuntament de Calafell fes uns canvi. I aquest canvis és 
el que estem fent ara. Que és que estaven emitin  amb un aparell amb molta més força i 
per tant, és il·legal. el que hem fet ara, és demanar permis a la Generalitat  per utilitzar les 
seves instal.lacions de l’antena vèrtix, llavors la gent que vegi la antena de Bellamar que 
abans veia tres antenes, ara nomès veu una. Perquè encara hi havia la televisió d’abans. I 
els aparells també estan dins de de la caseta de vèrtix. 
 
S’ha baixat la potència de la ràdio? Si. Perquè no podíem emetre amb tanta força, la 
qualitat és millor, ara la radio està a uns vint-i-cinc metres d’alçada.  
 
Avançar que el tema d’internet,  sí que és veritat que no funciona bé. Teníem una 
empresa que no funcionava bé i el que hem fet és buscar  una empresa nova.   
 
Sra. Verge: referent el tema de criatures  pel tema de nutrició, dir que tenim 74 beques 
concedides, que ja han començat, tenim  entre 13 o 14 que començaran durant el mes 
d’octubre i més les que vagin veninnt.  que les anirem asumint. 
 
Després amb el tema de què hi ha canalla que només mengen arròs, no ens consta, jo 
agrairia que si saben d’alguna persona que pateix aquest problema que ens l’enviessin cap 
a Benestar Social. Fins i tot a la comissió vaig comentar que havia començat el menjador 
solidari, i que hi havia dos nens que venien,  nosaltres, i quan parlo de nosaltres em 
refereixo a les educadores, quan detecten un problema d’aquest tipus, actuen, la sol.lució 
hi és. Si falta més informació ja sap a on estem. 
 
Sra. Cumplido: la pregunta era si hi ha una partida? perquè aniran sortint canalla amb 
problemes d’alimentació. 
 
Sra. Verge: t’he dit, que tenim les que ja tenim  i que assumirem els que hi vagin sortin. Si 
les anem  assolint senyal que els diners hi son.  
  
Sr. Clavero: referent a la policia, i sobre el control estàtic que la policia fa a les places de 
tot el municipi, el senyor Sieiro sap que això surt a l’ordre de servei habitualment, el que 
també es cert, que a l’estiu es reubica  segons les necessitats de servei, és cert que a partir 
d’ara tornaran a estar a les places respecte al policia de la Plaça Catalunya, potser 
coincideix amb època de vacances d’aquest senyor, però tornarà. 
 
Sr. Solé:  si, respecte a l’obre del Passatge Sant Antoni, miri senyor triadó , no s’ho prengui 
com si li volgués fer una broma, ara no sé perquè s’estan rient sempre que parlo amb 
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vostè es pensa  que em pot fer la gracieta i li agrairia que no ho fes! Perquè ens coneixem 
fa molt temps i ja som prou grans  i ara si que ho soc jo desde el dia que em va conèixer. 
 
 
Què vol dir?  Està convidat a  la meva comissió, a la comissió a on es tracten temes 
d’urbanisme i de via pública, i si no hi cabem a la sala, buscarem un altre lloc, no es 
preocupi, perquè  tota aquesta informació que vostè pregunta, la vaig explicar jo ahir, 
sense que ningú en preguntés, i si vostè no té informació amb els seus companys o vol 
que això es faci públic, doncs, cap problema, que m’ho diguin els seus companys. Treurem 
els precs i preguntes de la comissió i els tractarem a la sala de plens. No hi ha cap 
problema, perquè a fi de comptes les respostes són les mateixes a tos dos llocs, no tenim 
cap problema en contestar. Teròricament, el titular és una persona, venen dos, cap 
problema,  però si han de venir tres, no passa res. Estàn convidats, i tambè qualsevol altre 
persona d’uns altres partits.  Per tant,  el convido a venir. 
 
Ara li contesto a les preguntes, pequè no hi ha cap problema. 
 
Fem un debat? Crec que no toca. 
 
Si no té comunicació no ho demostri, perquè queda en evidència i no em vull enfadar. 
Però és que ho fa d’una manera que crec que no és correcte. Però és una opinió potser a 
nivell personal. L’estació de bombeig, vaig explicar que els problemes que havíem tingut 
s’estan resolent.que si s’ha tingut que agafar un altre procediment constructiu, doncs , 
s’ha utilitzat. Vostè ha comentat que hi habia un equip diferent de submarinistes, bé 
doncs,  hi ha alguns punts en que han tingut que intervenir, perquè devant de problemes 
hem hagut d’intervenir, perquè davant de problemes,intentem buscar sol·lucions, i 
continuar al seu ritme.  
 
Un plàning d’obres? Ja vaig dir a la comissió que era molt difícil establir un plàning 
d’obres. Intentarem  que el més aviat possible entri en funcionament. Jo li podria dir, que 
espero que abans que acabi l’any , tot alló , ja hagi acabat,  però,  no li puc assegurar al 
100% és un obra molt complexa  i això sempre ho hem dit.  
 
Desprès ha parlat del sobre cost que s’hi pagarà, nosaltres vam firmar en el seu moment 
un contracte en el qual doncs, es va establir, si no va haver una planificació per part de 
l’empresa , és l’empresa la que ha d’assumir la mala gestió. 
 
Respecte de la subvenció , l’Ajuntament va pendre les mesures  legals per aconseguir la 
subvenció i intentarem aconseguir els diners per pagar l’obra i fer les millores que 
considerem al respecte. I crec que amb la resposta  que li he fet a vostè , respon al  senyor 
Bonilla, al respecte al plàning que ja la haurà escoltat per segon cop. 
 
Sr. Suarez: un el tema del Calafell Crea, que ha comentat la Yolanda; el Calafell Crea en si 
el projecte no s’ha iniciat , el que sí s’ha iniciat és el menjador, que és el que ja es va 
comentar a la comissió informativa, el menjador solidari.  
 
Els temes que ha anat comentant la senyora Cumplido,  evidenment l’escola de música 
quan  comenci, ja es comentarà que és el que li van dir anterior cop que ho va preguntar. 
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Les altres preguntes ja van ser comentades a la comissió informativa però tornarem a 
comentar-ho , crec que el mercat medieval i no només com opinió personal , cada any va 
guanyant en qualitat tant, de les coses que es poden gaudir i disfrutar  tant, com a 
parades de vendre, algunes no es poden posar segons les bases i aquestes, hem 
aconseguit que l’empresa  que s’ha contractat no portes patates fregides, i no era el que 
més qualitat ens donava, evidentment s’ha d’anar millorant i si una parada ens ha possat 
al damunt, la podem treure i infinitat de coses més, buscar més llocs d’aparcament i 
buscar altres vies per atraure més gent.  
 
Pel que fa a la festa Penedès, vostè sap que ho vam parlar àmpliament a la comissió 
informativa, vam estar parlant d’aquest tema i se’ls va comentar que havien fet una 
valoració amb les persones que ho havien organitzat i que nosaltres havíem comentat que 
s’havia de canviar de data. Era un espai molt ajustat entre el mercat medieval i la festa 
major de Segur amb altres activitats pel mig, recordar que van haver-hi quatre entitats que 
van participar-hi  i altres que ho sabien i no van actuar, i altres que no es van assabentar. 
El diables, van participar. I no nomès gent de fora. 
 
El tema del problema del repartiment  del l’institut camí de mar, vostès saben que tenim el 
repartiment de llibres que es va iniciar a l’anterior mandat, que es va iniciar, aquest petit 
problema Ha desmerescut el treball diari, no tant polític sinò tecnic que cal comentar-ho , 
que és una manera de defensar al personal de treball. Va donar la casualitat , que van 
aparèixer tota la gent i en comptes  de deixar un accés  es va  obrir un altre accés i això va 
provocar els problemes de cues i mals entesos , es va solucionar quan van aparèixer cinc 
persones de la policia local i van regularitzar el trànsit i això se li ha d’afegir, faltaven deu 
lots de llibres de ESO, degut a les tasques de recuperació , però es va subsanar i les 
tècniques els van portar a la classe, a cadascun d’aquest llibres. I no van d’haver de fer 
cua.  No ha estat un problema important, això ha estat un problema puntual i s’ha de 
solucionar cara l’any que ve que no torni a passar. 
 
Hem de difenrenciar amb les festes  perquè el mercat de segona mà , no ha d’atraure a la 
gent de fora del municipi.  Ha estat un tema de calendari i no d’afinitat comuna amb les 
tres festes. 
 
Nomès, potser no em toca, però he trobat una mica fort el comentari del senyor Toni 
Duart, en relació el senyor Fontecha, perquè, si més no, el seu comentari ha estat una 
mica goserat, perquè pugui posar en dubte la professionalitat d’aquesta persona, quan se 
sap que ha estat a Port Aventura,  al golf.  Home, ha estat contractat per trobar diverses 
fonts de finançament, amb diversos inversors relacionats amb el patrimoni, del que n’és 
responsable CEMSA, patrimoni, concessió o diga-li com vulguis. Això és el que s’ha 
explicat des del primer moment i no pots recomenar res , sinó saps res de la comunitat , i 
això entenc que es el que està duent a terme en Fontecha i potser després l’alcalde ja 
afegirà el que hagi d’afegir però si que volia deixar palès això, del comentari que ha fet el 
Toni. 
 
Sra. Elvira: el tema del trenet turístic  el va veure vostè per l’avinguda França perquè 
durant la setmana dels Rock and Billy vam haver d’estacionar-lo al pavello Jaume Vilamajó 
i llavors durant aquells dies el trenet turístic havia de passar per algun carrer fins pujar allà 
dalt. 
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El tema de les caixes plenes d’informació, ho desconec, parlaré amb els agutzils de la Casa 
i comentarem a veure què ha passat, perquè en teoria aquestes caixes s’han de repartir en 
diferents espais i bé, desconec, però ja m’informaré del que ha passat.  De totes maneres,  
aquests establiments que hagin tingut excedent d’informació, els agrairia que abans de 
llençar-los a la brossa que ens ho fessin arribar per arribar a d’altres espais abans de tenir-
los allà parats.  
 
Llavors, entrant ja en el tema de la prova que vam tenir amb molt d’èxit, que es va fer el 
diumenge passat, que és la triatló de Calafell. Em sap greu senyora Yolanda Almagro, 
però el tema dels informes negatius, no sé qui li ha passat aquesta informació, ho 
desconec i em sap molt de greu, perquè no hi ha hagut informes negatius.  Han hagut 
consideracions que s’havien d’anar duent a terme i no són coses que s’hagin fet a última 
hora, sinó que això ho portem treballant des del mes de maig, que estem treballant amb 
protecció civil de l’Ajuntament i amb mobilitat.  A través de la Federació de triatló es va 
donar una opció de fer un recorregut des de l’Ajuntament, precisament per no tancar tot 
l’àmbit marítim de Calafell platja, de Mas Mel i de Segur de Calafell, i va ser la Federació la 
que ens va demanar i sol·licitar que féssim el recorregut que finalment es va fer.  Em sap 
molt de greu perquè vostè em diu també que a la comissió informativa, primer vostè no va 
venir, però el seu company sí que la pot informar i sobre la triatló no es va dir res en 
absolut de cap informe.  A la comissió informativa nostra es va informar en tot moment 
de quina situació era i en quina situació estava la triatló i la prova com a tal, en cap 
moment es va parlar de res.  En una comissió informativa que és la d’urbanisme, a la qual 
jo hi vaig com a Partit Popular, en aquella comissió un altre membre, no el del seu partit 
sinó un altre membre d’un altre partit, va preguntar i jo els vaig dir que la informació ja 
s’havia donat i amb la qual cosa, crec que va errada amb la informació i amb els 
informadors que té. 
 
Amb el tema de les informacions als veïns, sempre es fa des del dimecres, dijous i 
divendres, es van començar a informar totes les finques de la part que no podien tenir 
tanta mobilitat, perquè la part més de Mas Mel teníem el pont de Mas Mel obert i 
mobilitat així ho havia contemplat i la part que quedava més tancada és la part de Segur 
platja, que era qüestió d’una hora i mitja, hora i tres quarts, i tothom estava informat. Els 
cartells es van posar a tot arreu, vam intentar informar tothom.  La veritat és que el fet de 
què nosaltres com a polítics el que hem de mirar és la seguretat dels participants en la 
triatló que prou fan i prou esforços fan.  Nosaltres el que vam mirar en tot moment  era 
que fos el més important, que els atletes tinguessin tota la seguretat de no tenir cap 
problema en cap dels espais públics que havien d’utilitzar i la gent que quedava dins 
d’aquest espai, internament dins del circuit, en cap moment els voluntaris i la protecció 
civil se’ls informava de cap a on havien d’anar per sortir i ja et dic que era qüestió d’una 
hora i tres quarts, com a màxim dues hores el que van estar tancats els carrers i van estar 
informats.  M’agradaria també que qualsevol persona que hagi tingut un problema que 
vingui  i ens ho digui, perquè dins de l’informe que fem intern de l’Ajuntament ens agrada 
tenir també bé les parts que la gent no han estat contenta i sobretot els veïns del 
municipi.   
 
Amb el tema de la triatló i ja per acabar, dir-vos que com sabeu la triatló és una prova que 
fa molts anys que es fa, que jo no vull entrar amb el que ha comentat el meu company  de 
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l’oposició, el Toni Duart, perquè ja no toca, però el que sí que tenim molt clar és que tan 
abans com ara, el poble s’omple de gent, s’omplen els hotels, els restaurants i els 
comerços. Jo crec que això és prou important perquè la irresponsabilitat que em vols 
passar a la meva banda, ho veig més una responsabilitat política per part de la vessant 
política, que  ens toca a tots els que estem aquí asseguts, que és que aquesta prova es faci 
i es consolidi i que tinguem un referent com una triatló de Calafell que continua, era un 
referent i continua sent aquest referent encara que molta gent vulgui que no ho sigui.  I jo 
em quedo amb el tema de la triatló amb les felicitacions que la Federació va fer 
personalment, ja no només als organitzadors sinó a tot el personal de l’Ajuntament que va 
veure’s implicat durant la jornada del diumenge. 
 
Passo a les preguntes del Massi. Miri senyor Massimiliano a mi no em toca ser qui faci bo 
o dolent a ningú.  Jo faig la meva feina i a mi el que hagin fet els d’abans o el que facin 
els que vinguin, sigui qui siguin, no és el meu problema.  El meu problema és treballar 
aquí, treballar pel poble i intentar-ho fer el millor que pugui o sàpiga. Per això jo, un 
màxim respecte amb els anteriors regidors, hagin sigut qui hagin sigut, però volia fer 
aquest incís perquè no em toca a mi fer bo o dolent a ningú. 
 
El programa d’activitats, vull deixar incís amb el tema dels Porche.  Jo crec que des del 
primer moment a les comissions informatives se’ls va informar que era una iniciativa 
totalment privada.  O sigui, a nivell i tot del municipi que ens va venir a demanar 
recolzament perquè hi havia un col·lectiu de Porche que venia al municipi i que volien 
estacionar en algun lloc del municipi i els vam dir que no hi havia cap problema, però que 
s’havia de revertir cap el poble d’alguna manera. En cap moment he dit jo que el tema 
dels Porche hagi estat una iniciativa pública, en cap moment. Sempre són iniciatives 
privades que jo sempre informo, a més, que ho sabeu, perquè tota la vessant privada que 
vingui a la Casa que sàpiga que l’Ajuntament puguem fer coses i dins del que puguem fer 
i estigui a les nostres mans ho farem i aquesta va ser una de les persones que feia molts 
mesos que em comentava de fer aquest tipus d’esdeveniment.  I que sí que és veritat, que 
en cap moment es va negar que aquests senyors venien a Montmeló i agraïts que 
pernoctin aquí a Calafell, o sigui encantat de la vida de tenir tot un hotel ple de gent que 
va a Montmeló, però que es van quedar a Calafell i van estar aquí a Calafell i es van 
quedar uns dies. O sigui, jo encantada. Vull dir, en cap moment es va introduir en el que 
ara el programa d’activitats perquè així ens ho van sol·licitar aquests senyors de la vessant 
privada.  En tot moment, com he dit abans i lligant-ho una mica amb el tema del Patronat 
de Turisme, home, em sobta que vostè que està dins del Fòrum  de Calafell, que sap 
absolutament tot el que fem des de l’Ajuntament amb Fórum Calafell i que està de 
vegades informat abans de què jo tingui informació d’altres àrees, home, jo crec que 
deixar en evidència al Patronat de Turisme que no treballa de la mà del sector privat, crec 
que s’està equivocant.  Des de l’última comissió informativa li va informar que fins i tot  
tindríem en compte el sector privat pel tema de la taxa turística. Em sembla vergonyós que 
vostè em digui que necessita uns estatuts perquè jo atengui el sector privat.  No calen 
estatuts, jo atenc els sector privat encara que no hi hagi estatuts al Patronat. Llavors, del 
tema del Patronat està clar que aquesta persona que està parlant està convençuda  de que 
d’alguna forma o altra tindrem estatuts i tindrem Patronat.  Encara que no els tinguem 
físics s’estan duent a terme les tasques com si fos un Patronat i això és el que vull que 
quedi constància.  
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I amb el tema de la comissió informativa dels disset minuts, miri, si no la fem perquè no la 
fem, si la fem perquè dura poc.  A veure, perdó, jo crec que els disset minuts se’ls va 
informar i a més em sembla que vostès ja ho saben, perquè portem dos anys i escaig que 
jo informo dels actes que van cap a un mes endavant. Jo no puc informar de més enllà, 
perquè de vegades en un mes de temps, vostès saben que hi ha coses que els informo i els 
dic que els acabaré d’informar a la propera perquè no està lligat. Llavors, nosaltres 
informem exactament del que tenim durant un mes endavant i les coses del passat vostès 
les tenen informades i si tenen algun dubte jo els ho dic sempre que no és que jo em 
negui a contestar, perquè llavors sí que entendria els disset minuts de comissió 
informativa, no, és que escolti si vostè em pregunta jo li contesto.  Jo l’informo del que 
vindrà d’aquí a un mes, a partir d’aquí el següent mes  i ho hem fet i ho portem fent des 
del principi. Jo crec que en cap moment he negat informació. Llavors, el tema que duri 
més o duri menys, jo crec que prou important és donar la informació i a partir d’aquí si 
vostè vol que duri més, jo no sóc la que dic que haig de marxar.  Vostès són els que venen 
i si han de marxar abans ho fan, jo em quedo a tota la comissió fins que s’acaba. O sigui, 
que per part meva tenen tot el temps de món, com si volen fer-ho tot el dimarts pel matí, 
fins les tres del migdia  que marxen els funcionaris. 
 
I ja per acabar, el tema de la persona del càrrec de confiança. Prou ja, senyor Toni Duart! 
No vull entrar a explicar la quantitat de càrrecs i d’imports que es van arribar a gastar a 
l’anterior equip de govern en càrrecs polítics. No vull entrar amb això, però li dic una cosa 
que vostès tinguin la poca vergonya de criticar una dona, que li torno a recordar que quan 
va entrar com a càrrec de confiança, i que no ho he negat mai que és el càrrec de 
confiança del Partit Popular, no és la coordinadora o la dinamitzadora, no, és la càrrec de 
confiança del Partit Popular.  Si aquesta persona se la va contractar amb set mesos 
d’embaràs. Vostès van tenir la poca vergonya de denunciar-la en el seu blog i de criticar-la 
perquè el problema en qüestió, entre cometes, perquè és el que posen al seu blog és que 
es contracti una persona que està embarassada de set mesos.  Aquesta senyora, la sort 
que hem tingut és que no ha presentat denúncia a l’Institut Català de les Dones de la 
Generalitat, perquè ho tenia tot tramitat, perquè és una poca vergonya la que tenen 
vostès com a Partit Socialista que diuen, de criticar que aquest equip de govern hagi 
contractat una senyora embarassada de set mesos.  Em sembla que amb això ja li dic tot i 
crec que aquesta persona es mereixia un respecte, com a mínim, perquè ni s’han apropat 
a parlar amb ella ni a parlar amb el sector, que és qui li ha de dir si aquesta senyora fa o 
no fa feina, o treballa o no treballa.  Jo crec que amb això i amb el tema del projecte 
RESU, escolti, tant que s’omplen la boca doncs escolti, els votants del Partit Popular ja em 
demanaran explicacions d’aquí a dos anys. Ja me les demanaran ells si no es fa.  
 
Sr. García: yo contestar una pregunta del señor Parera, sobre los tablones del puente del 
Estany que están sueltos, he tomado nota y en cuanto la brigada tenga un hueco, los 
mandaré que los repare. 
 
Sr. Parera: ¿Juanjo los camiones continúan por encima del paseo? 
 
Sr. García: no, los camiones ya estoy un poco cansado de que suban a ... 
 
Sr. Parera: el año que viene las paraditas si están, habrá furgonetas de carga y descarga. 
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Sr. García: las furgonetas tienen órden de no subir a descargar nada de las paraditas de 
CEMSSA. 
 
Sr. Parera: ¿lo que está roto se arreglarà? 
 
Sr. García: sí claro. 
 
Sr. Parera: ¿pagando quién?  ¿El estany porqué no se limpió? 
 
Sra. González: jo només volia agrair el nucli de Segur per la seva col·laboració cívica, 
perquè ens van demostrar que ells sí que entenen que aquest tipus de proves esportives el 
que ens reporten és un benefici econòmic, una promoció fora del municipi i a més a més, 
també tenint en compte que a nosaltres com Ajuntament no ens ha costat res, perquè la 
part humana i tècnica que ens faltava, ens l’ha portada també l’empresa col·laboradora 
nostra que era Atletis Events. Per això el que deia la meva companya, Yolanda  Almagro 
tampoc va ser cert, perquè efectivament jo vaig estar allà durant tota la prova, tot el 
recorregut.  Vaig estar donant voltes amb la moto que anaven en primera línia i no va 
haver-hi problemes amb els cotxes, no hi va haver problemes amb el veïnat, perquè 
precisament és aquesta la comprensió que ells sí que tenen, de què aquest tipus d’events 
esportius ens reporten un benefici molt important. Només donar-los altra vegada les 
gràcies a tot el nucli de Segur de Calafell. 
 
Sr. Jiménez: era només contestar-li, que m’havia deixat un parell de preguntes que havia 
comentat el senyor Parera i que se les estava passant al Juanjo també.  Un, és el tema que 
ha comentat del camió de les papereres que va pel passeig, doncs, parlarem amb 
l’empresa i mirarem que deixin de fer aquest costum que diu i un altre era el tema que ha 
comentat de netejar el fang de l’estany. O sigui, hi ha diferents espècies animals, tenim 
diferents tipus de peixos, hi ha tortugues, ànecs i l’estany és inviable buidar-lo totalment 
per treure’l tot.  El que sí que s’ha fet tot l’estiu és anar traient part de les algues i s’ha de 
tenir en compte que també aquestes mateixes algues també formen part de l’aliment 
d’aquests mateixos animals. 
 
Sra. Cumplido: senyor alcalde, jo només dir que la senyora Suàrez té una gran habilitat per 
girar les preguntes i a més a més deixar-te en evidència.  Només li he fet la pregunta del 
Mercat Medieval que tenint com tenim un reglament que havíem aprovat fa poc, hi havia 
parades que no el complien. Només he dit això. Jo no he parlat que el mercat medieval no 
guanyi amb qualitat, ni l’he criticat ni res de tot això.  I en quant als treballadors de la 
casa, ja he dit que el projecte de reutilització de llibres es duu a terme des del dos mil set i 
que tenim unes grans tècniques que porten any rere any tot aquest tema.  No vingui vostè 
a defensar les tècniques com si  jo hagués dit el contrari, perquè les he defensades 
sempre, a tots els tècnics que jo he treballat amb ells i conec, els haig de donar les gràcies 
i les felicitacions.  No vulgui vostè ara donar el tomb i posar-me a mi en contra dels 
treballadors de la casa. 
 
Sra. Suàrez: jo l’únic que dic és que no només paraules sinó accions també corresponents 
a això. I realment, perdó, igual que vostè pregunta jo he contestat i he afegit una opinió 
meva, o és que no ho puc fer això?  Doncs, ja està, senzillament perdoni si l’he faltat el 
respecte. 
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Sra. Cumplido: i després hi ha una cosa que no he entès. Vostè ha parlat del Mercat 
Medieval, guanya cada any, parades que no complien, així s’ha dut a terme. 
 
Sr. Olivella: jo crec que o fem els precs i preguntes com toca o s’acaba. Ho sento, perquè 
sinó no acabarem mai. Vostè pregunta i l’altre respon i si no hi està d’acord potser tampoc 
estan d’acord amb el que vostè pregunta  o de la forma que ho diu. Sempre ha estat igual 
això Tresa.  Falta lo de la zona blava que això ja m’informaré de com ha anat tot i li 
contestarem i pel demés crec que està tot contestat. 
 
Sr. Robert: a veure senyor alcalde, a mi em poden dir que tinc manca de delicadesa o 
alguna cosa similar, ara que sóc un poca vergonya, perdoni, no m’ho havien dit mai aquí.  
Mai a la vida. 
 
Sra. Elvira: és una opinió. 
 
Sr. Robert: sí, però és que poca vergonya arriba gairebé a l’insult. Vostè ho ha d’entendre 
això. A mi em pot dir que ens falta delicadesa o alguna cosa d’aquestes, que no hem anat 
prou fins, ara poca vergonya senyor alcalde, no m’ho havien dit mai.   
 
Sra. Elvira: senyor Joan Carles Robert li demano disculpes. 
 
Sr. Robert: d’acord, s’accepten. 
 
Sr. Olivella: de tota manera, jo crec que trenquem tots els esquemes d’això. No sé perquè 
vam aprovar un ROM.  Escolta, de tota manera, s’han dit altres coses i aquí no estem 
donant-hi voltes.  
 
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 secretària en dono fe. 
  
 


