
 

1 
 

Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2013/2PLE2013/2PLE2013/2PLE2013/2    
    
A Calafell, en data 28 de febrer de 2013, es reuneixen els membres del/de la Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICARAT , i amb l'assistència 
dels regidors anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental de la 
corporació senyora Agueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
ordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. JUAN JOSÉ IGLESIAS SÁNCHEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
ALTRES ASSISTENTS: ALTRES ASSISTENTS: ALTRES ASSISTENTS: ALTRES ASSISTENTS:  Mireia Ayats Escarré 
 
 
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: 
 
1111----    APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 31 D’OCTUBRE DE 2012APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 31 D’OCTUBRE DE 2012APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 31 D’OCTUBRE DE 2012APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 31 D’OCTUBRE DE 2012    
    
Sr. Ferré: Nosaltres no hem pogut mirar perquè vam anar dimarts i no estava a la bústia. En 
principi al proper Ple ho podríem passar perquè no ho hem pogut mirar. 
 
Sr. Alcalde: doncs ho deixem pel proper Ple. Punt número 2: Proposta d’Aprovació Inicial del 
Mapa de Capacitat Acústica i Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions del Municipi de 
Calafell. 
    
El Ple de la corporació per unanimitat acorda deixar l’acta sobre la taula. 
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2222----    PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA  I PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA  I PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA  I PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA  I 
ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DEL MUNICIPI DEORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DEL MUNICIPI DEORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DEL MUNICIPI DEORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DEL MUNICIPI DE    
CALAFELLCALAFELLCALAFELLCALAFELL    
 
El Ple de la corporació, en data 17 de maig de 2005 i data 7 de març de 2006, va aprovar 
definitivament el Mapa Sònic i l’Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions del municipi 
de Calafell, publicada aquesta darrera integrament al BOPT Núm. 70 de 24 de març de 
2006. 
 
Ambdós acords van ser adoptats d’acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica i el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen 
els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. 
 
L’aprovació del vigent Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, va comportar que l’Ordenança Municipal de Sorolls i 
Vibracions i el Mapa Sònic, abans esmentats, no s’adaptessin a les noves prescripcions 
reglamentaries, fent necessària la elaboració i l’aprovació d’una nova Ordenança 
Reguladora del Soroll i Vibracions pel nostre municipi. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals han elaborat una nova Ordenança Reguladora del Soroll i les 
Vibracions del municipi de Calafell i el Mapa de Capacitat Acústica, que deroguen els 
abans esmentat,  seguint com fonts d’informació la proposta de mapa de capacitat 
acústica elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (2004) i el Pla 
d’ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell, i realitzat amb l’assistència tècnica 
del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de Catalunya i Debeacústica, empresa col·laboradora del 
Departament.  
 
Vist l’informe emès per la Secretària Acctal. de l’Ajuntament de Calafell, de 19 de febrer 
de 2013, incorporat a l’expedient administratiu, en relació al tràmit administratiu per 
l’aprovació de les ordenances municipals. 
 
Vist que els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen als ajuntaments la potestat 
reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de les ordenances i 
reglaments, que són normes de naturalesa reglamentària. 
 
Vist que l’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment previst als articles 49 del LRBRL, 178 de TRLMC i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 

 
La Comissió Informativa d’OBRES PUBL. I MEDI AMBIENT - MEDI AMBIENT, amb 
l’abstenció dels grups municipals d’UAM i del PSC, proposa  al Ple de la Corporació,  
l’adopció del següent acord: 
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PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar l’Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions del municipi de 
Calafell, amb als seus annexos, i el Mapa de Capacitat Acústica.  

 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, 
al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte 
de que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 

 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord 
d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a 
definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 

 
QUART.QUART.QUART.QUART.----     En el supòsit de considerar-la aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 

 
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
Sr. Jiménez: bon dia Alcalde i bon dia a tothom. La proposta que passem aquí és bàsicament 
adaptar la nostra ordenança que tenim des de l’any a 2006 a l’actual de la Generalitat que és 
de l’any 2009. Com a principals punts tenim la regularització del Mapa Acústic que abans 
estava dividida en sis zones i ara queda només en tres. Aquestes tres serien: una alta pels 
polígons industrials, una mitja per les zones comercials combinades amb vivenda i carreteres 
nacionals o vies ferroviàries i una tercera d’intensitat baixa per les zones d’urbanitzacions o 
vivendes.  
 
Desprès també tenim la regularització dels cellers condicionats que bàsicament queda igual, 
l’únic que s’incorpora és que fins ara als local, els patis interiors no es podien instal·lar i ara si 
aquests patis interiors són d’ús privatiu i no tenen finestra de  cap pis a aquest pati de llum o cel 
obert podran instal·lar-lo.  
 
Com a tercer punt que crec que és un benefici per molts locals de Calafell, sobre tot de la 
restauració són les limitacions de so. Abans es permetia a discoteques i bars musicals i ara 
introduïm dos punts més: els bars de copes amb un tipus de música ambiental i televisió. Això 
és un problema amb el què portem varis anys i una reivindicació dels locals i crec que 
millorarem bastant el tema dels bars de copes que abans no podien tenir música o televisió. 
Gràcies. 
 
Sr. Solé: només dir que la llei, el decret de la Generalitat, és del 2009 i el que fem és adaptar-ho 
doncs Calafell és un dels municipis que quedava per fer-ho. 
 
Sr. Alcalde: d’acord. Algun comentari més per part d’algun grup? 
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Sr. Parera: nosaltres amb això no hi ha cap pega, votarem a favor perquè el projecte del 2006 
és una cosa vàlida i veiem que ho recolliu per tant votarem a favor. 
 
Sr. Alcalde: no és que ho recollim. Ja estava recollit. Ara s’introdueix dins. El que estem fent és 
aprovar-ho perquè estigui a dins. A més a més tal i com ha explicat molt bé el Regidor és 
incloure alguna millora pels llocs de cobertura d’oci nocturn. No inventem res, el que fem és 
millorar-ho per posar-lo dins d’aquesta llei.  
 
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 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar l’Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions del municipi de 
Calafell, amb als seus annexos, i el Mapa de Capacitat Acústica.  

 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, 
al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte 
de que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 

 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord 
d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a 
definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 

 
QUART.QUART.QUART.QUART.----     En el supòsit de considerar-la aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 

 
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
 
3333----    PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES A L'HABITATGE DEL C/ MAJOR 2PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES A L'HABITATGE DEL C/ MAJOR 2PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES A L'HABITATGE DEL C/ MAJOR 2PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO OBRES A L'HABITATGE DEL C/ MAJOR 2----4 INCLÒS 4 INCLÒS 4 INCLÒS 4 INCLÒS 
AL CATÀLAL CATÀLAL CATÀLAL CATÀLEG DE BENSEG DE BENSEG DE BENSEG DE BENS    
 
Mitjançant Resolució núm. 2013/125, de data 22 de gener de 2013 del Regidor 
d’Urbanisme, Rafel Solé i Miró, es va atorgar la llicència d'obres menors núm. 214/2012 al 
Sr. Eduard Vallés Ferré, per la Rehabilitació de les façanes de l’immoble situat al c/ Major 
2-4, cantonada carrer de les Penyes 24-26, del nucli antic de Calafell 
 
Atès que, mitjançant petició del Sra Josefa Sancho Montoliu, en representació del Sr. 
Eduard Vallés Ferré sol·licita els beneficis fiscals previstos a l'Ordenança fiscal municipal 
núm. 1.3, article 6, apartats 1.b  
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Vist l'informe emès per  la Secretaria Acctal., que queda adjuntat a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
del grup municipal del PSC,  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 la llicència d'obres menors núm. 214/2012  atorgada al Sr. Eduard Vallés 
Ferré, per la Rehabilitació de les façanes de l’immoble situat al c/ Major 2-4, cantonada 
carrer de les Penyes 24-26, del nucli antic de Calafell 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord al interessat i al  Departament d'Intervenció i BASE, 
Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
Sr. Solé: sí, només dir que tenim un catàleg en el qual hi ha diferents bens i els propietaris 
d’aquests catàlegs si demanen una llicència, ja sigui obra major o obra menor, tenen una 
bonificació pel fets d’estar al catàleg. Han de complir una sèrie de condicionants per tenir una 
casa catalogada, cada cas és diferent i l’Ajuntament doncs fa la bonificació del 95 % de l’ ICIO 
com a casa catalogada. Res més. 
 
Sr. Alcalde: iniciem el torn de paraules. Sr. Parera en representació d’ UAM 
 
Sr. Parera: UAM ho veu molt bé això de les bonificacions per les obres però encara que no toqui 
jo afegiria, que ho he dit varies vegades i en aquest cas ho haig d’afegir, també hauríeu de 
mirar, si us plau, bonificacions a les obres menors. Aquesta gent que demana permisos d’obres 
menors, si us plau també per ajudar a aquestes obres menors que són necessàries, a gent que 
va justa i inclús per beneficiar als autònoms familiars que tenen feina. Per les obres menors 
també hauríeu de buscar alguna bonificació. De totes maneres les bonificacions es fan ara i 
queda molt bé però també s’havien fet en governs anteriors. Si us plau poseu atenció a les 
obres menors en quan a les bonificacions.  
 
Sr. Alcalde: d’acord Sr. Parera, li aclareixo. Això s’ha fet sempre, evidentment fa dies que està 
aprovat. Hem passat tot un seguit d’obres, el que passa que no se si ha sentit que quan hem dit 
bonificacions de la quota de l’ impost de construccions, instal·lacions a la llicència d’obres 
menors. Ho estem fent obres menors, més que res perquè potser no ha sentit bé. 
PP? 
 
Sra. Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Alcalde: PS? 
 
Sr. Ferré: nosaltres votarem a favor i ens hagués agradat que també l’any passat que vam 
demanar reiterades vegades que passaven bonificacions d’aquestes que també s’hagués fet i 
s’hagués canviat l’ordenança. No va ser així però com ara amb les noves ordenances s’ha 
modificat votem a favor. 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, i per unanimitat acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres menors núm. 214/2012  atorgada al Sr. Eduard Vallés 
Ferré, per la Rehabilitació de les façanes de l’immoble situat al c/ Major 2-4, cantonada 
carrer de les Penyes 24-26, del nucli antic de Calafell 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord al interessat i al  Departament d'Intervenció i BASE, 
Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
 
4444----    PROPOSTA DE BONIFICACIÓ ICIO PER OBRES A PROPOSTA DE BONIFICACIÓ ICIO PER OBRES A PROPOSTA DE BONIFICACIÓ ICIO PER OBRES A PROPOSTA DE BONIFICACIÓ ICIO PER OBRES A L'HABITATGE DEL CARRER L'HABITATGE DEL CARRER L'HABITATGE DEL CARRER L'HABITATGE DEL CARRER 
TORREDEMBARRA 2 DE CALAFELL, INCLÒS DINS DEL CATÀLEG DE BENSTORREDEMBARRA 2 DE CALAFELL, INCLÒS DINS DEL CATÀLEG DE BENSTORREDEMBARRA 2 DE CALAFELL, INCLÒS DINS DEL CATÀLEG DE BENSTORREDEMBARRA 2 DE CALAFELL, INCLÒS DINS DEL CATÀLEG DE BENS    
 
Mitjançant Resolució núm. 2013/126, de data 22 de gener de 2013 del Regidor 
d’Urbanisme, Rafel Solé i Miró, es va atorgar la llicència d'obres menors núm. 235/2012 a 
la Sra. Josefina Llansa Grífols, per la Reforma de l’habitatge del c/ Torredembarra 2  del 
nucli antic de Calafell 
 
Atès que, mitjançant petició del Sra. Josefina Llansa, propietària de l’habitatge en quesito,  
sol·licita els beneficis fiscals previstos a l'Ordenança fiscal municipal núm. 1.3, article 6, 
apartats 1.b  
 
Vist l'informe emès per  la Secretaria Acctal., que queda adjuntat a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
del grup municipal del PSC,  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 la llicència d'obres menors núm. 235/2012  atorgada a la  Sra. Josefina 
Llansa Grífols,  per la Reforma de l’habitatge del c/ Torredembarra 2  del nucli antic de 
Calafell 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord al interessat i al  Departament d'Intervenció i BASE, 
Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, i per unanimitat acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota  de l'impost de construccions, 
instal.lacions a la llicència d'obres menors núm. 235/2012  atorgada a la  Sra. Josefina 
Llansa Grífols,  per la Reforma de l’habitatge del c/ Torredembarra 2  del nucli antic de 
Calafell 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord al interessat i al  Departament d'Intervenció i BASE, 
Oficina de Recaptació de Calafell.   
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5555....    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
 
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des 
del Decret 600/2013 de 19 de febrer fins el 1199/2013 de 20 de març, 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. 
 
 
6666....    DONAR COMPTE DE LEDONAR COMPTE DE LEDONAR COMPTE DE LEDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALS ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALS ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALS 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 6 a la 9 de dates 13, 20, 27 de febrer de 2013, i de data 6 de març 
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. 
 
    
    
7.7.7.7.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
 
 
Sr. Triadó: El primer punt és un aclariment sobre l’ordenança que s’ha aprovat avui sobre 
sorolls, del Mapa Acústic que entenem que era necessari fer la reordenació perquè les coses 
varien i canvien. Per tant adaptar-lo ha estat bé. El que passa és que no se si queda prou aclarit 
que passarà, per exemple en el tema dels aires condicionats que ja existeixen. Si continuen 
mantenir-se fins que es faci algun tipus de canvi o es tenen que canviar. Aquesta era una de les 
preguntes, ho dic perquè en molts llocs perquè fan obres se’ls hi demana que posin de nou, 
obres menors, i en altres veus que estan posant sense inclús demanar permís. Si que valdria la 
pena, si s’ha de posar en pràctica l’ordenança tal i com s’ha expressat en el seu contingut, que 
hi hagués també algun tipus d’inspecció que evités que es posessin com s’estan posant a 
façanes fora d’ordenació i que a vegades molesten. 
 
El segon punt és el tema dels sortidors de l’Estany. L’Estany tenia un sistema de control que 
quan feia vents els sortidors es paraven. Ara sembla ser que estan espatllats o no estan 
connectats. Demanaria que es revisessin. 
 
Desprès un tema semblant és el tema de les banderes de la platja que ens dóna una mala 
imatge, veure les banderes que estan pràcticament destrossades i que moltes només els hi 
queda un fil. Valdria la pena retirar-les. Potser això s’hauria de fer quan acabi la temporada, no 
ara. Però val la pena retirar-les perquè veus, sobre tot a la zona de Segur, veus una bandera 
d’aquestes exposada que és simplement un fil. Res més. 
 
Sr. Alcalde: gràcies. 
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Sr. Parera: Parlarà Sr. Seiro. 
 
Sr. Seiro: Yo nada más recordar las tapas de las alcantarillas entre el Estany y el Paseo Marítimo 
hacia Segur que se están hundiendo. Hay que hacer zig-zag con lo que posiblemente 
tendremos un accidente. Nada más, gracias. 
 
Sr. Parera: un servidor, Sr. Alcalde dirà tres coses que segons el qui ho senti no donarà 
importància però un servidor li ha de donar molta. He notat, que és l’obligació de tots els que 
estem al govern, que hi ha moviments en alguna part del municipi on es fan tràmits i s’estan 
donant instruccions a la brigada o a l’empresa autònoma per treure l’aigua de petits basals que 
és fa en algun carrer. Jo pregunto aquests passos que es fan per treure l’aigua d’algun carrer, hi 
han trossos del municipi que hi han cantonades de carrers que si posen grossos d’aigua de 10, 
12 i inclús 18 centímetres d’altura. Si aquests moviments que hi ha de treure petites humitats 
d’algun carrer del municipi però que mirem de treure l’aigua de totes les cantonades del 
municipi perquè com he dit algunes vegades hem de governar per tot el municipi no només per 
un tros. 
 
Desprès també he notat, hem vist, i això ja és una reclamació municipal que hi ha parts del 
poble que és molt normal, i us felicito que ho feu, que esteu arreglant una mica les vorades 
tapant algun pegat. Però hi ha algun tros del municipi que poseu vorades noves i els altres parts 
del municipi només hi poseu una mica de ciment per arreglar la vorada i quan el cotxe, el 
pneumàtic, toca la vorada doncs tornem a estar igual. Aquest Regidor ah dit més d’una vegada 
que un municipi no ha de treballar avui per avui sinó que ha de treballar a 15 o 30 anys vista. Si 
us plau si hi ha alguna part del municipi on poseu vorades noves, el municipi és tot. I com que 
el municipi és tot si en algun lloc es fan vorades noves poseu si us plau vorades noves a tot 
arreu. Que no feu 10 metres, feu-ne 6 però el que feu si us plau, us aconsella una persona que 
potser és la de més edat d’aquest Consistori, que feu les coses una mica ben fetes. 
 
I haig de repetir una cosa que fa pena, no parlaré pas de les estructures perquè fan pena però 
el que haig  de dir fa pena. Nosaltres a l’antic Mercat de Segur de Calafell, i en aquí dono 
noms, això de les vorades i de les basses d’aigua no he dit noms per educació, per no perjudicar 
res de res. Però en l’antic Mercat de Segur hi ha un passatge que va del carrer Baixador a dalt la 
carretera i allà quasi bé diàriament les persones es paren hi fan els seus excrements, no els 
animalets no, les persones. A dalt de tot, quan arribem a la part alta hi ha una coberta d’uralita 
de plàstic que està tot destrossat i quan una mica d’aire el soroll no para. Tenim la sort que la 
gent que viu al Mercat són de fora i no es queixen, això per ma dreta i per ma esquerra hi han 
uns pisos sobre una ferreteria que també gent que viu, de fora, i no en fan cas. Però sí que 
nosaltres que passegem pel poble i passem per allà sents aquell soroll d’uralites. Si us plau la 
neteja d’aquell passadís que la gent puja i ha de passar del carrer Baixador a la carretera.  
De detalls d’aquests hi han molts però si cada vegada els dos o tres que UAM es queixa 
s’arreglessin nosaltres com partit municipal estaríem contents que al menys donaríem un servei 
als nostres votants. Moltes gràcies Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: gràcies a vostè. PS? 
 
Sr. Ferré: començarà el Sr. Bonilla. 
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Sr. Bonilla: sí gracias Sr. Alcalde. Ya en la Comisión y en el Pleno pasado hize hincapie en que la 
calle Rumania se ha hecho una reparación que deja mucho que desear. En la Comisión el Sr. 
Solé me da la explicación que bueno, lo hacen con la Brigada, se hace lo que se puede y que no 
se cambian los bordillos. Pero también es lamentable que hagan un parche en una acera y a 
continuación, que sigue estando mal la acera, practicamente a 4 o 5 metros, pues que allí no se 
haga ninguna actuación. Lo que pido es que si se empieza una actuación en una calle pues que 
esa calle cuando acabe pues que esté en buenas condiciones. Como decía el Sr. Parera: ya que 
se hace una actuación que sea lo suficiente digna y completa para olvidarnos durante unos 
años y no tener que estar haciendo actuaciones repetidas y continuamente, una encima de 
otra, con el gasto que conlleva . 
 
Luego con cada Pleno estamos pididendo el tema de la iluminación. Se está dejando caer y 
cada día está más estropeada. Además hay una calle, concretamente la calle Claver, que lleva 
sin luz 10 días. No sé cuál es el problema pero los vecinos llevan 10 días  sin luz, no funciona 
ninguna farola del alumbrado de la calle Claver. Pido que desde el equipo de gobierno hagan 
seguimiento y que estas situaciones no se den, y menos en los tiempos que estamos que se está 
viendo un robo practicamente a diario, cuando no hay tres. Por tanto es una falta de seguridad 
bastante importante para los vecinos. 
 
También hay una incidencia que ya se que viene de hace tiempo, concretamente en la calle 
Frederic Montpeó, en el número 16 hay una casa en estado de abandono desde hace años. 
Parece ser que el propietario no se acaba de localizar, el caso es que ahora en esta casa hay 
oKupas. Se han metido personas que la están ocupando con lo que conlleva a los vecinos de la 
zona que estan bastante preocupados porque no saben la finalidad y la forma de vida que 
llevan estas personas y se sienten bastante preocupados por el tema de seguridad, de robos y 
demás. Pues que se ha haga un actuación al respecto, que se termine de localizar al propietario 
o que a través del Mossos o del Juzgado se de una solución a este tema que ya se está 
haciendo bastante largo y pesado para los vecinos por la falta de seguridad. 
 
Hay otro tema que nosostros como PSC llevamos pidiendo desde hace más de 1 año y es el 
tema de los perros. Pedimos un informe de compatibilidad urbanística sobre los perros que 
tiene una persona, no voy a nombrar a nadie para que no se sienta ofendido. Ese informe nos 
dijeron que nos lo pasarían, que se hará, que el mes que viene, que al otro mes. El caso es que 
llevamos más de 1 año esperando ese informe, los perros siguen estando y el Grupo sigue 
pidiendo que se dé ese informe y que se diga en base a que se ha dado la licencia para esa 
actividad y si no es así que  se nos dé las explicaciones oportunas que nosotros seamos capaces 
de entender, y si es posible de digerir, porque la verdad es que el tema se está haciendo 
bastante añejo y creando un mal ambiente entre los vecinos. 
 
En el tema de perros, también hay dónde estaba la perrera antigua, allí no se con permiso de 
quién ni con licencia de qué, hay un grupo importante de perros que parece ser que tiene una 
persona autorización por parte del Ayuntamiento. Pero aquello es un terreno municipal, no sé si 
está cobrando alguna cuota de ésta ocupación, si no se está cobrando, si lo que se está 
haciendo con este espacio si al final repercute o en algunos ingresos para el municipio o no. 
Porque si no estamos dejando a un señor o señores que estén haciendo una actividad en un 
terreno municipal pues que de alguna manera lo hemos pagado todos. 
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Luego había otro tema que ya he traido a este Pleno en repetidas ocasiones y es el Cap de 
Segur. Se quedó practicamente en marcha hace un año. Era un compromiso del equipo de 
gobierno que se haría lo posible por ir rápido, que se revisaría el proyecto, que se hacen 
modificaciones, que se hacen estudios; pero la verdad es que llevan ustedes gobernando 
practicamente dos años, y por no nombrar otras instalaciones, lo que es el Cap de Segur que 
está haciendo cada día más falta, la verdad es que no tenemos ninguna información ni tenemos 
de idea de la situación del proyecto ni cuando piensan ustedes poder tirarlo adelante. Quisiera 
tener una explicación al respecto porque los ciudadanos nos la están pidiendo. De momento 
nada más. 
 
Sr. Ferré: parlarà la Yolanda. 
 
Sra. Almagro: sí, hola, molt bon dia a tothom. Jo faré  3 intervencions. 
La primera és una pregunta que faig a la senyora Olga Elvira perquè ja fa temps, i ho hem 
manifestat tant en Comissions Informatives com aquí en el Ple, doncs la dificultat que hi ha per 
veure la televisió al municipi de Calafell des de fa ja molt de temps. El problema de la TDT 
doncs ja és reiterat i continuat en el nostre municipi i la televisió no es veu a moltes àrees del 
nostre municipi. Concretament, per exemple, aquí a Calafell Poble no es veu, a una zona 
d’ombra. Tampoc es veu per exemple a Segur Poble, d’això ja fa molt de temps. Com dic 
aquestes demandes d’explicacions han estat reiterades. El motiu perquè se’ns ha dit, es va fer l’ 
intervenció durant l’estiu a una Comissió Informativa, se’ns va dir que era problema potser de la 
calor que no s’emetés bé la senyal. Ara no tenim calor, tenim fred i que esta passant? Perquè al 
llarg del dia es veu bé la televisió i resulta que a partir de les 3 o 4 de la tarda s comença a 
pixelar i la majoria dels canals de televisió no es veuen bé.  
 
Llavors la meva pregunta és quin pas es el següent  a fer per solucionar aquest problema d’una 
manera rotunda i definitiva. Això seria una pregunta. 
 
La segona aniria destinada al Sr. Alcalde i és un prec en el què nosaltres com a Grup de 
l’Oposició ens agradaria demanar-li Sr. Alcalde doncs que a veure si és possible que ens posi als 
nostres telèfons dintre de la base de dades de l’ajuntament, no sé des de quin àrea per això li 
demano a vostè per tal que se’ns faci arribar també la informació dels traspassos i defuncions 
d’aquelles persones del municipi doncs que a nosaltres no ens arriba aquesta informació i  
moltes vegades no podem assistir als enterraments perquè no tenim aquesta informació. Llavors 
seria na manera d’ajudar-nos a fer la nostra tasca política ja que això sí que es fa extensiu als 
membres del govern doncs li agrairia, li pregaria, doncs que es fes arribar aquesta informació 
per poder complir amb la nostra tasca política d’oposició. 
 
Finalment una pregunta, que és pregunta i és prec, i també va destinada a vostè Sr. Alcalde i 
per donar gust a tothom la faré en castellà; com les altres les he fet en català aquesta la faré en 
castellà. 
 
Hemos sabido desde hace unos días que a través de las redes sociales que el Sr. Juan Jose 
Iglesias el mes que viene presentarà su dimisión. Nosotros como oposición, el mes de 
noviembre de 2011 ya pedimos su dimisión puesto que fuimos conscientes del flaco favor que 
en aquel momento se le estaba haciendo al pueblo de Calafell teniendo como Regidor na 
persona que no se estaban responsabilizando de sus funciones, y también conociendo la 
trayectoria que llevaba a nivel profesional. Usted Sr. Alcalde hizo oídos sordos a nuestra 
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petición y continuó con esta situación hasta que se ha hecho insostenible. Este Concejal hace ya 
bastantes meses, es vox populi y a nosostros nos consta, que no cumple sus obligacones pero sí 
cobra su sueldo religiosamente. Entonces nosotros hemos hecho cuentas y hemos visto que 
este Concejal le ha salido bastante caro al municipio de Calafell, a las arcas municipales. En 
total estos últimos 6 meses, que es desde cuando más o menos no viene realizando sus 
funciones como le pertocaría pues este Concejal ha cobrado un total de unos 25.000 € brutos 
de lo que sería su sueldo anual, que no se ha ganado porque no ha desempeñado sus 
funciones pero que sí las ha cobrado.  
 
Si nosotros fuesemos capaces de dividir estas ganancias  entre actos que ha asistido y reuniones 
de trabajo la verdad es que a Calafell le ha salido, y les está saliendo muy caro, que se 
represente este Concejal a este Consistorio. Un Concejal como yo le decía antes que no cumple 
sus funciones y qye hace meses que no asiste a los actos que organiza su propia Concejalia ni a 
reuniones de trabajo propias de un político. Que no da apoyo a los eventos deportivos porque 
no se presenta y que tampoco apoya a las Entidades Deportivas porque tampoco se reune con 
ellas, y usted lo sabe Sr. Alcalde porque usted lo está supliendo todos los martes por la tarde 
reuniéndose con las Entidades Depostivas. Usted calla y encubre una situación que es muy 
grave y que usted debería de responsabilizarse como máximo responsable de este Consistorio.. 
Tampoco asiste a sus reuniones políticas, como Comisiones Informativas.  
 
De hecho la semana hubo una CI de Promoción Económica a la que yo asistí como miembro 
que soy de esa Comisión y el señor Juan Jose Iglesias no asistió, cuando luego fuimos 
conscientes de que estaba en el municipio. Tampoco asiste a algunas Juntas de Gobierno Local, 
y debería ser su función como Teniente de  Alcalde asistir y trabajar las gestiones del día a día. 
Usted Sr. Alcalde como le digo no está poniendo remedio a esta situación, se está volvieno 
cómplice y como máximo responsable tan culpable como la persona que no desempeña sus 
funciones. Para nuestro Grupo es una falta de respeto alos trabajdores del Ayuntamiento pero 
también a los ciudadanos que en todo momento se merecen que su Alcalde ejerza como tal y 
tome una decisión contundente ante una situación que es insostenible.  
 
Pero lo más grave de todo Sr. Alcalde, y escúcheme porque esto es muy grave, es que hemos 
sabido y tenemos la convocatoria que nos ha llegado de otros municipios que han sido 
convocados, que el pasado día 22 de febrero ustedes, el ayuntamiento de Calafell y en 
concreto el Sr. Juan Jose Iglesias como Regidor de Deportes, fue convocado a una reunión para 
todos los ayuntamientos de Tarragona cuyos municipios son llamados a ser subsede de los 
Juegos de la Mediterranea del año 2017. Todos estos ayuntamientos se presentaron el dia 22 
con su Concejal por delante para trabajar en la reunión dónde se tenían que tomar 
determinadas decisiones, sobre todo a nivel político, para tirar adelante este proyecto. Pues 
resulta que nuestro Concejal de Deportes no asistió a esta reunión, pero el problema no es sólo 
que no asistió a esta reunión sino que dónde estaba ese día. Porque  en vez de cumplir con sus 
obligaciones y estar en esa reunión, este Concejal estaba en una de las ferias que se llevan a 
cabo y dónde Calafell se presenta como municipio turístico que es la Feria de Pamplona. 
Calafell ya estaba representado porque allí estaba la Concejal de Comercio y Turismo que es la 
señora Olga Elvira y el Alcalde de este municipio. O sea que estaba totalmente representado y 
este Concejal de Deportes no pintaba nada en esa Feria y si que huiera pintado mucho, y era su 
obligación, estar en la reunión de los Juegos de la Mediterrania 2017.  
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Por lo tanto usted no asistió, el Alcalde no hizo nada y este municipio está dando una imagen 
lamentable, sobre todo en ese proyecto. Yo espero que no nos afecte a nivel de subsede, como 
municipio. Lo que sí tenemos claro es que usted debería haber estado allí porque se 
recomendaba expresamente en esa carta de convocatoria que estuviese el Concejal como 
máximo responsable. Por lo tanto Sr. Alcalde esta situación se ha alargado demasiado en el 
tiempo, se ha alargado más de la cuenta y no nos queda más remedio como oposición 
responsable reprocharle a usted Sr. Alcalde su falta de capacidad de reacción ante una situación 
tan grave, como máximo responsable, ante la mofa del Sr. Iglesias a este municipio y a este 
Consistorio.  
 
Nos hemos convertido en el hazmereir de la Comarca con la actitud y actuaciones de un 
Concejal como el Sr. Juan Jose Iglesias, por lo tanto yo le pido a usted, Sr. Alcalde, como piensa 
usted reparar este daño ocasionado por este Concejal durante estos meses y que depure 
responsabilidades en caso que ésto se vuelva a repetir porque le recuerdo que es un Concejal 
de su equipo de gobierno y usted no ha tomado las medidas necesarias.  
 
Eso sí ahora, y dicho todo esto porque es mi labor como oposición y como política, yo le deso al 
Sr. Iglesias a nivel personal porque esto no es un ataque personal sino un comentario a nivel 
político que es mi obligación hacerla y de cualquier otro concejal. Yo en su vida personal le 
deso lo mejor pero eso sí a nivel político creo que esta crítica formaba parte de este momento y 
había que hacerla. 
 
Sr. Ferré: La Tere Cumplido. 
 
Sra. Cumplido: bon dia. Jo en primer lloc el que volia era tornar a insistir i deixar palès que 
encara no s’ha contestat quina destinació es donarà a l’escola bressol del “Petit Príncep” 
perquè està buida, és un equipament nou i correm riscos que comenci a sofrir deterioracions i 
ha costat molts diners a tots els ciutadans. 
 
Desprès voldria fer al·lusió a les fotografies que tenim penjades al web municipal. Aquestes 
fotografies que estan en un flicker, que és un lloc web per organitzar fotografies que funciona 
com una xarxa social i és un servei molt utilitzat pels usuaris del blogs com a depòsit de fotos. Sí 
que aquestes fotos acostumen a tenir el dret de l’autor però això no es compleix i els hi puc dir 
un cas del que tinc tota la documentació en la què s’ha agafat una fotografia que està servint 
per un comerç delictiu. És a dir hi ha una fotografia d’una persona que l’està utilitzant una 
xarxa que està cometent un delicte perquè està venent coses il·legalment.  A les hores ens 
podem trobar amb molts problemes.  
 
Resulta que els ciutadans de Calafell estem pagant  a un senyor que és el fotògraf de l’equip de 
govern que és una persona que no té un mínim de qualitat Professional, ni acreditació, ni com a 
fotògraf ni com a periodista. És una persona que dispara indiscriminadament allà on hi ha 
l’Alcalde i tot el seu voltant. Aquesta persona penja les fotos al web municipal, no sabem 
exactament com, però ens agradaria saber qui fa la selecció d’aquestes fotos i si se mira quines 
són les fotos que apareixen en el web municipal perquè en algunes d’elles, i a mi em sap greu 
que l’Alcalde del meu municipi surti ridiculitzat com surt en alguna d’aquestes fotos. Per això 
sarna con gusto no pica. 
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Dir si valorem que possiblement l’Ajuntament està facilitat la difusió d’imatges, com ha passat 
en alguns diaris, en les quals es fotografia a tot el que sembla que es pot fotografiar i resulta 
que jo com a persona que forma part de la política està clar que puc sortir en qualsevol lloc 
com a persona pública que soc però em consta que hi ha una persona que ha sortit en aquestes 
fotos que no està gaire contenta i ho dic perquè m’ha trucat per preguntar-me que feia ell en 
una fotografia en el Diari, estic parlant del Director de l’Atalaia. Em va trucar i em va dir que 
considerava de mala fe`la fotografia que ha sortit en els mitjan i que estava penjada en el flicker 
del fotògraf de l’equip de govern. Ho dic perquè ell em va comentar que desprès de parlar amb 
el Sr. Ramon Ferré i amb mi també va parlar amb el Sr. Alcalde, va parlar amb la Regidora 
d’Educació, va parlar amb un policia i que quina casualitat que aquelles fotografies no sortissin 
doncs estava una mica molest. Ho dic perquè ell m’ho va dir. 
 
Estem pagant perquè l’Alcalde surti en tots i en cada un dels ciutadans de Calafell quan hi ha 
un acte. Ficant en les xarxes socials fotografies dels ciutadans adults però el que és més greu de 
menors que només poden sortir en les xarxes amb el permís dels pares. Algunes fotos, fora del 
context per cert, com ha passat en aquesta. Permetem doncs la lliure distribució d’aquestes 
fotos amb el perill que comporta que aquestes fotos puguin acabar com a les xarxes de males 
pràctiques relacionades amb menors. I en aquesta relació de menors, que és un tema molt 
delicat hem de recordar que el Mossos d’Esquadra han creat na Unitat exclusivament per 
aquest tema. Encara més afavorim l’última moda del cotilleo entre joves que a la premsa ja ha 
sortit i que tant de mal pot estar fent entre els joves, no només del nostre municipi sinó d’altre. 
És a dir que no estem afavorint gens ni mica que tots aquestos tipus d’accions puguin evitar-se. 
Crec que com a polítics hem de valorar abans de penjar una foto quines possibles repercussions 
poden tenir aquestes fotos. Perquè tenim l’obligació de vetllar pel nostres ciutadans, 
especialment pels nens. Per tant anem una mica amb cura. 
 
Tenim avocades al web municipal 11.260 fotografies, això fa un promig de 20 fotos per dia. 
Deu ni do m’agradaria saber si algú, potser el Regidor responsable de l’equip de premsa, se les 
mira, diu aquesta sí aquesta no, tenim una mica de cura. Jo no conec cap ajuntament que 
tingui una quantitat de fotos com aquest. Desprès aquestes fotos de qui són, són del Sr. Targa 
o són de l’Ajuntament? Perquè li paguem amb ell però jo exactament no se si aquestes fotos 
són del fons municipal o són dels fons del Sr. Targa.  
 
M’agradaria saber això. No se si heu observat els fotografies o no i dir-vos que no podem 
al·legar ignorància en aquest tema perquè tenim l’obligació d’informar-nos abans de penjar 
fotos. Dic que l’ ignorància que tots sabem que és atrevida però jo afegiria quelcom més en el 
temps que corren i és que l’ ignorància és molt perillosa, sobre tot en aquest temps. Per tant 
demanaria al Sr. Alcalde que aquest equip que paguem tots de premsa, que hi han varies 
persones, es triïn una mica les fotos, vagin amb multa cura i respecte amb les fotos de nens i si 
vostè vol fer-se fotos perquè aquí de les 11.000 i pico, la menys 5.000 són de vostè, doncs bé, 
és vostè el que vol estar a les fotos i cap problema però  com a mínim quin tipus de foto 
pengem a la web. I perquè les mateixes fotos de la web municipal estan desprès en una web 
privada o si és que de la web privada passen a la web municipal, perquè les fotografies de nens 
en un web municipal dintre d’un context del que és una festa encara tenen una explicació però 
en un flicker privat em sembla que hauríem vostès de comprovar si això pot ser causa d’un 
delicte o no perquè qualsevol persona no pot penjar una foto d’una criatura i jo penso que el 
dret a l’ imatge, sobre tot dels nostres nens petits, el tenim tots més els que no són polítics.  
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Res més, espero que vostè Sr. Alcalde en aquest tema tingui cura perquè tant vostè com jo com 
tots els que estem en aquesta taula som prou sensibles en el tema dels nostres ciutadans i 
especialment dels nostres nens. Gràcies. 
 
Sr.Ferré: El Maxi. 
 
Sr. Revelló: Bon dia, jo faré només una intervenció dirigida a la Regidora de Comerç, Sra. Elvira. 
M’agradaria demanar, si fos possible una mica més d ‘idees i d’innovació en la dinamització 
comercial. Que vull dir? En el que va d’any ja són 2 vegades que ens trobem amb les botigues al 
carrer. Amb ofertes, sobre tot en èpoques de rebaixes, per intentar dinamitzar l’activitat 
comercial els caps de setmana. Realment penso que l’ imatge que estem donant no és la que el 
nostre municipi és mereix.  
 
Jo sé perfectament que vostè em contestarà que aquestes iniciatives venen per part del sector 
provat, venen per part de l’Associació que jo conec molt bé i en les que hi he estat parlant 
moltes vegades. Realment és d’admirar la feina que estan fent aquestes persones perquè sobre 
tot en la situació econòmica en què ens trobem hi hagi un sector, amb persones que decideixen 
compartir la seva feina i aportat coses, per dinamitzar l’activitat comercial és de molt mèrit i 
gran reconeixement. La nostra intervenció, i sobre tot la meva en aquest cas, va dirigida a la 
seva Regidoria. Hi ha una persona, i vostès en aquest cas també, però hi ha un altre persona 
que es va contractar al començament de la seva Legislatura que havia d’ajudar amb aquestes 
iniciatives i el que estem veient, el vinc reclamant des de fa molts Plens, és que continuem fent 
les mateixes coses que es feien abans. Sempre la seva resposta és que amb el recursos que 
tenim fem el que podem.  
 
D’acord però insisteixo, i encara una vegada més ho dic, el Sector Públic en aquest cas té més 
recursos que el Sector Privat, hauria de recolzar una mica més sobre a l’ hivern. Sobre tot per 
intentar des-estacionar el nostre municipi, aportar idees noves, modernes, ambicioses i sobre 
tot originals perquè sinó ens tornarem un municipi de baix nivell i penso que és el que menys 
volem tots, no només els empresaris de Calafell. Res més, gràcies. 
 
Sr. Ferré: Toni 
 
Sr. Duart: bon dia Sr. Alcalde, Regidors. Jo tinc 2 preguntes, una seria pregunta i l’altra 
pregunta i prec i va també enfocada a l’ imatge del municipi turístic que estem donant en 
aquest moments. 
 
La primera pregunta és en referència a les terrasses del Port de Segur, sobre tot les que estan 
davant del Restaurant Foix i el bar Noray que realment estan molt malmeses. L’altra dia vaig 
passar per allà i estan rovellades, tenen algunes de les baranes trencades i per tant és molt fàcil 
que un nen caigui entre mig d’aquestes baranes però el més perillós és que alguna d’aquestes 
baranes estan soltes i també tenen el perill que algú se les pugui clavar.  
 
 
Per tant no se si en aquest cas s’hauria de fer alguna actuació conjunta amb el Port però crec 
que és una imatge d’un Àrea molt maca com a mirador de les platges de Calafell que realment 
esta molt malmès en aquest moment. Per exemple, l’ascensor per pujar dalt no funciona, i crec 
que en aque4st cas s’hauria de cuidar aquesta imatge i veure que es pot fer perquè el Port de 
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Segur pugui continuar essent un punt de trobada pels turistes que ens visiten i, sobretot, que 
gaudeixin d’aquest espai. 
 
Segona pregunta i prec que faré es referent amb el problema que ha hagut amb el 
caravanistes. Bàsicament com que ha sigut una noticia que ha sortit a la xarxes socials i que ha 
hagut  una mica de polèmica amb aquest problema dels caravanistes doncs m’agradaria saber 
que és el que ha passat. Que ens ho expliqui, de viva veu evidentment, l’equip de govern i en 
aquest cas el responsable de Turisme perquè a les xarxes socials es diuen unes coses però potser 
de viva veu són unes altres els fets que han succeït, i sobretot saber si ha hagut algun 
problema, si s’ha rectificat, si s’ha fet algun tipus de comunicat, és a dir si s’ha arribat a algun 
tipus d’acord. Però sobretot crec que com a imatge de municipi turístic doncs si realment el què 
ha passat és el que s’ha dit a les xarxes socials tornem a tenir un problema com a municipi 
turístic. No estem tenint  una bona imatge.  
 
Per tant crec que és molt important que s’expliqui, que es digui i que si s’ha fet alguna cosa 
doncs que s’expliqui quina acció ha fet l’ajuntament per rectificar sobre aquest problema. Crec 
que és important que com a destinació turística i com a municipi turístic que som no entrem en 
aquestes errades i continuem perdent, en aquest cas, punts dins del Sector Turístic i davant de 
la competència que en aquests moments hi ha amb altres municipis turístics de la Costa 
Daurada, i com a municipi que som de la província de Tarragona, perquè ens estem quedant 
darrere de tot, no? Crec que això no és bo ni pel municipi, ni per la promoció econòmica del 
municipi ni pel Sector Privat i molt menys pel turistes que ens visiten, Res més, gràcies. 
 
Sr. Ferré: finalment a mi m’agradaria fer un parell de precs i preguntes i aclarir el tema que ha 
sortit aquesta setmana els mitjans de comunicació, que hem parlat abans l’Alcalde i jo.  
 
El primer és el referent al Mercat Municipal de Segur, i dic Municipal perquè ho posa al cartell 
però de fet ja sabem tots que no ho és. Tot i que l’Ajuntament té una part de propietat ens 
agradaria saber si realment es pensa fer alguna actuació. Ha comentat abans el Regidor, Sr. 
Josep Parera, el perill que hi ha en el passatge lateral d’aquesta finca que és un passatge que en 
principi també forma part de la propietat d ela finca però l’Ajuntament, i en aquest cas el 
municipi, té un dret de pas i per tant hauríem de vetllat perquè aquest pas sigui el més segur 
possible. Hi ha esgraons trencats, hi ha excrements, com ha dit el sr. Parera que fins i tot tenim 
vídeos que està filmat que això és així; i a més a més el perill que comporta la marquesina que 
hi ha a la baixada que també amb el vent balla tot, es pot desprendre i molesta als veïns de la 
finca pel soroll que fa.  
 
Això en quan a fora però entrant en el tema del Mercat, la legislatura passada es va parlar molt 
d’aquest tema perquè precisament encara hi havia dos parades en actiu i evidentment gent que 
entrava a comprar i estava en un cert perill perquè el terra d’aquest Mercat es troba en una 
situació de problemes d’estructura i ja fa anys d’això. Inclús el propi Ajuntament va obrir un 
expedient per tal que la finca arreglés el problema estructural que té. L’expedient porta un 
munt d’anys en tràmit perquè ha hagut problemes amb el cobrament, problemes amb els 
projectes, en les adjudicacions de les diferents obres que s’ha fet per part de l’antic 
administrador i dels propietaris en aquest cas que també tenien problemes de pagament. Com 
Ajuntament, que tenim propietat en aquell edifici, se’ns va demanar que féssim una execució 
subsidiària per arreglar tota aquest problema estructural d’aquest forjat, d’aquest terra del 
Mercat.  
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Es va començar a fer aquestes actuacions, es va parlar amb els paradistes que tenen la propietat 
de la parada però que ja no la tenen en actiu. Se’ls hi va donar fins i tot l’opció de cedir 
aquestes parades a l’Ajuntament per tal que no haguessin de fer-se càrrec d’aquesta despesa 
d’arreglar aquest forjat i el problema estructural que té això quan tenen una parada de la que 
no poden treure cap mena de benefici en aquesta finca. Els que van voler van fer una cessió per 
escrit i fins i tot proposant a l’ajuntament que es fes càrrec d’aquesta propietat perquè ells no 
podien assumit aquesta despesa i no podien assumir el cost que suposa això. Sabem que alguns 
paradistes ho van fer a l’anterior mandat; a finals de mandat ja no va donar temps a fer 
l’acceptació d’aquestes parades i tampoc va donar temps a fer l’execució subsidiària perquè fins 
i tot quan vam fer el traspàs de poders, per dir-lo d’alguna manera, jo li vaig comentar al 
Regidor d’Urbanisme aquest fet i que era un tema prioritari, que creiem nosaltres que era 
prioritari, i que s’havia de donar una solució. Amb el temps no s’ha fet res, les dues parades 
que hi havia s’han tancat però el problema estructural continua sent. Per tant o l’Ajuntament 
torna a requerir a aquests propietaris que se’n facin càrrec de l’execució de la reparació 
d’aquest forjat en l’expedient que hi havia obert o bé l’Ajuntament continua sent el responsable 
que allò estigui en mal estat i el dia que passi alguna cosa al final serà responsable subsidiari.  
 
Per tant demanem que hi hagi una actuació al respecte i que a més a més si aquestes finques 
han estat cedides per aquests propietaris doncs que l’Ajuntament, evidentment, es faci càrrec 
d’aquesta propietat, l’escripturi a nom de l’Ajuntament si realment doncs ho creu així i si s’ha 
de fer una reparació d’aquest sostre i s’ha de fer unes obres en aquesta finca doncs que es faci 
o l’execució subsidiària o que l’Ajuntament obligui als propietaris a fer-ho.  
 
Això és el que demanen i esperem que aquest any i mig que no s’ha fet res que en tinguem 
constància doncs suposem que també hi haurà alguna actuació al respecte i esperem que en els 
dos anys i mig que queden de legislatura es resolgui aquest problema, com a mínim el 
problema estructural ja no dic obrir el Mercat de nou i tot això ja no ho demanem perquè som 
conscients de la dificultat que té això. Però sí resoldre el problema de la propietat i resoldre el 
problema de la cessió de les finques. Em sembla un tema prioritari i que caldria posar-hi remei.  
 
Al dissabte passat hi havia una reunió a les dependències municipals de Segur. Una reunió 
d’una associació de veïns a la que se l’havia autoritzat des del departament de Cultura l’ús de la 
Sala. Els veïns es van presentar a l’hora de la reunió i no estaven obertes les dependències. 
Resulta que l’autorització d’utilitzar aquesta Sala no s’havia traslladat corresponentment, 
suposem que a la policia local o algú que pogués obrir aquesta Sala.  
 
Per tant va haver un problema de descoordinació en aquest govern que a vegades presumeix de 
ser un govern transversal. Va haver un problema de comunicació que va ocasionar doncs que 
els veïns haguessin de trucar a la policia, en reiterades ocasions, i que al final van aconseguir 
que s’obrís. Quan van arribar a la planta de dalt resulta que la Sala també estava tancada i van 
haver de buscar una altra vegada la clau i buscar a veure qui tenia la clau de la Sala. Quan van 
aconseguir obrir la Sala resulta que a dins hi havia una exposició muntada que havia muntat el 
Sr. Vidal i el Sr. Solé per explicar la mobilitat del nucli de Segur, que per altra banda a nosaltres 
des de la Comissió Informativa també va preguntar-ho perquè ningú ens havia informat que 
això s’estava fent. Però bé, a banda d’això es van trobar l’exposició muntada quan ells tenien 
hora concedida per fer la seva Assemblea de Veïns. 
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Per tant un altre problema de transversalitat que tampoc estava ben coordinat. A més a més 
evidentment els propis veïns van haver de retriar els panells, posar les cadires que estaven en un 
racó i fer la reunió més tard del que se’ls havia concedit. Evidentment això va suposar unes 
molèsties importants pel veïns, alguns fins i tot se’n van anar i els demés doncs estaven molt 
emprenyats i indignats. Jo el que demanaria al l’equip de govern que ha hagut aquest problema 
de descoordinació total, com a mínim doncs que demanin disculpes als veïns, a l’Associació de 
Veïns que es va trobar en aquesta cosa. Que mirin de posar mesures que si es dóna una Sala a 
las dependències municipals de Segur que sabem que els dissabtes i diumenges no hi ha cap 
policia allà vigilant ni està obert, doncs com a mínim que hi hagi algun responsable que els hi 
pugui obrir i que es pugui fer càrrec de tot això. 
  
El que demanem és que en properes ocasions no succeeixi i demanem que en aquest cas es 
disculpin amb l’Associació de Veïns per aquest desori que hi va haver. 
 
Finalment el tema que ha sortit aquesta setmana, que hem parlat amb l’Alcalde abans d’iniciar 
el Ple, i que jo volia manifestar-li el que realment havia succeït i que tingués coneixement del 
que nosaltres havíem manifestat. Hem estat parlant, nosaltres evidentment, jo el que vull aquí  
és fer el que hem acordat que és traslladar, explicar el que havia succeït.  
 
Concretament, tot comença el dilluns al matí quan en un mitjà de comunicació, en un blog es 
publica una fotografia que apareix la Sra. Cumplido, el Director de L’ Institut de Segur i jo. A 
partir d’ allí considerem que aquella fotografia, que a més a més està tractada a l’article com un 
cas d’espionatge, doncs ens sentim ofesos en aquest cas perquè no és una fotografia 
representativa d’un acte. Estàvem evidentment en un acte públic i podem ser fotografiats 
donant premis, coses als assistents i fins i tot mirant com fan el xató, però en un lloc on estem 
parlant 3 persones que ens trobem casualment al carrer i que a més a més hi ha un fotògraf 
contractat per l’Ajuntament, el qual paguem, que ens enfoqui expressament a veure com estem 
parlant, doncs ens va sembla una cosa fora de lloc i evidentment teníem por que això estigués 
succeint perquè sabem que també se’ns ha fet en altres casos i en altes actes. En aquests altres 
casos no aparegut la fotografia, o nosaltres no tenim constància, però sí que en aquest a 
l’aparèixer la fotografia ens vam sentir molt ofesos i molt indignats. 
 
El matí mateix em truquen del Diari Tarragona preguntant-me per la fotografia, jo evidentment 
havia posat un comentari dient que no m’agradava gens aquesta fotografia, no m’agradava 
l’actitud que jo li veia darrere, el transfons. I explico un cas que va succeir i que és cert. Que a 
l’any 2001 va haver un cas d’espionatge per dir-lo d’alguna manera amb els regidors d’aquell 
moment, sobre tot de l’equip socialista i explico el que va passar a l’any 2001. Ja fa uns quants 
anys. 
A partir d’això el periodista em pregunta sobre aquesta cas d’espionatge i em diu si pensem fer 
alguna cosa al respecte. Jo li dic que tenim preparada una entrada en el blog. També li dic que 
tenim l’ intenció de dijous fer un prec i pregunta, aquí en el Ple, sobre coses que ens han dit 
treballadors de la casa, gent que treballa a l’Ajuntament, que hi havia una espècie de 
programa, una espècie de fórmula informàtica, no se explicar-lo tècnicament perquè no soc 
d’aquest ram però hi havia com una mena de possibilitat d’accedir als correus dels treballadors 
de la casa i clar això és el que vaig manifestar que preguntaria en aquest Ple. Si això era cert o 
no era cert. Les afirmacions que desprès fa el Diari i el tractament que fa el Diari com ha 
comentat vostè que l’ha posat a la pàgina a sota amb el Bárcenas i o se què. Això nosaltres no 
som responsables perquè nosaltres no tenim la capacitat d’influir tant en el Diari, ni molt 
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menys, per tal que l’article del Diari surti com surt. Però a partir d’ allí nosaltres el que vo0lem 
manifestar és que si algú s’ha sentit ofès pel que s’hagi pogut dir demanem disculpes però sí 
que li demanem com Alcalde doncs que prengui les mesures oportunes perquè aquests 
fotografies del Sr. Jordi Targa que abans també ha comentat la Sra. Cumplido que no es 
repeteixin. Així hem quedat abans vostè i jo i jo ja li dic, reiterem les disculpes si algun 
treballador de la casa s’ha sentit ofès, si algun treballador de la casa s’ha sentit molest per 
aquest tractament d’aquesta informació, les coses ha anant així. Ja he explicat tal qual sa sigut, 
tal qual l’he viscut jo i a partir d’aquí doncs que tothom que s’hagi pogut ofès demanem 
disculpes. Però també demanem que al Sr. Jordi Targa se li digui alguna cosa perquè no faci 
aquest tipus de tractament. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: d’acord, gràcies. Començaríem el torn de respostes. Jose Antonio. 
 
Sr. Jiménez: bon dia. En primer lloc contestaré al Sr. Sieiro que ha comentat el tema de les 
tapes del clavegueram del Passeig Marítim des de l’Estany fins a Segur. De fet ja s’estan 
aixecant moltes a la part de l’avinguda Espanya, avinguda Itàlia i algun carrer més del costat ja 
s’estan pujant. Van sobre la marxa. És un poble molt extens i s’aniran fent.  
 
El tema també que comenta el Sr. Parera sobre la deixadesa per part del Mercat i una banda 
que al millor és més urbanística que és tot el tema de l’interior. Pel que és la meva part que és 
el manteniment o la neteja fa gaire bé uns 20 dies o així em va trucar per telèfon i vaig estar 
amb ell i amb el Sr. Martinez que em va comentar que van tenir problemes de neteja, aquestes 
uralites que amb els dies de vent es mouen,...Amb va trucar i vaig estar amb ell parlant 
d’aquest tema i li vaig demanar una mica de temps. Sí que és veritat que el tema de la neteja 
vaig trucar a l’empresa perquè mirés de fer una mica més de manteniment d’aquest espai però 
era qüestió de temps. La sorpresa és que no m’ha deixat pràcticament temps i veig que al blog 
dels Socialistes ja surt parlant amb un vídeo i fent tota aquesta crítica sobre que l’equip de 
govern no està fent res. No s’està fent res ara i fa molt de temps que no es feia. Jo estic amb ell 
que hi ha una deixadesa total d’aquest espai i mirarem de fer però jo vaig demanar-li temps i 
no s m’ha donat aquest temps i seguiré a obre de tot el manteniment que puguem fer. 
 
Desprès el Sr. Triadó m’ha comentat el tema de l’Estany, aquest aparell que diu anemòmetre, 
que és el que talla els sortidors d’aigua el dies de fort vent. Actualment no funciona, hem fet el 
manteniment de gaire bé totes les fonts del municipi, només ens queda pendent el 
manteniment de l’Estany i aquesta peça concreta i més coses que s’han de fer es faran de mica 
en mica. Primer unes coses i desprès unes altres.  
 
També hi ha el tema de la nova normativa de regularització dels aires condicionats. Amb això si 
que li puc contestar que a partir de ja, tot aire condicionat que es tingui que muntar haurà de 
complir 100 % amb la normativa i el que és l’anterior doncs mirarem d’actualitzar i d’anar 
regularitzen de mica en mica. El problema d’aquests aires condicionats que tenen més anys és 
que tenen la mal instal·lació probablement va ser fruit de la manca de control amb el seu dia. 
Amb aquesta nova normativa el que volem fer és que a partir d’ara el que s’instal·li s’instal·li 
correctament. 
 
El Sr. Triadó també m’ha comentat el tema de les banderes a la platja. Sí que és veritat que allà 
a Segur queden encara. Aquí al carrer Sant Pere hi havia una i ja la vam treure i mirarem de 
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treure aquestes. Ara estem muntant platges i tenim maquinària, no crec que sigui cap 
problema. 
 
Desprès quedava el que ha comentat el Sr. Bonilla sobre la deixadesa per part de l’equip de 
govern que hi ha un carrer que porta 10 dies sense llum. A veure Sr. Bonilla jo crec que més 
deixadesa seva esperar 10 dies a un Ple per dir això quan hem podria trucar que té el meu 
telèfon i automàticament  el podíem haver solucionat i no esperar 10 dies. Vostès sap, igual 
que al demés regidors, que quan hi ha un problema em truquen o m’envien un whatsapp i és 
una trucada a l’empresa i no tenim que esperar al Ple. 
 
També el Toni Duart ha comentat la manca de manteniment el Port. Estic totalment amb tu 
perquè o baixo sovint al Port i sí que hi ha manca de manteniment per part de l’empresa del 
Port. Aquest dilluns, concretament, que jo vaig estar ja hi havia un parell de mariners que conec 
i anaven de mica en mica amb un cubell de pintura fent repassos. Crec que de cara a Setmana 
Santa i estiu jo vaig parlar amb ell i em va dir que començaren a fer feina. Si veiem que això no 
és el que diuen doncs anirem a parlar directament amb el President del Port i ja està. Crec que 
per la meva part no em deixo res. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Sandra Suárez. 
 
Sra. Suárez: sí. Volia contestar a les deus preguntes o precs que ha anat dirigits a mi perquè tinc 
una reunió a Barcelona i he de marxar i així aprofitaria per demanar disculpes per això però si 
més no contestar. 
 
Primer el que referia la Sra. Cumplido en relació a l’escola bressol Petit Príncep. El seu company 
Sr. Bonilla ja va fer aquesta pregunta i se li va respondre tant a la Comissió Informativa de 
Territori, Urbanisme i Obres, com a la Comissió Informativa de Serveis Interns. Són les deus 
Comissions que potser no tocava perquè tocaria a la de Serveis a les Persones però tant a la que 
hi havia els meus companys li van respondre com a la de Serveis Interns que jo també formo 
part, doncs ja li vaig respondre el que hi havia. Però li torno a respondre per tercer cop el que hi 
ha. 
 
Aquesta escola de bressol a data d’avui havia d ‘estar tancada com vostè doncs han di per la 
manca de demanda per part de la ciutadania del municipi. L’any passat es va posar preinscripció 
i només va haver 5 inscripcions de les quals 1 es volia fer efectiva i per tant doncs continuar 
pagant un cànon de gestió no era gens coherent per part de l’Ajuntament i per això es va 
decidir fer aquesta suspensió temporal del servei. Els diners no es que hagi costat molt sinó que 
està costant molt perquè la fórmula que es va decidir va ser la de combinar la construcció i la 
gestió i per tant continuem pagant aquesta construcció d’escola bressol com si fos un préstec. 
Per tant no és que hi hagi costat molt sinó que continua costant. 
 
El que estem fent, i és el que vam estar comentant, és treballar conjuntament amb l’empresa 
adjudicatària per poder-hi trobar una solució d’una manera o d’un altre i el que vam comentar 
era que el que és molt important és encertar perquè, naturalment, el que no podem fer és obrir 
un de nou sense tenir la seguretat que això serà viable perquè sinó es anar a que encara costi 
més diners que el que està costant a data d’avui. Estem treballant en el tema, sabem que 
qualsevol decisió final que hi hagi o quan estiguem al final del que és tota la tramitació i tot 
l’estudi els informarem al respecte. 
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Desprès l’altre tema és el relacionat amb aquesta Associació de Veïns que dissabte passat va 
tenir un problema. Aquesta Associació és una Associació que en principi no té cap problema 
perquè cada dissabte utilitza i té adscrit un espai per part de l’Ajuntament. En aquest espai en 
principi entenc que jo que no han tingut cap problema. Vaja, entenc que quan han tingut un 
problema no m’han trucat i ho han fet saber d’altre banda. Em sap greu que no m’hagin 
informat directament quan saben que hem estat parlant, per activa i per passiva, uns quants 
cops i saben perfectament que a través de correu electrònic o telèfon hem solucionat tots els 
temes que han tingut i em sap greu que hagin tingut aquest problema.  
 
La Sala d’Actes de les Dependències de Segur s’està utilitzant, a data d’avui, cada dia per grups, 
per Entitats i per diferents persones que la sol·liciten amb les condicions que estan a data 
d’avui. És a dir utilitzant la meitat de la Sala perquè a l’altra meitat tenim l’exposició informativa 
d’un Pla de Mobilitat organitzat per l’Ajuntament de Calafell, no per particulars sinó per 
l’Ajuntament de Calafell, per donar informació i facilitar la participació de la ciutadania del 
municipi. 
 
En relació al què ha comentat el portaveu del Partit Socialista jo no tinc cap problema en 
demanar disculpes, només faltaria. Em sap greu no haver-les demanat abans perquè no sabia 
que els hi havia arribat a molestat tant aquest fet. Sinó evidentment els hi hauria demanat les 
disculpes anteriorment. Des del departament es van fer les gestions oportunes, es va enviar el 
correu electrònic que sempre s’ha fet. El problema és que la persona en qüestió aquell dia 
estava indisposada i no va rebre la notificació. És així de clar. El mateix dissabte jo estava a la 
presentació d’un llibre en un altre Sala del municipi, concretament el Celler de Cal Bolavà, i en 
aquell moment vaig parlar, precisament a les 5 de la tarda, amb la policia i em van dir que ja 
estava solucionat el tema i no vaig entendre que hi hagués tant de problema i que s’haguessin 
molestat tant l’Associació en aquest sentit. Però si s’ha arribat a molestat tant que han hagut de 
portar-ho a través del portaveu de l’oposició jo doncs el que demano és disculpes, naturalment, 
només faltaria. I no tinc cap mena de problema en fer-ho i el que sí els hi demano, i els hi 
prego, perquè entenc que això són precs i preguntes i per tant es pot fer és que quan tinguin 
algun problema que m’ha facin saber perquè entenc que fins ara qualsevol problema que han 
tingut l’hem pogut solucionar i per tant, Luis, entenc que podem fer-ho d’aquesta manera. 
 
Qualsevol cosa em podeu localitzar, ja sigui telèfon o a Cal Bolavà, o per correu electrònic 
perquè teniu tota l’ informació de mi o de la Regidoria i novament demanar disculpes per si heu 
tingut tants problemes. 
 
Sr. Alcalde: Paco Clavero. 
 
Sr.  Clavero: bon dia. Jo contestaré al Sr. Bonilla al tema de les ocupacions o usurpacions depèn 
del temps que faci que aquestes vivendes estan ocupades.  
 
En primer lloc ha de quedar molt clar que el tema de les ocupacions és un tema que porten els 
Mossos d’Esquadra i que no és una competència de la Policia Local.  
 
Tot i això nosaltres com és un tema que preocupa molt estem fent tot un seguiment, estem 
recollint totes les dades que tenim de totes les vivendes que en aquest moment estan ocupades 
al municipi. Hem de mirar també a veure si estan denunciades, no estan denunciades, qui són 
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els propietaris perquè el problema que tenim també és que moltes d’aquestes vivendes no 
tenen propietari clar. És a dir abans eren d’una persona però ara no es sap si són d’un banc o 
de qui són. Clar això és una complicació. Aquesta gent, el propietari o el banc o qui sigui, 
hauria de fer una denúncia pertinent de l’ocupació i a partir d’aquí és quan es posa en marxa el 
tema judicial.  
 
El tema judicial és un problema que jo a data d’avui no sé si té solució o no en té. Jo vaig estar 
parlant fa molts pocs dies amb l’Inspector, el Cap de la Policia, i vam anar a Vendrell per parlar 
amb la Degana del Jutjat de Vendrell justament per aquest tema de les ocupacions perquè ens 
començava a preocupar bastant. La veritat és que jo vaig sortir d’allà molt decebut perquè no 
ens van donar cap resposta, ens van dir que això era un tema menor, que no era tant important 
i que bé, n’ha fent, que es feia la denúncia i que a partir d’allà el Jutjat envia una citació als 
okupes i els okupes han d’anar a declarar però clar, com no hi van doncs s’han de tornar a 
identificar i així van passant els mesos, i en alguns casos els anys. 
 
Perquè es faci una idea tenim un problema que crec que és fragant i tothom el veu al mig del 
municipi. Tenim okupes al Càmping el Buen Vino i la denúncia està posada fa més d’un any i 
els okupes segueixen allà. Jo des de Sanitat vaig fer una sol·licitud al Jutjat del Vendrell, ja no 
perquè desocupessin el Càmping sinó perquè ens deixessin entrar a netejar. Han pasat 4 mesos 
i encara no tenim resposta. El que sí ens han dit que el primer que hem d’aconseguir és 
l’autorització dels okupes per netejar, no del propietari, ara per l’okupa es considera residència 
habitual d’ells no dels propietaris. Per tant ells ens han d’autoritzar, no els propietaris per poder 
entrar a netejar.  
 
El tema és aquest. Jo sí li dic que estem fent una feina que presentarem a la Junta de Seguretat 
que es farà properament on tenim un llistat de tot el que ens consta que està ocupat. Veurem 
en quin estat estan, si està denunciat o no i si estem buscant als propietaris perquè facin la 
corresponent denúncia. Això és el que hi ha, jo .. fem el que podem, no podem fer gran cosa 
més. Estem tant preocupats com vostè. 
 
El tema del Cap de Segur li contestarà l’Alcalde, segurament. Encara que si vols ho explico. 
El tema del Cap de Segur es va haver de refer el projecte original. El projecte ja està refet, està a 
Barcelona i s’estan acabant de fer els tràmits pertinents i a partir d’aquí doncs ja serà una cosa 
més ràpida però hi ha hagut un petit problema amb el projecte que s’ha tingut que refer però 
no per part nostre. És un tema que el projecte es feia des de Santa Tecla i el que estava aprovat 
inicialment, doncs hi havia una pega que s’ha hagut de modificar i com s’ha modificat el 
projecte ha tornat a Barcelona, bé tot això. Està igual però sembla ser que cada vegada més a 
prop.  
 
Sr. Alcalde: Rafel Solé. 
 
Sr. Solé: moltes gràcies.  En primer lloc respondre al Grup Municipal d’ UAM i en concret al Sr. 
Parera en el qual parla de les tipologies amb les què arreglem les voreres. Jo el que li respondria 
és que amb funció del punt del municipi fem un tipus d’actuació o un altre. No estem fent a na 
part del municipi una cosa i en altre unes altres de diferents. Mirem quin és cada cas i així 
actuem.  Vostè ha  parlat de les vorades, segurament es referia a Segur de Calafell, però si 
vostè a la Ronda Sant Miquel o a la Ronda Universitat ja s’ha posat vorades noves. En canvi hi 
ha altres punts que només s’ha reparat les rajoles i no s’ha actuat en les vorades. Són vorades 
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que es van fer en el seu moment in situ. És a dir, es va actuant dins de les possibilitats que 
tenim i en tots el punts del municipi es fa el millor possible perquè no s’hagi de tornar en molt 
de temps, òbviament.  
 
Així es fa i així ho continuarem fent. La Brigada està fent una gran tasca, diferents empreses 
que treballen pel municipi també ho estan fent i arribem fins a on podem. Jo voldria afegir que 
crec que s’està fent una gran tasca i s’està actuant en molts punts del municipi, no només en 
un en concret. S’està actuant a Segur; ara s’està actuant a Bellamar ;s’està actuant a Calafell-
Poble; a Calafell- platja; f uns mesos, abans d’acabar l’any, es va actuar a Segur-platja, etc. 
S’està actuant en molts punts i s’està fent una molt bona tasca. I en relació a les vorades ja li 
dic, segons el punt es fa na actuació o una altra. 
 
Pel que fa el que diu del moviments o tràmits per treure aigua dels bassals del municipi, el que 
s’està fent és el mateix: reparacions puntuals per treure els diferents punts d’aigua. Hi ha punts 
més concrets i punts més grans, això va en funció del carrer. Ja ens agradaria arribar a tot el 
municipi de cop però no podem solucionar-ho d’un dia per l’altre. El que sí és que continuarem 
treballant en aquesta línea.  
 
Pel que fa al Sr. Bonilla, la contestació que li he fet al Sr. Parera també pot agafar els mateixes 
paraules. El carrer Romania es fan uns punts, es fa un punt aquí i un punt allà però s’intenta 
actuar. Si es fessin tots el carrers de nou, segurament doncs encara estarien amb el mateix 
carrer. Però s’intenta arribar a tots els punts. Si vostè que pertany a la CI ja  ho va passar i ja ho 
vam agafar, ara vostè ho torna a repetir aquí i tornarem a agafar, ho repetirem 2 vegades, no hi 
ha problema. Com altres punts del municipi que falten per arreglar. 
 
La quantitat de queixes que ens arriben però a la vegada també de felicitacions perquè s’està 
treballant, no com ens agradaria perquè no podem arribar a tot arreu però sí que s’està 
treballant, i en molts punts, torno a repetir. 
 
Desprès vostè l’altra dia a la CI va parlar de falta de seguiment pel que fa a les activitats. Avui 
treu el tema dels gossos. Hi ha una gran quantitat d’expedients que estaven guardats al calaix o 
d’infraccions que s’havien fet en el seu moment, jo no dic en la seva època, no s’ho prengui 
així, que s’han de regularitzar. L’Ajuntament està fent seguiments però posar el municipi, quan 
durant un temps concretament s’havien deixat de fer moltes coses, doncs ara estem patint les 
conseqüències. Has d’anar a regularitzar coses que s’havien permès verbalment, però no en 
papers.  
 
Per tant l’Ajuntament ja està fent una tasca d’intentar el que passa coses que s’havien fet en el 
seu moment malament doncs tampoc les podem solucionar d’un dia per l’altre. El que sí que 
fem és no fer més coses malament i així sí que s’està fent una feina molt important pel que fa a 
tècnics, inspectors i ales diferents regidories que intervenen.  No em de deixar que es 
compleixin més il·legalitats en aquest municipi. El que està fet intentem-ho doncs conviure, 
solucionar i arribar a punts d’equilibri. No com vostè que ve aquí a treure temes que no només 
afecten perquè hi hagi una activitat o un punt que estigui malament, vostè ho treu perquè en el 
seu moment no li va interessar treure’l. Perquè l’altre dia va fer referència en el tema 
d’activitats, que jo li agraeixo que avui no ho faci, però que són molt propers a certes parts del 
municipi que potser no interessava treure. Però sí que nosaltres ens hem mullat per arreglar 
l’activitat.  
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Pel que fa a Medi Ambient, ha fet entre 50 i 100 activitats que no compleixen, que no tenen 
l’activitat i que s’estan regularitzant. I això és la feina que estem fent: regularitzar tots els punts 
del municipi. No ens demani que ho fem d’un dia per l’altre. Aquesta és la feina que fem essent 
responsables de la nostra tasca. 
 
 Només em queda respondre al Sr. Ramon Ferré. Miri el tema del Mercat, suposo que s’ha 
deixat algunes coses a dir i jo li completaré i així la gent ho entendrà tot millor i entendrà en 
quin marc estem. Estem parlant d’una cosa que ve de principis del 2000 i estem a principis del 
2013. Per aquí hem passat potser tots els que estem aquí. Anar a prometre coses o a fer coses, 
que jo no dic que la gestió no estigui malament poc mesos abans d’unes eleccions està molt bé. 
Però si vostès volia fer poc mesos abans de les eleccions abans el que vostè ha dit, desprès els hi 
explicaré en quin punt estem, també ho podia haver previst en el Pressupost. No, vostè va allà i 
diu, com en altres punts del municipi en els que s’han de fer actuacions i els veïns del municipi 
han de pagar una part, anar a prometre tants per cents que l’Ajuntament pagarà quan al veí 
del carrer del costat no ho van fer en el seu moment. Perquè? Potser perquè eren abans 
d’eleccions i no podem ser tant irresponsables. Nosaltres el que hem de fer és la feina 
independentment de qui vingui desprès.  
 
Però el que no podem fer és fer coses perquè venen eleccions, i en aquell moment vostès a la 
gent del Mercat de Segur, i no dic que ho trobi malament, va dir que l’Ajuntament podia 
assumir la cessió de les parades pagant la seva part proporcional; una cessió gratuïta. D’acord 
això va quedar damunt de la taula. Nosaltres que hem fet? Nosaltres ens reunim amb les 
finques, amb paradistes, amb propietaris perquè allò és una mancomunitat. Recordem que 
només són paradistes, hi ha gent dels aparcaments, de les oficines, dels locals i de les vivendes 
ja que estem parlant de 5 parts. I s’intenta trobar una solució per la part dels paradistes sinó per 
tothom perquè la situació econòmica és prou greu. I no només per l’Ajuntament per fer front el 
que vostès va dir que s’havia de fer però que tampoc ho va incloure al Pressupost sinó també 
per la gent que viu allà. 
  
Per tant hem d’anar amb molta cura quins punts fem endavant. El que sí des de que va haver 
un canvi de govern i vam entrar nosaltres estem buscant altres opcions pel que fa que ni 
l’Ajuntament, ni tant sols els propietaris hagin d’avançar aquesta reparació. Òbviament 
l’Ajuntament alguna sortida donarà. Allò no es pot quedar així, és un problema estructural i ja 
un perill que ve d’inicis del 2000. Parlem de fa més de10 anys. No podem pensar com si això 
hagués aparegut al maig del 2011. Això complemento amb informació perquè sembla com si 
allò hagués aparegut i nosaltres no haguéssim fet res, que haguéssim agafat aquest expedient i 
l’haguéssim guardat.  
 
Vostès van fer una tasca de reunions amb ells, vam arribar a un acord, que j dic que estigui 
malament, però intentarem no assumir econòmicament tot això. Ni per part nostre ni part dels 
veïns. Quines solucions? Doncs estem parlant amb tercers. Que donarà fruit o no? Als 
paradistes ja i vam donar un termini de  temps per donar una resposta, per veure com estaven 
aquests tràmits però òbviament no podem  donar-los d’un dia per l’altre. Intentarem que això 
s’arregli, que estigui en condicions, que no només es fiquin condicions al tema estructural sinó 
que es millori l’ imatge però no obligat fina a certa manera a que els veïns ho hagin de pagar 
tot de cop. Hem de buscar un punt d’equilibri perquè la cosa està prou fotuda. Sí que hi ha un 
problema estructural que concorre amb una perillositat però estem arribar a un punt que no 
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sigui problemàtic ni pels veïns ni per l’Ajuntament si és que es fa la cessió de les parades. 
També li podrirà dir si vostè ve aquí al Plens municipals a parlar d’edificis que l’Ajuntament està 
actuant i treballant, com potser el Mercat de Segur, dient que són edificis històrics però en el 
seu moment quan va fer el planejament tampoc els va incloure en el Catàleg.  
 
Per tant clar estem dient ara m’interessa ara no m’interessa, ara jugo ara no jugo i així han anat 
funcionant les coses.  
 
Jo no he parlat d’edificis catalogats perquè i han edificis que no són catalogats, no confongui, 
hi han edificis que no estan catalogats i be que han de passar equipaments, i vostè ha fet el 
POUM i segurament el coneix millor que jo.  
 
Amb la reflexió que ha fet en l’últim punt de la seva intervenció ja veig que vostè és selectiu en 
el seus comentaris però el que sí li dic és que l’historia és aquesta. Nosaltres treballem amb els 
paradistes, treballem amb això per arribar a una solució al problema estructural en primer lloc i 
per arribar a una solució perquè no afecti tant a la butxaca. Intentarem que sigui així. Ara 
mateix no hi ha cap aprada oberta allà dins, no n’hi ha cap. En el seu moment hi havia 2, ara 
no n’hi ha cap, han vingut a parlar els paradistes amb nosaltres. S’han reunit amb mi, s’ha 
reunit també amb l’Alcalde, hem parlat amb les finques i amb propietaris. Intentarem arribar a 
aquesta solució i si aquesta solució es demora en el temps haurem d’anar potser per l’opció que 
vostès van donar però primer hem d’esgotar les altres, sobre tot per la situació econòmica que 
ens trobem.  
 
Res més Sr. Alcalde. Gràcies 
 
Sr. Alcalde: gràcies a vostè. Olga Elvira. 
 
Sra. Elvira: moltes gràcies. A veure, varies coses a parlar avui.  
 
Començarem amb el tema de la TDT. Ja se’ls hi va informar, no en aquesta CI sinó en la darrere  
CI, l’anterior a la què vostès no va poder assistir lamentablement, però no va poder venir. En 
aquesta CI ja  se’ls hi va informar del fet què puntualment la TDT i la telefonia mòbil s’havia 
estat portant des de la Regidoria de Comerç però que des de primers d’any el tema de les 
antenes, de l’ infraestructura de les antenes, i el tema de les telefonies mòbils s’estava derivant 
cap a altres departaments. Amb el que em toca a mi que ho hem portat des de la Regidoria de 
Comerç fins al mes de desembre de l’any passat. Dir-li que com vostès ja saben hem anant 
parlant sobre el tema. Sí que és veritat que nosaltres anem donant les respostes que l’empresa 
Vertis ens va passant, que la Generalitat ens va passant. Hem tingut diverses reunions amb la 
Generalitat per veure com ho podíem solucionar perquè com vostè ja sap no és un tema 
municipal sinó un tema de la Generalitat, però dir-li que han hagut diversos canvis durant 
aquests mesos, canvis de freqüència amb la senyal, de repetidors que se’ns escapen com 
Ajuntament però la Generalitat ha demanat disculpes.  
 
Nosaltres el que fem és que tota aquella persona que presenta una queixa  o truca al SAC o a la 
Regidoria que derivin el que es fa és, tal i com ens ha dit la Generalitat, deriva cap a l’empresa 
Vertis que té un telèfon d’informació que l’empresa dóna resposta a les persones que truquen i 
jo tinc entès pels informes que s’han anat passat des del mes de desembre des de la meva 
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Regidoria, i fins ara des de l’Ajuntament perquè està centralitzat, que aquest tema està dirigit c 
ap aquí.  
 
Jo prego a qualsevol ciutadà de Calafell que qualsevol problema que pugui tenir amb la senyal 
de TDT que faci una trucada al SAC, allà se l’informarà de quin telèfon han de dirigir les seves 
trucades a l’empresa Vertis perquè prenguin nota i se’ls obri un expedient i se’ls hi contesti i a 
partir d’aquí aquest tema del TDT, jo li agraeixo però li torno a repetir que els seus companys ja 
sabien que jo personalment ja no portava aquest tema. 
 
Sr. Alcalde: voldria complimentar una cosa perquè hem anat treballant el tema conjuntament. 
Primerament a Vertis que és l’empresa que ara ho porta, resulta que ells et diuen que tot 
funciona perfectament, perquè realment funciona perfectament. Hi ha uns motius que no 
solament afecten aquí, si vostè mira la Vanguardia l’altra dia hi havia cartes de l’Ajuntament de 
Port Bou i de la zona de la Costa Brava, o sigui nosaltres sempre hem tingut problemes i 
dificultats amb la qüestió del mar. EL mar juga una mala passada, et temps juga una mala 
passada i sobre tot amb freqüències de les illes Balears que es corresponen amb aquí i llavors es 
barregen fins i tot d’Itàlia o de Algèria. 
  
A les hores tota aquesta moguda és un dels motius pel que es vol fer la segona apagada 
analògica i canviar tots els canals perquè hi ha tota aquesta problemàtica. Per tant clar que 
s’estan intentant resoldre tots aquests problemes, s’està trucant i s’està atenent als veïns 
perquè estem fent qüestions actualment que es anar a veure als veïns que tenen el problema 
iens ho diuen; anem a casa seva i es mira, es connecta amb Vertis, i ho dic perquè tot això ho 
estem fent perquè pensem que aquest servei, com ha dit l’Olga, que truquin a la Generalitat o 
l’empresa que ho porta, en aquest cas a Vertis.  
 
Això és el que ens han dit, com bé comprendràs no som tècnics de qüestions de TDT però és 
realment la resposta que podem donar i tu Quim que últimament has tingut contactes suposo 
que corrobores el que acabo de dir perquè és el que ens han dit. 
 
Sra. Elvira: continuant amb altra tema. El tema de les botigues al carrer. M’agrada que vostè 
faci la menció a aquest tema perquè jo crec que si vostè no està d’acord amb el sistema que 
està adquirint Fòrum Calafell, en el qual nosaltres col·laborem contínuament crec que hauria de 
dirigir-se directament a ells i queixar-se a ells . Des de la nostra Regidoria de Comerç, la nostra 
obligació és recolzar absolutament qualsevol tipus d’idea que ve de part del Fòrum Calafell, 
igual que si ve per part de l’Associació de Segur centre, nosaltres recolzem absolutament tots. 
Aquests tipus d’esdeveniment de treure la roba al carrer o comerç al carrer, aquests últims cop 
han estat recolzats pel Fòrum, torno a dir recolzat torno a dir per la Regidoria de Comerç, i 
continuarem fent-ho. Sento si a vostè aquest tipus de comerç no li agrada però si el Comerç de 
Calafell em demana que d’aquesta manera venen molt més el que hem de fer per 
responsabilitat és recolzar-los absolutament.  
 
Tret d’això i donat que vostè també a fet menció al fet que no es fan coses noves a la Regidoria 
de Comerç, crec que vostè és membre de la CI de Comerç i agrairia que a la propera sessió ens 
porti qualsevol tipus d’idea que sap vostè que nosaltres estem oberts a qualsevol tipus de nova 
idea que pugui adquirir vostè, en el seu cas del seu equip. Nosaltres fem el que  podem dintre 
de les possibilitats, com vostè a dit, econòmiques en que ens trobem. Ens hem trobat una sèrie 
d’esdeveniments fets des de Comerç que encaixen molt bé i que els comerços estan molt 
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contents i que nosaltres hem de continuar apostant i econòmicament fem i arribem on podem. 
No podem treure un esdeveniment i inserir un altre. 
 
Estem oberts a qualsevol idea que pugui venir. De fet venen moltes idees noves. Nosaltres 
sempre que sigui de cost zero estem per ajudar-los i continuarem fent-ho. 
 
Lligat això, i vostè a fet menció a la persona que està amb mi treballant que és la Coordinadora 
de l’Àrea, no de l’Àrea de Comerç, és la Coordinadora de l’Àrea de Promoció Econòmica. No 
s’encarrega només de l’Àrea de Comerç sinó que també s’encarrega del Patronat de Turisme i 
la Regidoria de Premoció Esportiva i la de Treball.  
 
Aquesta persona, em fa gràcia que vostès la mencionin, vostès que quan aquesta persona va 
ser contractada i estava embarassada de 7 mesos van fer una entrada molt dura en el seu blog 
dient que lamentablement havíem contractat una persona embarassada de 7 mesos; vostès, el 
Partit Socialista, quan van fer aquesta reflexió em va sembla vergonyós, que vostès estan 
criticant contínuament aquesta persona, segons vostès nosaltres l’hem contractat per fer un 
projecte i per res més i que ara em digui que aquesta persona no fa res, no dinamitza l’àrea. Jo 
crec que hauria de parlar amb els diferents treballadors de les diferents àrees ales que 
correspon aquesta treballadora. Crec que tant les àrees com els diferents empresaris de l 
municipi com les diferents associacions que treballen amb ella li podran contestar millor que jo. 
En el cas, vull passar-lo una mica per alt perquè se que l’Alcalde parlarà més abastament sobre 
el famós espionatge que vostès públicament han denunciat i que em sembla vergonyós que 
encara que vostès aquí en comptes d’una reflexió o una disculpa ha manipulat absolutament 
tot el que veritablement vostè va escriure i va dir. Tenen unes declaracions al e-notícies 
gravades de vostè en les què fan una sèrie de reflexions que ara diu que no va dir, “dónde dije 
digo, digo Diego, ahora”.  
 
Bé a banda de l’entrada que vostè fa en el seu blog el que més em sobta és que vostè pensi 
que aquest Equip de Govern està espiant als treballadors o està escoltant als treballadors o 
mirant els telèfons mòbils de les persones jo crec que és una acusació però greu com que per 
vostè ho deixi passar per alt així com ho ha passat. Sí que em consta perquè d’una manera o 
altre m’arriben les seves entrades als diferents blogs en els què treballa, els diferents perfils que 
té vostè i sé que vostè sí que ho fa aquesta feina. Sé que vostè sí que va a espiar als seus equips 
contraris de hoquei. Llavors si vostè fa això, i a qualsevol convido a veure el blog dels veterans 
de Calafell en el quals surten vídeos en els que vostè va als equips contraris, els grava i d’allà 
obté informació molt lícita perquè públicament vostè pot gravar però llavors Sr. Ramón Ferré si 
vostè és així no cregui que l’equip de govern actual som així, si us plau. 
 
Fora d’això i per acabar vull parlar del regidor Juan Jose Iglesias. Com a representat del PP i com 
a cap de llista del Grup Municipal del PP de Calafell jo crec que al Ple del mes que ve parlarem 
d’ ell com a persona i farem la reflexió que toqui però crec que és vergonyós que persones com 
vostè o la Sra. Yolanda Almagro, precisament parlin sobre si va o no a les comissions, si assisteix 
o no als esdeveniments quan la Sr. Almagro quan estava en el govern ja faltava en segon 
quines comissions i estan actualment coordinant amb la feina de professora a vegades falta o 
marxa abans de els reunions.  
 
És vergonyós Sr. Ramon Ferré que vostès que cobra vora dels 1.200 € mensuals de 
l’Ajuntament de Calafell assisteixi nomes a una CI, que és la d’Urbanisme i als Plens. Llavors 
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cobrar això per assistir a les CI i als Plens i que sobre a les CI d’Urbanisme vostès no vingui. 
També és vergonyós Sr. Ramon Ferré.  
 
Sr. Ferré: perdoni però jo no sóc el titular, soc el suplent. 
 
Sra. Elvira: és igual, vostè és membre igual que ell que tampoc és titular. Aquests persones, 
quan nosaltres estàvem a l’Oposició, els Regidors que penjaven de les àrees no venien mai. 
Nosaltres vam considerar en aquest equip de govern que els regidors que penjaven de les àrees 
havien d’estar presents en les CI. Però no necessariament ni obligatòriament, és per informar-li 
a vostès del que s’ha de fer. Independentment d’això si els problemes personals de qualsevol 
Regidor, sigui d’Oposició os sigui de Govern no els hi permet venir a una CI, mai, absolutament 
mai, ni quan nosaltres estàvem a l’Oposició ni ara s’ha dir absolutament res.  
 
Però dit això, el fet que vostès siguin uns oportunistes perquè la persona en qüestió, el sr. 
Juanjo José Iglesias, ha pres una decisió personal i que vostès agafin aquesta oportunitat i 
intentin manipular, com sempre fan manipular, i entrar en l’oportunisme és vergonyós. I que a 
sobre la Sra. Yolanda Almagro s’ompli la boca dient que li desitja el millor desprès de totes les 
aberracions que ha arribat a dit, em sembla vergonyós Sra. Yolanda Almagro, vergonyós. O 
sigui jo he sentit de la seva boca coses que són vergonyoses, llavors jo li agraeixo com a persona 
que representa al PP a l’Ajuntament de Calafell però crec que no és la persona més adient per 
desitjar el bé de ningú perquè precisament deixa molt que desitjar la seva manera de respectar 
a les persones i de respectar les decisions personals que prenen.  
 
Dit això només em queda dir-li que si us plau ens queda un mes per aquesta persona deixi el 
càrrec, el proper mes vostès ja tindran aquesta tranquil·litat que tant demanen, l’únic que els hi 
demano és un respecte absolut per una persona que a partir de dintre d’un mes serà una 
persona amb una vida privada els hi demano respecte igual que s’ha fet des de l’Equip de 
Govern i des de el PP desprès de totes les aberracions que vostès han arribat a dir i els hi 
demano només si us plau respecte absolut sobre una decisió totalment personal sense que 
hagin entrat ni fractures de l’equip de govern, ni problemes en el PP, ni problemes personals 
amb la seva parella, no té res a veure.  
 
És una decisió absolutament personal i l’únic que els hi demano és això, respecte. Moltes 
gràcies. 
 
Sr. Alcalde: molt bé, gràcies. Juanjo 
 
Sr. Iglesias: Buenos días a todos, buenos días regidores, buenos días PS i tal como veo que se 
enfocan las cosas buenos días queridos oyentes de la radio porque parece que es el único 
motivo por el que el PS enfoca los Plenos.  
 
Cosas que se tendrían que resolver en CI y que se pueden resolver en el día a día como se 
resuelven con muchos regidores que realmente estan preocupados porque el municipio mejore. 
Pero ustedes ya lo pueden decir 1, 2 y 3 veces que en el Pleno lo traen tambien porque se oye 
por la radio y hay que escuchar el mensaje a todo el mundo.  
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Entonces, ... Sra. Teresa Cumpplido ¿me deja usted hablar? Yo la he dejado a usted hablar. 
Gracias... ¿Me va a dejar usted hablar? Veo que se alegra usted de lo del lobo bueno y el lobo 
malo. Bueno, ¿me va a dejar hablar por favor? Muchas gracias. Se lo agradezco. 
 
No quiero explicar nada ahora mismo porque no es el momento pero veo que sacan ustedes,, 
en la linea del oportunismo tambien metiéndose en mi decisión personal y además dando unos 
juicios de valor respecto a una serie de actividades. No sabía que ustedes pasaban lista a la hora 
de los actos, pero bueno. Miren ustedes, la política se está realmente degradando de tal 
manera que no me extraña la desafección política de todos los ciudadanos.  
No es la forma de representar a un municipio Sra. Yolanda Almagro, no se puede llevar a 
crispar toda la situación, crisparlo, dividirlo, enfrentarlo, difamar hasta el punto de pasarme de 
frenada y llegar a jugarme una querella como ha pasado esta semana con el señor Ramón Ferré 
y por eso ha reculadao para atrás. Entonces no me extraña que haya la desafección que hay por 
parte del ciudadano.  
 
No nos olvidemos de una cosa, somos los representantes políticos de una parte de los que han 
votado. Es decir, estamos hablando de que hay un 40 y tanto % de las personas que nos votan. 
No nos creamos por encima de nadie porque hay un 40 y tanto % de gente que ni siquiera va a 
votar. Eso es lo que tendríamos que mirar los políticos porque el toma y daca que tenemos aqui 
en los Plenos, continuamente, el querer quedar por encima, la retórica, lo que estoy 
escuchando a la Sra. Yolanda Almagro diciendo: “que demagoga es”, por favor no veamos la 
paja solamente en el ojo ajeno. 
 
Entonces, voy a pasar simplemente a explicar una serie de cosas. Usted ha dicho que llevo unos 
cuantos meses y tal y cual. Yo llevo unos cuantos meses reflexionando sobre mi vida, pero mi 
vida dejénme que sea yo quién decide mi vida porque yo soy quién crea mi vida. Les pido por 
favor que el oportunismo de enterarse que yo voy a dimitir el mes que viene porque yo decido 
cómo voy a seguir mi vida y en que energias me quiero mover y no son precisamente éstas, las 
que ustedes crean aquí y ya está bien del oportunismo cuando se enteran que ya tenemos 
hablado con ADIF que se van a poner los pasos y entonces cogen y corren y meten una moción 
para que les paunten una medalla. Y aestá bien de todas las cosas que se enteran y meten la 
moción corriendo para apuntarse medallas, pero por favor, con mi vida privada, con mi 
dimisión, les pido por favor que como mínimo eso lo respeten y no se quieran apuntar la 
medalla. No me desee lo mejor porque no lo desea, por favor. 
 
Respecto al tema del trabajo, usted dice que yo no cumplo con mis obligaciones. Las 
obligaciones de un Regidor no son aparecer en la foto. ¿Se ha hecho el evento, verdad? ¿Usted 
sabe lo que cuesta hacer el evento?, ¿Usted sabe los meses que se trabaja antes de cada 
evento? Para que se hagan los eventos deportivos y todas las actividades yo puedo trabajar 
estando y sin estar en el despacho, haciéndomo y no haciéndome la foto, la cuestión es que 
esto funcione. Otra cosa es que para usted la política sea simplemente la apariencia, el estar 
ahí. Para mí la política es hacer y no decir.  
 
 
Entonces llega un momento que se llenan la boca de muchas cosas pero, es que no tengo ni 
que defenderme en este aspecto porque simplemente basta que pasen ustedes por dónde yo 
desarrolo mi trabajo, y pregunten a cada uno de los trabajadores pero no lo hagan ahora 
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porque seguramente argumentaran que tendrán miedo de mí. No, hagánlo después cuando yo 
me vaya y pregúnteles si se trabaja o no se trabaja.  
 
Mire en el año 2012 se ha hecho el doble de eventos deportivos que se han hecho durante los 
anteriores años en su Legislatura. Pero a mí no me preocupa luego irme a la foto, a mí me 
preocupa que por ejemplo tenemos ahora mismo la Copa, un Campeonato Territorial el 9 de 
marzo, tenemos luego el Còmic a mitad de julio que tenemos reservados 2 hoteles al completo. 
Amí me preocupa que el Hotel Miramar esté reservado al completo con las concentraciones que 
se hacen como se han hecho otros años y que tengan más de 70 personas. Me preocupa 
también, por ejemplo, que todos estos hoteles y que todo el negocio de Calafell como es 
Promoció Esportiva, que muchas veces me preguntaban que qúe era ésto.  
 
Bueno, este año se quejaron de lo que era Promoció Esportiva y por qué se bajaba la Promoció 
Esportiva en una Regidoria que hemos creado nosotros, es decir para ustedes antes no exístia. 
Pero bueno aún así, es un poco de oprtunismo cómo decimos siempre.  
 
Entonces lo único que quiero explicarles es que no es ir a un acto, no es ir a hacerme una foto, 
no es ir a aparentar, yo el trabajo lo hago y este año tenemos el trabajo practicamente 
planificadao con más de 35 eventos ya concretados. No solamente los 35 eventos, es que 
además de los eventos hemos reducido el costo de los mismos porque ahora no nos cuestan 
practicamente dinero, nada más que recursos. He bajado el presupuesto de la Regidoria 
d’Esport el primer año al segundo y del segundo a ahora, entonces eso es preocuparme del 
municipio no es lo que yo cuesto, no es mi sueldo Sra. Yolanda Almagro.  
 
Es que, que se metan ustedes en lo que yo le estoy costando al municipio me parece de tal 
desfachatez, me parece desfachatez porque estan entrando ustedes en la valoración. Entonces 
si yo aparezco en todas las fotos y voy todos los días al despacho a ustedes les parece que estoy 
trabajando y no se fijan en los resultados, en los eventos que se hacen, en los hoteles que se 
llenan, en los negocios que se abren, en las colaboraciones, en los Convenios que se ha 
formado durante estos años. Se han empezado a establecer relaciones con un montón de 
gente, colectivos a nivel de disminuidos que traemos la Copa de la Generalitat. colectivos de 
familias desestructuradas, colaboraciones con el Vilarenc, es que ustedes, es simplemente, Voy 
a beber porque se me está secando la boca...No Yolanda, no es que haya bebido porque no 
tenga razón es que no quiero tener razón porque afortunadamente el trabajo se demuestra con 
lo que se hace, con lo que se plasma, no con lo que se dice. Está ahí demostrado y ese trabajo 
lo puedes comprobar 1 por 1 de los eventos que se han hecho, 1 por 1 de las actividades que 
se han hecho. 
 
Respecto a las Entidades Deportivas que dices que el Alcalde me está cubriendo porque no me 
reuno. No te equivoques, lo que pasa es que se ha establecido un sistema de subvenciones en 
los que yo no voy a dar ninguna subvencion a cambio de ningún voto como hacian ustedes. Yo 
doy las subvenciones a los equipos que necesitan las subvenciones, que necesitan un dinero y 
que me presentan un proyecto deoportivo y dentro de la cantidfad de dinero que puedo tener. 
Y si yo no puedo llegar a eso pues a lo mejor le queda la posibilidad de si el Alcalde puede 
tener un pequeño presupuesto, cómo hacían ustedes antes no se rían, ustedes lo hacían 
siempre y si no hablamos del presupuesto de Alcaldia de hace 3 años.  
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O sea que por favor, que me quieran ustedes tirar por tierra, yo les estoy tremedamente 
agradecido. A mí me encanta, o sea es que yo les amo con locura aunque no se lo crean les 
amo con locura, sí, porque me han mostrado, no, no les estoy haciendo la pelota, es que me 
han hecho ustedes crecer un  montón como persona.  
 
Entonces ya para terminar y permítame qeu me extienda un poco Sr. Alcalde ya que vienen 
aquí, estos señores a apuntarse el tanto de la dimisión, no, me voy y además me voy cuando yo 
quiero. Me voy el mes que viene. Dejo todo el año planificado, dejo todas las líneas de trabajo 
en marcha. Entonces luego tiene que venir alguien para seguir el dia a dia, lo digo por el 
público.  
 
Entonces respecto al tema de Tarragona 2017 que me parece muy importante. Quiero leer la 
carta porque es ustedes se dedican siempre gratuitamente ya no solamente a ir contra los 
Regidores o hacer la historia que tanto les gusta desenvolverse es que incluso contra los propios 
trabajdores. La carta de convocatoria Plan Tarragona 2017 en la que dicen que yo como 
Regidor no fui. “L’equip de Tarragona 2017 us va visitar fa n me si explicar el Pla Director dels 
Jocs del Mediterrani” fue una reunión que tuvimos en Alcaldia el Sr. Alcalde, Ramón Quadrat i 
jo, “ara ens toca posar-nos a treballar amb el vostre tècnic i definir les necessitats operatives per 
acollir l’esport designat al vostre municipi” ¿Vale? Yo tengo confianza en los técnicos del 
municipio. En los técnicos de la Regidoria d’Esports.  
... 
Yolanda, ¿puedo seguir hablando? Entonces si tu no estabas en la reunión que tuvimos aquí en 
Alcaldia, por favor no te metas en camisas de 11 varas. Si tu no confiabas en tus técnicos, o 
ustedes no confiaban en sus técnicos caundo estaban aquí trabajndo es un problema suyo. Yo 
ahora tengo plena confianza en el Técnico de Deportes y plena confianza en el Cap de 
Manteniment d’Instal·lacions que son las personas que hemos considerado y designado para 
que estén al corriente de todo el trabajo técnico que se está haciendo de Tarragona 2017.  
Yo sinceramente, que no voy a figurar, que no voyn a aparecer en la foto, que yo confío en la 
gente de la casa, en  mi equipo de gente, yo confío plenamente en todos los trabajadores que 
están trabajando en la Regidoria d’Esports porque lo hacen bien, ¿Sabes por qué? Pues porque 
realmente les has dado la oportunidad de que ellos desarrollen sus capacidades, cosa que a lo 
mejor antes no tenían muchos trabajadores de esta casa.  
 
Entonces criticar también el tema de si he ido a una reunión o no, pues no he ido a la reunión 
porque estaba, a usted no le importa dónde estaban yo porque en mi vida privada hago lo que 
me da la gana. No, no se equivoque usted, que ya está bien de lanzarla, lanzarla, lanzarla hasta 
que ya quizás me paso de frenada en la difamación y me juego una querella. Ese es el juego 
que llevna ustedes durante un año entero. Este es el juego que se están dedicando a hacer: 
crispar, dividir, difamar hasta que se juegan es alinea. Cuando ya traspasan la línea de que se 
pueden jugar una querella, ya incluso algunos regidores con más cabeza de su propio partido 
se desmarcan y después es cuando vienen las disculpas. Ese es su juego, enhorabuena, ese es 
su juego, yo se lo digo. No me muevo por lo que digo, me muevo por lo que hago y los 
resultados estan en la Regidoria d’Esporta, y estan en los eventos, y se va usted a los hoteles y 
se va usted a todos los sitios. 
 
Respecto a dónde tengo que ir y dónde no tengo que ir, yo no voy a figurar. Para ustedes la 
política es apariencia, para mí es hacer un servicio al ciudadano. No tengo nada más que decir. 
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Sr. Alcalde: molt bé gràcies. 
 
Sra. Almagro: jo per al·lusions voldria contestar. 
 
Sr. Alcalde: no, no es pot contestar. 
 
Sra. Almagro: un minut. 
 
Sr. Alcalde: no, ni un minut. 
 
Sra. Almagro: un minut per al·lusions, és per al·lusions. 
 
Sr. Alcalde: Yolanda que no, que s’ha acabat. 
 
Sra. Almagro: Joan, Alcalde per al·lusions sí. 
 
Sr. Alcalde. Si vols ho escrius en un paper i ho fas públic. Anem seguint, acabo jo. Ara em toca 
a mi. 
 
No, no hi ha al·lusions perquè als Precs i Preguntes no h han al·lusions i avui ho deixem així. No 
hi ha al·lusions. Si vols desprès anem a baix i ho parles però no podem estar aquí sempre per 
al·lusions. 
 
Sra. Almagro: això és una falta de respecte. 
 
Sr. Alcalde: doncs si és una falta de respecte, la mateixa falta de respecte té vostè per tothom. 
 
Sra. Almagro: per al·lusions hauria de deixar parlar. 
 
Sr. Alcalde: no, per al·lusions no es parla avui. A més el ROM diu això, el ROM diu així i s’ha 
acabat. El ROM diu això i si vol l’estudiarem millor. 
 
Acabem amb el Precs i Preguntes, ara em toca a mi parlar. Bé,doncs dels temes que queden 
vos`te m’ha acusat, m’ha fet el culpable de no sé quins embolics, que hem tingut amb el 
Juanjo. Mira jo el que haig de parlar com Alcalde i com Equip de Govern penso que un equip 
de govern ha de treballar en equip. A un acte i va l’Alcalde, hi pot anar el Regidor o pot anar el 
Regidor sol o hi va l’Alcalde i vostès són especialistes en això perquè a l’anterior Legislatura 
moltes vegades només hi havia un Regidor de l’Equip de Govern i no hi havia ni l’Alcalde ni 
ningú més. Per tant no sé com es poden atrevir a criticar aquest equip de govern que sempre hi 
han 7 o 8 persones en cada acta de l’equip de govern. Sempre, si el de Esports en un acte 
millor per`ò per si raons personals no hi pot anar, no passa absolutament res perquè per això 
també hi ha l’Alcalde, la majoria de vegades; o bé hi ha un altre Regidor, la majoria de vegades. 
Vostès saben que això va així i a més vostès ho han practicat durant 4 anys i si vol li dono 
detalls perquè em recordo perfectament però crec que no cal entrar en aquest tema perquè no 
cal seguir per aquí. 
 
Si es cobren o es deixen de cobrar, mira no parlem de sous perquè vam quedar Ramón que no 
entraríem durant 4 anys a parlar d’aquestes qüestions. Jo crec que al Regidor que està aquí, ara 



 

32 
 

se n’anirà, he parlat molt amb ell, hem pogut parlar igual que he parlat amb la resta de l’Equip 
de Govern i per mi és una persona que ha complert amb el que havia de fer i crec que això és el 
que hem de valorar. Si vostès busquen altres rèdits busquin treball pel municipi, siguin positius 
pel municipi, no vagin amb aquestes tonteries constants perquè ens fem mal.  
 
El que vam publicar l’altre dia Ramón, per molt que avui hagis vingut  a disculpar-te, nosaltres 
ho tirarem endavant perquè no estem disposats a que vostè ens acusi amb frases com “antes 
que de oculten las pruebas y desaparezca el programa que permite hacer esto a CIU y al PP” 
referent-se a les escoltes que estem fent, “la información se almacena en este programa y el 
Equipo de Gobierno tiene acceso a los mails y mensajes de texto que se envían desde los 
ordenadores municipales y móviles del Consistorio. Increíble pero cierto, la trama del espionaje 
se ha extendido en el Ayuntamiento de Calafell”.  Però això que és? Quina vergonya, això és 
que vostès ho han fet. Dícese el ladrón que todos son de su condición i com que vostès ho 
deuen haver fet per això saben tant. Jo m’he hagut d’informar de totes aquestes coses i de les 
possibilitats, si es pot fer o no tot això que vostès diuen.  
 
El que han fet és molt greu, és molt greu i això no ho fa cap persona decent que estigui en 
aquesta taula. Acusar a un Alcalde amb el mètode O, que sortim amb el Diari de Tarragona 
perquè vostès ho han provocat en una columna que diu corrupció i els primers als de Calafell, 
amb el Bárcenas i no que més havia allà. Això ho ha provocat vostès i a sobre ve aquí i ens diu 
per una foto, d’un fotògraf, mira escoltem, no vingueu amb més tonteries perquè vostès van 
utilitzar fotògrafs, van utilitzar vídeos, va utilitzar flickers, van utilitzar de tot a l’anterior 
Legislatura. Com poden dir ara, i acusar, a un equip que ha intentat reduir al màxim. Què és 
que no els hi agrada el fotògraf? A mi potser no m’agrada no se qui i l’aguanto i m’han fet 
fotografies al carrer fills de regidors d’aquí i m’he hagut d’aguantar i no els hi he dit el que ‘ha 
passat pels nassos perquè no he volgut. He tingut més educació que ells. M’he hagut 
d’aguantar i no he anat a fer tonteries d’aquestes perquè si entren en aquest tema, entrem-hi, 
entrem-hi perquè sortiren moltes coses. Si entrem a ser grollers sortiren moltes coses. I això 
Ramon quan has vingut i m’has demanat 10 minuts abans del Ple de parlar t’ho he dit. T’he dit 
Ramon si entren en aquesta línea grollera nosaltres també entrarem i si entrem en aquesta línea 
més val que no vinguem aquí perquè la gent del Poble, la gent d’aquest municipi, no es mereix 
polítics com aquestos. No, no es mereixen polítics que hem d’estar constantment dient 
mentides, que estem controlant, demostrin to això i si és veritat que hi ha algú que aquí està 
fent això sóc el primer que presento la dimissió. Miri que li dic, si vostè em demostra o algun 
treballador d’aquí, i que m’ha dir vostè que 3 treballadors li han dit, que vinguin i tinguin la 
santa cara de venir aquí i donar la cara. 
 
Sr. Ferré: Joan, llegeix la primera cara. 
 
Sr. Alcalde: a donar la cara, que donin la cara. 
 
Sra. Cumplido: entren vostès en el correu. 
... 
Sr. Alcalde: em deixen acabar? 
 
Sra. Elvira: acaba d’acusar a la Sandra. 
 
Sr. Alcalde: em deixa acabar? 
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Sra. Cumplido: per buscar una informació va entrar directament en el correu. 
 
Sr. Alcalde: em deixa acabar? 
 
Sra.Cumplido: van formular una pregunta en la CI d’un tema que la Sandra no té perquè tenir 
tota l’ informació de tot i en aquell moment no se’n recordava, ell també hi era, i va entrar, va 
demanar que no li anava el mòbil, que no li anava perquè estava barrat o no se què i que 
buscaria la informació. La informació, segons vam entendre, la va fer en el correu d’una 
treballadora i això és el que nosaltres allà vam entendre. 
 
Sra. Alcalde: Segons la va entendre, miri, escolti jo vull entrar ... 
 
Sr. Ferré: Joan, jo t’he explicat el que hi ha, t’he explicat com ha anat i crec que ho havia de fer. 
Vull dir així de clar. 
 
Sr. Alcalde: només faltaria, Ramón perquè llegeix això que ha sortit al Diari de Tarragona. Qui 
ho ha provocat? Tu o el teu grup? 
 
Sr. Ramón: Joan, calmat una mica, si us plau. 
 
Sr. Alcalde: no si estic súper calmat. 
 
Sr. Ramon: jo t’he explicat com ha anat. A mi no em pots dir que jo he escrit el Diari. Vull dir 
que el periodista ha tractat la informació com ha cregut. Jo he parlat i t’he explicat el que li vaig 
dir al Diari. 
 
Sr. Alcalde: em deixes continuar i acabar? 
 
Sr. Ferré: és que precisament si continues en aquesta línea tampoc és el que hem quedat abans 
perquè nosaltres tampoc hi volem entrar en això. Nosaltres també podem fer denúncies i 
demandes en aquest sentit però las volem. 
 
Sr. Alcalde: doncs fes-les 
 
Sr. Ferré: no perquè no és el nostre tarannà. No hem fet mai d’això. 
 
Sr. Alcalde: Ramón, em deixes acabar? Jo vull seguir dient el que realment penso. Torno a 
repetir, això ha estat un joc d’ embruta que aligona cosa queda i a mi aquí no em trobares i 
aquesta gent que està aquí amb mi, per a mi són gent honrada i això no ho faran mai,, mai a la 
vida. Ja he dit: créese el ladrón que todos son de su condición.  
 
Nosaltres això no ho farem mai, de totes maneres si algú té alguna prova d’això que ens ho 
digui i ens ho comenti, no m’han dit o m’ha deixat de dir perquè això és seguir embrutant. És el 
mateix que si segons el que jo diria aquí algú sortiria i si els posaria els pels de punta, algú 
d’aquesta Sala, i no ho diré perquè crec que sóc més responsable que això. Però segons el que 
digués aquí armava aquí la de San Quintin i no vull perquè considero que no ho puc demostrar i 
no ho puc provar.  
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Per tant us demano que a partir d’ara aneu en molt de compte. Si voleu treballar pel municipi 
fent crítiques com Oposició feu-les però a aquests tipus de coses no es juga. No s’hi juga 
perquè el municipi de Calafell, tant que parleu de Turisme algú del vostre Grup, com voleu que 
sortim be com a municipi turístic si el primer que es fa és cada dia al Diari de Tarragona 
semblem el ”Caso de Calafell”. No perquè amb tonteries d’aquestes, això si fos veritat trobaria 
bé que surtis fins i tot a la Vanguardia, mira que et dic que és un Diari de gran difusió, o altres 
diaris. Si això és veritat que ens tanquin a la presó a tots si això és veritat, però que hi demostri. 
Ara embrutar com esteu embrutant, no. 
 
I espero que el Poble us jutgi per les barbaritats que esteu fent i dient perquè no proveu res i 
això no es fa. Estic súper indignat com Alcalde que utilitzeu quests mètodes i d’altres 
simplement per desgastar i que les coses no funcionin. Anem a treballar junts, fa 2 anys i pico 
Ramón em vas dir: podríem treballar junts. Com vols treballar junts? Com vols que em fií de 
vosaltres si me les doneu cada dia? Cada dia pel darrere, cada dia em claveu el punyal per 
darrere, cada dia. Dia sí dia també. 
 
Sr. Ferré: És una tasca de l’Oposició. És normal. 
 
Sr. Alcalde. És impossible treballar amb vosaltres. 
 
Sr. Ferré: ets tu el que no ha volgut treballar des del primer dia. A veure. 
 
Sr. Alcalde: no podem treballar amb vosaltres. Jo crec que val la pena que com Alcalde pugui 
dir això en un Ple i que quedi constància ja que heu fet vosaltres aquesta pregunta i mostrar la 
indignació. Mostrar també i donar el suport, a tots els Regidors de l’Equip de Govern pel treball 
que estan fent i li agraeixo que és molt, encara que moltes vegades no és reconegut per ningú 
però el treball que s’ha fet és bo. Des del primer a l’últim, sigui el Juanjo o sigui el Jose Antonio. 
No és just que aquí també es vingui a desprestigiar als regidors, uns als altres en qüestió de 
treball. Cada un que es miri ell mateix i que tiri la primera pedra com diu la Bíblia si és capaç de 
fer-ho. Ja està bé. Jo crec que us esteu passant molt i molt i en política no tot s’hi val.  
 
És el mateix que el tema de les caravanes. El que es diu de municipi turístic i de les caravanes 
s’ha intentat per part, no dic de vosaltres, escoltem Toni que no t’ho dic a tu, però escoltem 
l’assumpte de les caravanes per començar hi ha una ordenança municipal que no poden 
aparcar als carrers, cap caravana. Una persona que vol veure el Carnaval a Calafell lloga un 
hotel si és de fora, o lloga una casa o lloga una habitació, es fa una despesa i si ve un cotxe 
doncs aparca a un pàrking que pots ser gratuït o de pagament. Si venen unes caravanes a un 
acte municipal i ho demanen perquè està motivat per alguna cosa, jo crec que tots seríem 
sensibles si està motivat de buscar-li un espai sinó aquestes caravanes busquen al Google allà 
on sigui i busquen un càmping per anar-hi aquí al costat, aparquen i van a veure el Carnaval i si 
fan una despesa al municipi moltes gràcies, si els hi atrau el Carnaval del nostre municipi doncs 
perfecte. Ara bé que 2 dies abans truquin a la Policia Local i un policia els hi digui, que això és 
el que va ser perquè ho hem buscat, que demanessin permís i desprès t’envien una instància 
per mail, a l’Alcalde o no se a qui ho envien però és igual, a l’Ajuntament, demanant que 
aparcaren durant 2 allà dies 18 caravanes al carrer que ells volen i a sobre que els hi vigilin 
perquè resulta que són gent que té molts diners, això ho posa i que faran una gran despesa al 
municipi.  
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Bé, doncs molt bé, doncs no, en 2 dies era impossible organitzar això. Per altra banda no se’ls 
hi va contestar i es van instal·lar allí sense permís, perquè no se’ls va contestar. Hi havia una 
contestació i no va donar temps de fer-se tampoc. S’ha armat un cacau que ha sortit en tots 
llocs i això no és veritat i estic molt tranquil perquè contestarem a tota aquesta gent que ens ha 
escrit perquè ara ho han escampat a totes les xarxes, que no aneu a Calafell, és que no poden 
venir tampoc a aparcar. Si  ve una caravana ha d’aparcar a un càmping perquè la Normativa 
municipal ho marca així i si aparquen a un pàrquing una mica apartat, una nit o així, doncs 
suposo que ningú els hi dirà res però aquell dia van venir 18 caravanes allà i no especifico més 
però m’han dit que eren caravanes molt grosses, ocupant tot el carrer.  
 
La policia els hi va dir que marxessin que allà no era lloc, no els hi va dir res més. I aquí ha sortit 
de tot que si els van fer marxar, que sis els van cridar, que si els fills plorant, m’han enviat unes 
coses! De gent que ni tant sols sap de què va però simplement es solidaritzen amb una carta 
que els hi van enviar.  
 
Bé, si aquest és el Turisme que ha de donar vida al municipi també dic que això, i ho dic 
tranquil·lament, doncs anem i pleguem i tanquem la porta. Ara bé si venen a un esdeveniment, 
si venen a no se què, si venen amb autobusos com ho han demanat amb temps altres vegades i 
hem buscat espais se’ls hi ha donat sempre. Si aquests senyors haguéssim motivat que venien a 
fer aquí però per venir a veure el Carnaval crec que no perquè sinó pot venir tota Espanya aquí. 
Imagina’t en col·lapsen tot el Poble de caravanes, no? Vull dir que per venir a veure el Carnaval 
no, motiva el què vols venir a fer. M’entens?  Bé, en fi això és tot el que hi havia. No se si queda 
alguna pregunta més per respondre. Diguem. 
 
Sr. Bonilla: quedava una pregunta que había hecho Sr. Alcade y que esperaba respuesta por 
parte de algún Regidor. 
 
Sr. Alcalde: qual? 
 
Sr. Bonilla: no la he reclamado esperando que me diera la respuesta. Es concretamente sobre 
los espacios municipales del Mas d’en Vives, de la perrera no me han dicho nada de los perros 
que hay allí y con el tema del familiar de un Regidor que estamos pidiendo el informe de 
incompatibilidad urbanística, llevamos más de un año y tampoco se nos ha dado respuesta. 
Quedó en que se daría en una comisión, que nos lo pasarían pero no s eha acabado de dar. 
 
Sr. Olivella: val, doncs ja ho parlarem, ja li contestarem. S’aixeca el Ple, diguem. 
 
Sra. Cumplido: del tema de les fotos es vigilarà una mica al menys pels ciutadans. 
 
Sr. Alcalde: del tema d eles fotos, Teresa, no et preocupis que a partir d’ara no sortireu en cap 
fotos més però jo considero 
... 
No cal que em tornis a dir més coses perquè sempre busques la doble. Llavors mai a la vida, 
durant 4 anys tots els que som aquí no ens hem preocupat per aquestes qüestions ni hem dit 
mai res de gravacions que fèieu que n’hi havia tones al vostre govern, penjats al you-tube de 
filmacions a tones i no hem sortit mai nosaltres, mai. Així que si vas per aquí en recordat del 
passat en quan a les fotografies et torno a repetir que com a càrrec públic tu pots sortir, si ha 
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hagut una fotografia que us ha semblat malament perquè vosaltres sempre busqueu els 3 peus 
al gat, perquè si fóssiu gent amb ment més oberta de dir anem amb alegria a la vida, una foto 
què xula, quina foto més bonica però no sempre buscat els 3 peus al gat perquè crec que teniu 
l’esperit com el dia que fa avui. Llavors escoltem jo us recomano que aneu a un lloc que toqui 
molt el Sol i us pujarà molt l’ànim perquè ja està bé, que fins i tot una fotografia creï la 
polèmica que està creant, ja n’hi ha prou. 
 
Sra. Cumplido: sr. Alcalde jo crec que m’està faltant al respecte. 
 
Sr. Alcalde: Al cap i a la fi és una fotografia que no posa ni nom, ni cognom, ni res de res. El 
que passa que com sou tant sensibles. 
 
Sra. Cumplido. No ho dic per mi, prou coses es van fer a l’anterior Legislatura, no ho estic dient 
per mi perquè jo sóc un càrrec públic. 
 
Sr. Alcalde: ja ho se que no ho diu per vostè. 
 
Sra. Cumplido: vaig sortir ridiculitzada en l’anterior Legislatura, no ho dic per mi. Ho dic pels 
ciutadans. 
 
Sr. Alcalde: sí, ja està, d’acord, perfecte. Ja ho hem apuntant però torno a repetir-li que això 
també s’ho podia haver plantejat quan vostè governava. Que no s’ho va plantejar mai. 
 
Sra. Cumplido: Mai em veurà a mi en una foto amb nens. 
 
Sr. Alcalde: aquesta és la incoherència que sempre li critico i li criticaré amb cara molt alta. La 
incoherència que vostè ha manifestat en aquests temes. 
 
Sra. Cumplido: busco una sola foto meva en una escola el dia de portes obertes. 
 
Sr. Alcalde: s’aixeca el Ple.  
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:30, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


