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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2013/3PLE2013/3PLE2013/3PLE2013/3    
    
A Calafell, en data 28 de març de 2013, es reuneixen els membres del Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART, i amb l'assistència 
dels regidors anomenats a continuació, assistits per La secretària accidental de la 
corporació senyora Agueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter 
ordinari de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. 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 
    
 
I a les 09:10, 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: 
    
DE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 2003, DE 28 2003, DE 28 2003, DE 28 
D'ABRIL, PEL QUAL S'D'ABRIL, PEL QUAL S'D'ABRIL, PEL QUAL S'D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓSAPROVA EL TEXT REFÓSAPROVA EL TEXT REFÓSAPROVA EL TEXT REFÓS    DE LA LLEI MUNICIPALDE LA LLEI MUNICIPALDE LA LLEI MUNICIPALDE LA LLEI MUNICIPAL    I DE RÈGIM I DE RÈGIM I DE RÈGIM I DE RÈGIM 
LOCAL DE CATALUNYA  LOCAL DE CATALUNYA  LOCAL DE CATALUNYA  LOCAL DE CATALUNYA  EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 , LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN, LA JUNTA DE GOVERN    LOCAL, PER LOCAL, PER LOCAL, PER LOCAL, PER 
UNANIMITAT, ACORDA IUNANIMITAT, ACORDA IUNANIMITAT, ACORDA IUNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A  L’ORDRE DNCLOURE A  L’ORDRE DNCLOURE A  L’ORDRE DNCLOURE A  L’ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTEREL DIA, AMB CARÀCTEREL DIA, AMB CARÀCTEREL DIA, AMB CARÀCTER    
D’URGÈNCIA ELS SEGÜED’URGÈNCIA ELS SEGÜED’URGÈNCIA ELS SEGÜED’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES: NTS ASSUMPTES: NTS ASSUMPTES: NTS ASSUMPTES:     
 
 
MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL 
DE SUPORT AL POSICIONAMENT DEL CONSELL D'ALCALDES SOBRE ELS PEATGES AL DE SUPORT AL POSICIONAMENT DEL CONSELL D'ALCALDES SOBRE ELS PEATGES AL DE SUPORT AL POSICIONAMENT DEL CONSELL D'ALCALDES SOBRE ELS PEATGES AL DE SUPORT AL POSICIONAMENT DEL CONSELL D'ALCALDES SOBRE ELS PEATGES AL 
BAIX PENEDÈS.BAIX PENEDÈS.BAIX PENEDÈS.BAIX PENEDÈS.    
 
 
Vist que en data 21 de març de 2013, a proposta del President del Consell Comarcal del 
Baix Penedès, el Consell d’Alcaldes va adoptar el següent acord, en base al posicionament 
que s’indica: 
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“EXPOSITIUEXPOSITIUEXPOSITIUEXPOSITIU 
 
La comarca del Baix Penedès està creuada per dues línies de trens de rodalies i una de 
gran velocitat, dos gasoductes, dues línies d’alta tensió, tres autopistes de peatge (AP-7, 
AP-2 i la Pau Casals) i una carretera estatal (N-340) a desdoblar en un futur immediat, 
conformant un corredor per on han de creuar totes les infraestructures que donen servei 
al país. 
 
Malgrat aquesta situació i paradoxalment, els ciutadans i les ciutadanes del Baix Penedès 
pateixen evidents limitacions al seu dret a la mobilitat i, per tant, perden competitivitat 
respecte d’altres territoris més “ben situats”, perquè les vies alternatives a l'AP-7 i a la C-
32 lliures de peatges –que són la C-31 i la N-340- actualment estan saturades i poden ser 
perilloses per l'alt volum de trànsit de vehicles que han de suportar. 
 
Aquest fet genera que, tant la circulació en direcció a Barcelona i a Tarragona esdevingui 
un viacrucis per a tots aquells ciutadans que s'hi han de desplaçar per motius laborals o 
personals en ambdues direccions cada dia. Aquesta situació s’agreuja en el període estival, 
quan el volum de vehicles augmenta de forma molt sensible, provocant contínues 
retencions a les vies gratuïtes que creuen el Baix Penedès, tant la N-340 com la C-31. 
 
Per altra banda, des dels últims anys, la comarca del Baix Penedès i sobretot aquells petits 
municipis de l'interior del territori han buscat vies alternatives de foment de l'economia 
local i comarcal. I ho ha fet prioritzant aspectes mediambientals i de protecció del paisatge 
de la comarca, amb l’objectiu de fomentar activitats com l'enoturisme i creant sinèrgies 
amb el turisme tan estès als municipis costaners i que acaba beneficiant tot el nostre 
territori.   
 
Des de l'any 2002 que va redactar-se el primer projecte del desdoblament de la N-340, els 
diferents ajuntaments afectats i el Consell Comarcal del Baix Penedès han demanat diàleg 
entre el territori i el Ministeri de Foment amb l’objectiu que finalment es pogués arribar a 
un consens entre ambdues administracions per poder executar aquella alternativa que fos 
menys perjudicial per al territori.  
 
En aquest primer projecte de l'any 2002 estava contemplada l'alternativa B-Autopista 
(amb peatge lliure per trànsit intern) que permetia ampliar en un o dos carrils l'autopista 
en ambdós sentits. Aquesta proposta va rebre el consens de tots els ajuntaments afectats, 
així com del mateix Consell comarcal.  
 
En el projecte del Ministeri de l'any 2006 aquesta alternativa desapareix. Tampoc 
s'esmenta en l'avantprojecte del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona de la 
Generalitat de Catalunya, de l'any 2007.  
 
Davant d’aquesta situació, el territori va presentar tot un seguit d'al·legacions per millorar 
la mobilitat dels residents, tant cap a Barcelona com cap a Tarragona. Se sol·licitava que es 
respectés l'alternativa B- autopista en el traçat del desdoblament de la N-340, alhora que 
també es demanava resoldre el trànsit del recorregut el Vendrell –Vilanova -Sitges amb 
gratuïtat de l'autopista C-32. S'argumentava que la C-31 no té prou capacitat. Totes 
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aquestes al·legacions van ser rebutjades.  
 
Paral·lelament a la presentació de les al·legacions, l'any 2010 es van iniciar els tràmits de 
presentació d'un contenciós administratiu a l'Audiència Nacional i es van presentar a les 
diferents administracions del territori tot un seguit de mocions defensant l'alternativa 
consensuada pel territori referent al desdoblament de la N-340. L’any 2012 es va 
desestimar aquest contenciós. 
 
Referent a la gratuïtat i revisió dels peatges de la C-32, el març del 2007 el Consell 
Comarcal del Baix Penedès va aprovar una moció de rebuig a l' increment dels peatges de 
la C-32. El setembre 2012 el Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar una moció en 
què demanava la gratuïtat dels peatges de les autopistes que passen per la comarca per 
als residents al Baix Penedès (peatge de Cunit i peatge de Vendrell).  
 
Tenint en compte que hi ha hagut casos similars en el territori, on aquesta petició de  
facilitar el trànsit dels ciutadans i ciutadanes preveient poder circular per dins l'autopista 
de forma gratuïta, s'ha resolt favorablement, com són en el tram Torredembarra- Salou  i 
el cas de Vilafranca- Sant Sadurní.  
 
Tenint en  compte que la voluntat del territori és utilitzar les vies ja construïdes al Baix 
Penedès, com poden ser la AP-7 i la C-32, com a corredor intern gratuït, es procedeixi a 
suprimir els peatges de Cunit i el Vendrell, de manera que l'arc així considerat actuï com a 
una ronda comarcal capaç de millorar les comunicacions viàries dels residents a la comarca 
tant amb Barcelona com amb Tarragona 
 
Per tot l’ exposat, el President del Consell Comarcal del Baix Penedès, Joan Olivella, 
proposa al Consell d’Alcaldes l’adopció dels següents ACORDS: 
  
Primer.Primer.Primer.Primer. Instar la gratuïtat del peatge de Coma-ruga (el Vendrell) fins a Torredembarra i 
fins a Cubelles, mentre el Ministerio de Fomento resolgui una solució definitiva per a la 
carretera CN 340 al seu pas pel Baix Penedès, així com revisar els peatges del tram de la C-
32 fins a Barcelona, que tenen un cost molt elevat per als usuaris. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya un estudi de mobilitat de la 
comarca del Baix Penedès. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer. Trametre aquest posicionament a tots els ajuntaments de la comarca per tal que li 
donin suport. “ 
 
Atenent que tots els grups polítics de l’Ajuntament de Calafell comparteixen l’expositiu de 
la proposta, 
 
    
ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ:ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ:ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ:ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ:    
 
 
DONAR SUPORT AL POSICIONAMENT MANIFESTAT PEL CONSELL D’ALCALDES DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I ADOPTAR ELS SEGÜENTS ACORDS: 
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Primer.Primer.Primer.Primer. Instar la gratuïtat del peatge de Coma-ruga (el Vendrell) fins a Torredembarra i 
fins a Cubelles,  mentre el Ministeri de Fomento resolgui una solució definitiva per a la 
carretera CN 340 al seu pas pel Baix Penedès, així com revisar els peatges del tram de la C-
32 fins a Barcelona, que tenen un cost molt elevat per als usuaris. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya un estudi de mobilitat de la 
comarca del Baix Penedès. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer. Trametre el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès, així com al 
Ministeri de Foment i al Govern de la Generalitat. 
 
SR. Alcalde, unió alternativa municipal ? 
 
Sr. Parera, no,no, felicitar per la iniciativa.  Facilitar que s’estigui a sobre i que això , que 
aquest Ajuntament amb la col·laboració de tots es pugui aconseguir i per lo tant, ja ho he 
dit abans, és una iniciativa fantàstica, convenient i necessària, el que si afegiria és una 
pregunta senyor president, senyor Alcalde, aquesta moció la presenta l’Ajuntament de 
Calafell sols ? o amb altres municipis?. 
 
Sr. Alcalde, això ho presenta la comarca ,  i el que passa que es donarà suport per part 
dels Ajuntaments.  
 
Sr. Parera, tots junts faríem més força. 
 
Sr. Alcalde, tots els Ajuntaments donarien suport  
 
Sra Elvira, estem recolzant desde fa molt de temps, abans des de l’oposició i ara desde 
l’equip de govern, jo crec que el territori es mereix aquesta gratuïtat, jo crec que prou 
penes estem passant en general, gent que s’ha de desplaçar i que el cost que li suposa 
anar a treballar cap a Barcelona o cap a Tarragona, és molt elevat a nivell peatges, jo crec, 
que desde el primer dia vam estar d’acord amb aquest tipus d’accions sempre dintre de la 
legalitat i recolzarem del tot aquesta moció. 
 
Sr. Alcalde, moltes gràcies. Partit socialista, Ramon, 
 
Sr. Ferré, si  nosaltres evidentment també donàrem recolzament, perquè va en la línea de 
una que vam aprovar fa uns mesos i que també es va aprovar per tots els grups. Però en 
aquest sentit, ens agradaria saber, si aprovar aquesta moció, també vol dir, que tots els 
grups que vam assistir a la reunió per donar suport a aquesta plataforma de Calafell lliure 
de peatges, doncs, si aixó vol dir que se li dona suport a aquesta plataforma , i Calafell 
estigui en aquesta situació lliure de peatges. 
 
 
Sr. Olivella,  Convergència i unió,  
 
Sra Suarez, bé nosaltres com a grup municipal continuar amb la línea que ha comentat 
tots els partits polític aquí representats, es una llarga reivindicació territorial la comarca del 
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baix Penedès és una de les comarques més trinxades  de tota Catalunya, tenien en compte 
les diferents vies que hi passen i facilitar el pas a tot el país, però aixó no ens ha comportat 
algunes solucions han trobat altres municipis i comarques , conseqüències d’altres 
alternatives  i la possibilitat  de mobilitat gratuïta, per part, de la gent del territori, aixó és 
el que demanem  i el que com ha partit polític hem de fer, aquesta és la nostra força , la 
nostra força  es a través de mocions i de iniciatives, com les que formen part d’aquest 
marc i els ciutadans som paral·lels i el que podem fer és donar-li aquesta força necessària 
per poder canviar el que tenim damunt la taula , avuí. 
 
 
Sr. Olivella, en quan a la pregunta que hem feies, desde primers de geners que estem 
parlant amb el nou conseller de territori de la Generalitat  , el Santi Vila, a aleshores se li 
va plantejar a nivell de comarques, el va dir que desde la possibilitat que hagués tractaria 
de treballar-ho, perquè també la situació és una mica complicada en aquest moment. Sent 
que com hem vist per història , fa molts anys que li donem voltes. Com que no es va 
tancar en banda, sinó que va ser un tema a tenir en compta , va ser quant desde les 
comarques o de dues comarques , també van fer aquesta proposta i també la ferroviària.  
 
El fet de que tornem a plantejar  aquesta moció , es tornar a deixar constància de tot el 
treball que hem estat fent al llarg de tot aquest temps, reconèixer tota una tasca de tots 
els grup, perquè jo crec que aquí, més que sigles , son persones que han intentat treballar 
perquè aixó sigui una realitat, i seguir treballant i si podem coordinar amb comarques 
veïnes que és el que estem fent, doncs, podrem gaudir , tindrem una mobilitat o sigui tot 
el que sempre hem parlat de la carretera de la costa que s’ha convertit en una carretera 
urbana, que va cap a Vilanova, hem de pagar peatge, si anem cap a Vendrell , hem de 
pagar peatge si anem a Tarragona, per tant, aixó que des de l’any 2002 ho tornem a 
despertar, potser no és el millor moment , peró recordar que la comarca se sent d’aquesta 
manera. 
 
 
Tots els grups estan d’acord amb la moció , bé Calafell podem estar contents en donar un 
suport unàmin  i ho farem saber al Consell Comarcal i a les diferents administracions. 
Moltes gràcies. 
 
 
1.1.1.1.    APROVACIÓ ACTAPROVACIÓ ACTAPROVACIÓ ACTAPROVACIÓ ACTESESESES    DE LES SESSIONS DE 31 D’OCTUBRE I 29 DE NOVEMBRE DE LES SESSIONS DE 31 D’OCTUBRE I 29 DE NOVEMBRE DE LES SESSIONS DE 31 D’OCTUBRE I 29 DE NOVEMBRE DE LES SESSIONS DE 31 D’OCTUBRE I 29 DE NOVEMBRE 
DE 2012DE 2012DE 2012DE 2012    
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda aprovar les actes de les sessions de 31 
d’octubre i 29 de novembre de 2012 
 
 
2.2.2.2.        DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL, DEL PATRONAT DE TURISME I DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, DEL PATRONAT DE TURISME I DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, DEL PATRONAT DE TURISME I DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, DEL PATRONAT DE TURISME I DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE 
CALAFELL DE LCALAFELL DE LCALAFELL DE LCALAFELL DE L’EXERCICI 2012’EXERCICI 2012’EXERCICI 2012’EXERCICI 2012 
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Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 1082/2013, de data 15/03/2013 amb l’esmena  
de la part dels antecedents, ja que s’ha detectat que s’ha comès error material, la qual es 
corregirà amb un altre decret d’Alcaldia: 
    
““““ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS    
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 2012 
s’obté, a 31 de desembre de 2012, el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses: 1.1. Respecte al pressupost de despeses: 1.1. Respecte al pressupost de despeses: 1.1. Respecte al pressupost de despeses:     
 
a. Exercici en curs:  

Pressupost inicial de despeses: 36.807.124,05 
Modificacions de despeses: 14.913.018,22 
Pressupost definitiu de despeses: 51.720.142,27 
Despeses autoritzades: 49.002.297,03 
Despeses compromeses: 47.466.159,02 
Obligacions reconegudes netes: 42.050.976,29 
Despeses ordenades: 38.557.501,33 
Pagaments realitzats: 38.557.501,33 
Obligacions pendents de pagament: 3.493.474,96 
  

b.  Exercicis tancats  
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 
l’exercici: 

8.225.577,74 

Baixes: -195.703,79 
Pagaments realitzats: 8.008.302,35 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici: 21.571,60 

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                3.515.046,56 
 
    
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:    
    
a. Exercici en curs:  

Pressupost inicial d’ingressos: 36.807.124,05 

Modificacions d’ingressos: 19.710.185,99 

Pressupost definitiu d’ingressos: 56.517.310,04 

Drets reconeguts nets: 47.970.144,98 

Drets anul·lats: 608.995,10 

Recaptació neta: 36.537.328,71 

Drets pendents de cobrament: 11.432.816,27 

b. Exercicis tancats  

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 17.118.650,79 

Baixes: 360.850,40 

Recaptació: 6.762.729,71 

 Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 9.995.070,68 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 21.427.886,95 
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1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:    
    
    
+ Drets reconeguts nets    47.970.144,98 
- Obligacions reconegudes netes    42.050.976,29 
RESULTAT PRESSUPOSTARI:    5.919.168,695.919.168,695.919.168,695.919.168,69    
–  Desviacions positives de finançament 1.572.712,29 
+ Desviacions negatives de finançament 4.087.259,19 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 2.522.683,76 
+ Resultat d’operacions comercials 0,00 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 10.956.399,35 

 
1111.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:    
    
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total  6.951.320,72 

- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals)  

3.210.574,82 

- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals) 

3.740.745,90 

 
1.5.1.5.1.5.1.5. Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:    
    
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
    
+ FONS LÍQUIDS A + FONS LÍQUIDS A + FONS LÍQUIDS A + FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICITRESORERIA A FINAL D’EXERCICITRESORERIA A FINAL D’EXERCICITRESORERIA A FINAL D’EXERCICI 5.081.542,505.081.542,505.081.542,505.081.542,50    

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE + DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE + DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE + DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICI    

17.699.877,4417.699.877,4417.699.877,4417.699.877,44    

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs    11.432.816,27 

+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 9.995.070,68 

+ D’altres operacions no pressupostàries 677.369,19 

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 4.405.378,70 

     

––––    CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICI 

5.136.281,695.136.281,695.136.281,695.136.281,69    

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent    3.493.474,96 

+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 21.571,60 

+  D’altres operacions no pressupostàries 1.776.765,07 

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 155.529.94 

    
    
Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:    17.645.138,2517.645.138,2517.645.138,2517.645.138,25    

– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 4.981.350,55 
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– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 3.210.574,82 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:    9.453.212,889.453.212,889.453.212,889.453.212,88    

 
2.  D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del RD 
500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la 
regla 83.3 de l’Ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l’Ordre EHA 
4042/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de 
Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de 
deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 
recaptació. 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós,  en 
4.981.350,55 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i 
l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en 
executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret 
reconegut ni en produiria la baixa. 
 
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de 
Comptes): 
 

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)  
Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions de 
cobrabilitat dubtosa 

Exercici actual :     
1r. any immediatament anterior   
2n. any      
3r. any      
4t. any i següents  

5% 
15% 
40% 
80% 
100% 

 
 
3. El pressupost general liquidat de l’exercici 2012 compleix  amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de finançament de 2.241.175,30 
euros. 
    
4. El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la despesa per 
import de 6.775.740,65 euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de 
la liquidació de l’exercici 2011 era de 39.087,891,43 euros i la despesa total computable 
de la liquidació de l’exercici 2012 ha estat de 32.312.150,79 euros. 
 
5. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de 
117% si tenim en compte les devolucions de participació en tributs de l’estat dels exercicis 
2008 i 2009 i 113,55% si només tenim en compte els crèdits sol.licitats per la corporació, 
per la qual cosa no compleix amb l’objectiu del deute públic. 
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6. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET 

    
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 
 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
 
• Els romanents de crèdit 
 
• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LLOEPiSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 
financer a un any. 
 
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, 
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels 
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions 
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de 
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la 
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
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6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la liquidació de l’Ajuntament de Calafell del pressupost de l’exercici 
2012, que figura a la part d’antecedents. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Autoritzar la proposta d’incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de 
desembre de 2012, amb el detall que figura annex a l’expedient, per un import de 
6.951.320,72 €.  
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que 
estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    
    

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT    
DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLDE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL    

    
Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2012Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2012Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2012Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2012    
    
    
Detall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòria    
 

Org.Org.Org.Org.    Prog.Prog.Prog.Prog.    Econ.Econ.Econ.Econ.    Sp.Sp.Sp.Sp.        Descripció aplicació pressupostària Descripció aplicació pressupostària Descripció aplicació pressupostària Descripció aplicació pressupostària     Incorp.Incorp.Incorp.Incorp.    

350 2413 1430230 1 PERSONAL PLANS OCUPACIÓ 4.576,71 
350 2413 1600330 1 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL PLANS 

OCUPACIÓ 
5.957,22 

320 2414 1430830 1 SOUS I SALARIS 2.110,00 
320 2414 1600830 1 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 700,52 
320 2414 1620530 1 ASSEGURANÇA ACCIDENTS 207,82 
350 2414 1430330 1 PERSONAL FORMACIÓ OCUPACIONAL 7.047,64 
350 2414 1600430 1 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 

FORMACIÓ OCUPACIONAL 
5.518,02 

350 2414 1620530 1 ASSEGURANCES 217,23 
350 2415 1620530 1 Assegurances. 13,60 
350 2420 1430630 1 PERSONAL IPI 5.984,37 
350 2420 1600730 1 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL IPI 2.446,04 
350 2424 1430830 1 SOUS I SALARIS 12.754,71 
350 2424 1601130 1 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 3.944,04 
320 2425 1430830 1 SOUS I SALARIS 84.227,00 
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320 2425 1600830 1 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 27.044,33 
320 2425 1620530 1 ASSEGURANÇA ACCIDENTS 862,92 
320 2426 1430830 1 SOUS I SALARIS 111.670,23 
320 2426 1600830 1 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 38.824,96 
320 2427 1430830 1 SOUS I SALARIS 51.860,00 
320 2427 1600830 1 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 16.740,00 
320 2427 1620530 1 ASSEGURANÇA ACCIDENTS 800,00 
210 9204 1310030 1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 39.058,99 
210 9204 1600030 1 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 11.973,47 
350 9204 1430430 1 PERSONAL CASA D'OFICIS 9.224,72 
350 9204 1600530 1 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL CASA 

D'OFICIS 
1.232,17 

540 9204 1310030 1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 17.204,48 
540 9204 1600030 1 QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL 5.600,84 
410 1510 22681 1 DESPESES DIVERSES. PLA DE BARRIS 282.802,98 
320 2425 2060030 1 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIÓ 1.200,00 
320 2427 2060030 1 LLOGUER EQUIPS I MAQUINÀRIA 3.500,00 
350 2415 2060030 1 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 1.117,50 
320 2414 2080030 1 LLOGUER IMMOBILITZAT MATERIAL 2.000,00 
520 2310 2130030 1 REPARACIÓ, MANT. I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, 

INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 
1.482,08 

350 2415 2140030 1 Manteniment i conservació de vehicles 800,00 
320 2414 2200030 1 MATERIAL D'OFICINA 1.416,98 
320 2425 2200030 1 MATERIAL OFICINA 3.500,00 
320 2427 2200030 1 MATERIAL D'OFICINA 3.000,00 

 
 
 
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 1083/2013, de data 15/03/2013: 
    
““““DECRET NÚM.: 2.013/1083DECRET NÚM.: 2.013/1083DECRET NÚM.: 2.013/1083DECRET NÚM.: 2.013/1083    

MUMUMUMU----PRP1480/2013PRP1480/2013PRP1480/2013PRP1480/2013    
ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS    
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost del Patronat de Turisme de l’exercici 2012 s’obté, a 31 de 
desembre de 2012, el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:1.1. Respecte al pressupost de despeses:1.1. Respecte al pressupost de despeses:1.1. Respecte al pressupost de despeses:        
 
a. Exercici en curs:  

Pressupost inicial de despeses: 401.516,00 

Modificacions de despeses: 43.223,09 

Pressupost definitiu de despeses: 444.739,09 

Despeses autoritzades: 412.885,70 

Despeses compromeses: 412.062,24 

Obligacions reconegudes netes: 386.754,36 

Despeses ordenades: 352.253,74 

Pagaments realitzats: 352.253,74 

Obligacions pendents de pagament: 34.500,62 

  

b.  Exercicis tancats  
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Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 
l’exercici: 

51.187,51 

Baixes: -1.541,22 
Pagaments realitzats: 49.646,29 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de 
l’exercici: 

0,00 

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                34.500,62 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:    
    
a. Exercici en curs:  

Pressupost inicial d’ingressos: 401.516,00 

Modificacions d’ingressos: 43.223,09 

Pressupost definitiu d’ingressos: 444.739,09 

Drets reconeguts nets: 368.121,39 

Drets anul·lats: 0,00 

Recaptació neta: 326.876,03 

Drets pendents de cobrament: 41.245,36 

b. Exercicis tancats  

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 87.255,45 

Baixes: 0,00 

Recaptació: 74.305,45 

 Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 12.950,00 

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 54.195,36 
 
    
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:    
    
+ Drets reconeguts nets    368.121,39 
- Obligacions reconegudes netes    386.754,36 
RESULTAT PRESSUPOSTARI:    ----18.632,9718.632,9718.632,9718.632,97    
–  Desviacions positives de finançament 0,00 
+ Desviacions negatives de finançament 0,00 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 37.087,09 
+ Resultat d’operacions comercials 0,00 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 18.454,12 

 
1111.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:    
    
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total  26.131,34 

- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals)  

0,00 

- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals) 

26.131,34 

 
1.5.1.5.1.5.1.5. Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:Romanent de tresoreria:    
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El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
    
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI 11.029,2111.029,2111.029,2111.029,21    

+ DEUTORS PENDENTS DE + DEUTORS PENDENTS DE + DEUTORS PENDENTS DE + DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICOBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICOBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICOBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI    54.195,3654.195,3654.195,3654.195,36    

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs    41.245,36 

+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 12.950,00 

+ D’altres operacions no pressupostàries 0,00 

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

     

––––    CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICICREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 39.093,23 

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent    34.500,62 

+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 0,00 

+  D’altres operacions no pressupostàries 4.592,61 

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

    
    
Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:Romanent de tresoreria total:    26.131,3426.131,3426.131,3426.131,34    

– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00 

– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 0,00 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:    26.131,3426.131,3426.131,3426.131,34    

    
2. L’estudi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el compliment de la 
regla de la despesa i deute públic s’han informat per la intervenció a l’informe núm. 
338/2013 a nivell consolidat. 
 
3. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET 

    
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
2.Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
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3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 
 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
 
• Els romanents de crèdit 
 
• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LLOEPiSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 
financer a un any. 
 
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, 
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels 
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions 
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de 
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la 
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Patronat de Turisme del pressupost de l’exercici 2012, 
que figura a la part d’antecedents. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Autoritzar la proposta d’incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de 
desembre de 2012, amb el detall que figura annex a l’expedient, per un import de 
26.131,34 €.  
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TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que 
estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 

    
    
    

ANNEXANNEXANNEXANNEX    
    

INCORPORINCORPORINCORPORINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT    
DE PATRONAT DE TURISME DE CALAFELLDE PATRONAT DE TURISME DE CALAFELLDE PATRONAT DE TURISME DE CALAFELLDE PATRONAT DE TURISME DE CALAFELL    

    
    
Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2012Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2012Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2012Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2012    
 
Detall de crèdits d’incorporació no obligatòria 
 
 

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
Import a Import a Import a Import a 
incorp.incorp.incorp.incorp.    

              
2012 400 4320 22616 01 CAMPANYES PROMOCIÓ 4.400,00 
2012 400 4320 22657 01 CALAFELL TOT L'ANY 923,30 
2012 400 4320 22660 01 SUPORT PROMOCIONAL I PUBLICITARI 20.544,88 
2012 400 4320 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 263,16 

       
          TOTALTOTALTOTALTOTAL    26.131,34 
 
Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s’incorporen: 
 
 
Despeses: 
 

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
Import a Import a Import a Import a 
incorp.incorp.incorp.incorp.    

              
2012 400 4320 2261620 01 CAMPANYES PROMOCIÓ 4.400,00 
2012 400 4320 2265720 01 CALAFELL TOT L'ANY 923,30 
2012 400 4320 2266020 01 SUPORT PROMOCIONAL I PUBLICITARI 20.544,88 
2012 400 4320 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 263,16 

       
          TOTALTOTALTOTALTOTAL    26.131,34 
 
 
Ingressos: 
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Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció Descripció Descripció Descripció Ap.Press.Ap.Press.Ap.Press.Ap.Press.    
Import a Import a Import a Import a 
incorp.incorp.incorp.incorp.    

2012 400   87000 1 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 26.131,34 

              
          TOTALTOTALTOTALTOTAL    26.131,34 
 
El finançament del total de 26.131,34 € de crèdits a incorporar al pressupost del vigent 
exercici, procedeix portar-lo a terme de la forma següent:                             
    

a)a)a)a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (afectat) .................................    0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €    

    Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per despeses generals ............    26.131,34 €    

b)b)b)b) Amb els nous o majors ingressos recaptats sobre  
els totals previstos en el pressupost corrent ....................................................  

    

c)c)c)c) Amb els excessos de finançament o compromisos ferms  
d'aportació afectats a determinats romanents ................................................ 

    

Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................    26.131,34 €26.131,34 €26.131,34 €26.131,34 €    

 
 
Es dóna lectura del Decret d’Alcaldia núm. 1084/2013, de data 15/03/2013: 
    
““““DECRET NÚM.: 2.013/1084DECRET NÚM.: 2.013/1084DECRET NÚM.: 2.013/1084DECRET NÚM.: 2.013/1084    
    
ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS    
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’OAM Fundació  Castell de Calafell de l’exercici 2012 
s’obté, a 31 de desembre de 2012, el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses: 1.1. Respecte al pressupost de despeses: 1.1. Respecte al pressupost de despeses: 1.1. Respecte al pressupost de despeses:     
 
a. Exercici en curs:  

Pressupost inicial de despeses: 307.000,00 
Modificacions de despeses: 192.989,37 
Pressupost definitiu de despeses: 499.989,37 
Despeses autoritzades: 478.966,08 
Despeses compromeses: 380.132,92 
Obligacions reconegudes netes: 311.764,50 
Despeses ordenades: 289.949,76 
Pagaments realitzats: 289.949,76 
Obligacions pendents de pagament: 21.814,74 
  

b.  Exercicis tancats  
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 
l’exercici: 

21.508,38 

Baixes: -501,59 
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Pagaments realitzats: 21.006,79 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici: 0,00 

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                                                21.814,74 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:    
    

a. Exercici en curs:  
Pressupost inicial d’ingressos: 307.000,00 
Modificacions d’ingressos: 192.989,37 
Pressupost definitiu d’ingressos: 499.989,37 
Drets reconeguts nets: 401.084,53 
Drets anul·lats: 2.070,50 
Recaptació neta: 300.639,76 
Drets pendents de cobrament: 100.444,77 

b. Exercicis tancats  
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 144.215,22 
Baixes: 0,00 
Recaptació: 0,00 

 Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 144.215,22 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 244.659,99 

    
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:    
    
+ Drets reconeguts nets    401.084,53 
- Obligacions reconegudes netes    311.764,50    
RESULTAT PRESSUPOSTARI:    89.320,03    
–  Desviacions positives de finançament 98.570,00 
+ Desviacions negatives de finançament 27.031,28 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 4.046,14 
+ Resultat d’operacions comercials  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 21.827,45 

 
1111.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:.4. Romanents de crèdit:    
    
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total  167.201,58 
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)  

158.498,05 

- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals) 

8.703,53 

 
1.6.1.6.1.6.1.6. Romanent de Romanent de Romanent de Romanent de tresoreria:tresoreria:tresoreria:tresoreria:    
    
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
    
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI 294.290,04294.290,04294.290,04294.290,04    

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI    244.659,99244.659,99244.659,99244.659,99    

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs    100.444,77 

+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 144.215,22 
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+ D’altres operacions no pressupostàries 0,00 

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

    340.592,79 

––––    CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICIL’EXERCICI 21.814,74 

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent    0,00 

+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 318.823,05 

+  D’altres operacions no pressupostàries 45,00 

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva  

    
Romanent Romanent Romanent Romanent de tresoreria total:de tresoreria total:de tresoreria total:de tresoreria total:    198.357,24198.357,24198.357,24198.357,24    

– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00 

– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 158.498,05 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:    39.859,1939.859,1939.859,1939.859,19    

    
2. L’estudi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el compliment de la 
regla de la despesa i deute públic s’han informat per la intervenció a l’informe núm. 
338/2013 a nivell consolidat. 
 
3. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET 

    
2. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 
 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
 
• Els romanents de crèdit 
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• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LLOEPiSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 
financer a un any. 
 
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, 
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels 
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions 
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de 
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la 
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la liquidació de l’OAM Fundació Castell de Calafell del pressupost de 
l’exercici 2012, que figura a la part d’antecedents. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Autoritzar la proposta d’incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de 
desembre de 2012, amb el detall que figura annex a l’expedient, per un import de 
167.201,58 €.  
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que 
estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    
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INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITINCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT    
DE L’ORGANISME DE L’ORGANISME DE L’ORGANISME DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELLAUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELLAUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELLAUTÒNOM MUNICIPAL CASTELL DE CALAFELL    

    
Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2012Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2012Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2012Despeses d’incorporació a 31 de desembre de 2012    
    
Detall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació obligatòria  
              

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
Import a Import a Import a Import a 

incorporarincorporarincorporarincorporar    

2012 300 3360 2262630 01 IMATGE CORPORATIVA 1.730,00 
2012 300 3360 2267630 01 PROGRAMA DIDARCHTIK 237,61 
2012 300 3360 2269930 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 4.077,47 
2012 300 3360 2270930 01 ASSESSORAMENT TÈCNIC 141.360,78 
2012 300 3360 2302030 01 DIETES PERSONALS NO DIRECTIU 1.728,97 
2012 300 3360 2312030 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 1.498,00 
2012 300 3360 6060930 01 INVERSIÓ NOVA EN INSFRAESTRUCTURA I BÉNS 

DESTINATS A L'ÚS GENERAL 
6.195,22 

2012 300 3360 6230030 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE 

1.670,00 

              
TotalTotalTotalTotal              158.498,05 

              
              

Detall de crèdits d'incorporació no obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació no obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació no obligatòriaDetall de crèdits d'incorporació no obligatòria  

              
Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària      
2012 300 3360 22699 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 1017,49 
2012 300 3360 21200 01 MANTENIMENT, EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS 47,17 
2012 300 3360 21300 01 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 

UTILLATGE 1113,53 
2012 300 3360 22000 01 MATERIAL D'OFICINA 85,48 
2012 300 3360 22104 01 VESTUARI 24,59 
2012 300 3360 22606 01 REUNIÓ D'ARQUEOLOGIA 3694,50 
2012 300 3360 22639 01 NETEJA ZONES VERDES 683,62 
2012 300 3360 22646 01 NETEJA EDIFICIS 354,10 
2012 300 3360 22668 01 PROGRAMA D'ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 558,06 
2012 300 3360 22709 01 ASSESSORAMENT TÈCNIC 1124,99 
              
TotalTotalTotalTotal              8.703,53 

 
Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:Aplicacions pressupostàries del pressupost vigent a les que s'incorporen:    
  
Despeses:Despeses:Despeses:Despeses:              
              

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
Import a Import a Import a Import a 

incorporarincorporarincorporarincorporar    

2012 300 3360 2262630 01 IMATGE CORPORATIVA 1.730,00 
2012 300 3360 2267630 01 PROGRAMA DIDARCHTIK 237,61 
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2012 300 3360 2269930 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 4.077,47 
2012 300 3360 2270930 01 ASSESSORAMENT TÈCNIC 141.360,78 
2012 300 3360 2302030 01 DIETES PERSONALS NO DIRECTIU 1.728,97 
2012 300 3360 2312030 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 1.498,00 
2012 300 3360 6060930 01 INVERSIÓ NOVA EN INSFRAESTRUCTURA I BÉNS 

DESTINATS A L'ÚS GENERAL 
6.195,22 

2012 300 3360 6230030 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE 

1.670,00 

              
TotalTotalTotalTotal              158.498,05 

              

Exer.Exer.Exer.Exer.    Org.Org.Org.Org.    Prg.Prg.Prg.Prg.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Sp.Sp.Sp.Sp.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
Import a Import a Import a Import a 

incorporarincorporarincorporarincorporar    

2012 300 3360 2269920 01 DESPESES DE FUNCIONAMENT 1017,49 
2012 300 3360 2120020 01 MANTENIMENT, EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 47,17 
2012 300 3360 2130020 01 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 

UTILLATGE 1113,53 
2012 300 3360 2200020 01 MATERIAL D'OFICINA 85,48 
2012 300 3360 2210420 01 VESTUARI 24,59 
2012 300 3360 2260620 01 REUNIÓ D'ARQUEOLOGIA 3694,50 
2012 300 3360 2263920 01 NETEJA ZONES VERDES 683,62 
2012 300 3360 2264620 01 NETEJA EDIFICIS 354,10 
2012 300 3360 2266820 01 PROGRAMA D'ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 558,06 
2012 300 3360 2270920 01 ASSESSORAMENT TÈCNIC 1124,99 
              
TotalTotalTotalTotal              8.703,53 

 
Ingressos:Ingressos:Ingressos:Ingressos:              
              

ExerciciExerciciExerciciExercici    Org.Org.Org.Org.    Eco.Eco.Eco.Eco.    Descripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostàriaDescripció aplicació pressupostària    
Import a Import a Import a Import a 

incorporarincorporarincorporarincorporar    

2013 300 87010 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 158.498,05 

2013 300 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 8.703,53 
       

TOTALTOTALTOTALTOTAL              167.201,58 

 
El finançament del total de 167.201,58 € de crèdits a incorporar al pressupost del vigent 
exercici, procedeix portar-lo a terme de la forma següent:                             
    

a)a)a)a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (afectat) .................................    158.498,05 €158.498,05 €158.498,05 €158.498,05 €    

    Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per despeses generals ............    8.703,53 €    

b)b)b)b) Amb els nous o majors ingressos recaptats sobre  
els totals previstos en el pressupost corrent ....................................................  
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c)c)c)c) Amb els excessos de finançament o compromisos ferms  
d'aportació afectats a determinats romanents ................................................ 

    

Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................Total igual als crèdits a incorporar .........................................................    167.201,58 €167.201,58 €167.201,58 €167.201,58 €    

 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i  
per unanimitat proposa al  Ple: quedar-ne assabentats. 
 
Sr. Alcalde, és un donar compte, voleu afegir alguna cosa? 
 
Sr. Parera, si, es donar comte, no se com dir-ho , no sé com dir-ho posar el fill a l’agulla 
que aquesta gestió ha millorat molt. Desitjo que millori. Gràcies. 
 
Sr. Ferré, parlarà el Joan Carles 
 
Sr Alcade, pensin que és un donar compte, per aixó  hauríem d’anar ràpid. 
 
Sr. Robert,  de totes formes, venia amb la intenció de fer-ho el més gràfic i curt i a més 
degut a la importància de tema , li agraïm que ens deixi  com a mínim uns minuts 
comentant la liquidació del 2012. Bé el concepte de liquidació, tothom ho sap , és el 
resultat de l’administració que l’Ajuntament, l’equip de govern fa dels nostres impostos, 
dels impostos dels ciutadans. Com sempre, ja li he dit, com arriba setmana santa venim 
una mica més distesos a vuí, però li posaré un mot, com acostumo a fer, però és que 
malauradament  a la liquidació del 2012 , el mot no ha de ser gaire bó. En principi, jo ho 
faria com aquell torero del sur que ho feia amb dues paraules, im presentable. 
 
Jo li diré perquè, perquè  hi ha un problema tècnic que aquest decret està malament. Hi si 
aquest decret està malament, vol dir que no es pot passar pel Ple , ni donar compte, 
aquest decret si vostès fan les sumes del romanent líquid i tot això segons les quantitats 
que possen als renglons, això és impossible que donin els resultats que vostès han posats. 
Per tant, li haig de dir a la senyor López amb tot el cariño, que administrativament ha 
presentat un decret que està malament. Si voleu parar , i mirar-ho, perquè  clar, aquest 
decret s’hauria de donar a tots el regidors ven confeccionats. Jo demanaria que al tornin a 
confeccionar i que ens el donin correctament. El que si pasarè a l’altre part de 
l’impresentable, i és l’altre part de la liquidació, sobre tot, amb els temps que estem de 
crisis i es veu que l’Ajuntament de Calafell , té un sobren importantissim  de gaire bé sis 
milions de euros, i això en els temps que corren, no sembla adient després de l’esforç que 
se li ha demanat als ciutadans. De totes formes , ja dic , gràcies per deixar-nos parlar. 
Perquè això no deixa de ser tres liquidacions conjuntes, una és l’oam que no entro. La 
primera liquidació a la que volia fer esmena , és la de Turisme, i li faré un resum breu , la 
qüestió és, el patronat de turisme funciona igual que els últims anys, o sigui , funciona 
igual que sempre, es fan les mateixes coses , no es veu cap valor afegit, no es veu cap 
iniciativa nova, per tant, podríem dir que estar en un estambite permanent, si tenim en 
compte que no s’ha apostat pel turisme com ja he dit, amb una liquidació amb sobrant, 
no s’ha apostat pel turisme, ja vam dir  al pressupost que s’havien rebaixat les partides i  
no es deixa en mans dels funcionaris actuals que puguin gestionar més diners per donar 
iniciatives a l’Ajuntament , pues això és nefast. Però vostès van dir, miri, sap que farem? 
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Nosaltres contractarem una persona, un càrrec de confiança, que a vostès els hi agrada 
molt parlar d’això, perquè dinamitzi el patronat de turisme i doni el valor afegit. La qüestió 
senyor alcalde , es que el valor afegit, bueno li hauria de dir a la regidora de turisme, aquí 
el valor afegit no es veu per enlloc. Per lo tant, no està justificat el contracte d’aquesta 
persona que vostès van fer com càrrec de confiança, i si estem en unes èpoques que se’ns 
demana estalvi, jo el que li recomanaria que prescindeixin dels serveis d’aquesta senyor, 
així tindran  un estalvi , podran destinar aquest diners , deixar-los en mans dels funcionaris 
que hi ha, que crec que son prou vàlids a dinamitzar més el patronat de turisme. No ens 
vulguin vendre la contractació d’un càrrec de confiança com un valor afegit, quan no ha 
estat així. 
 
Per lo que fa a l’ajuntament, senyor Alcalde, jo li faré , un gràfic, la liquidació avuí vindrà a 
ser com les reunions de les comunitats de veïns. Es reuneixen a primers d’any hi ha la 
junta i els veïns, bé , doncs nosaltres serem els veïns. Bueno allí estem reunits tots, en 
aquest cas l’Ajuntament parlaria del pressupost, i el que vostès ens diuen , és que han 
sobrat molts diners de l’any passat, i nosaltres els veïns diem, escolta, bueno , que penseu-
ho fir, i vosaltres dieu , en aquest cas com equip de govern, es fer una derrama, una 
derrama? Si , si, incrementarem els impostos, però si han sobrat diners de l’any passat , 
com vostès ens demanen una derrama? Alies pugem els impostos, recordem que ha pujat 
l’aigua , la brossa , l’ibi , etc... bueno , però s’han de fer moltes coses i necessitem molts 
diners, i a més a més hem de pagar coses endarrerides. Que serien els proveïdors, bueno, 
els veïns dirien, si no han pagat coses de l’any passat, i sobren diners, perquè ens 
demanem més diners per fer coses noves si no heu fet les de l’any passat? I a mes a mes , 
pels endarreriments, vostès ens van dir que havien demanat un préstec, seria el préstec 
que ha recomanat l’estat que és de 6 milions d’euros, que no es poc. Bueno, però com 
pot ser,  si no heu fet res i ara ens demaneu una derrama , però com pot ser?  Tot puja 
molt i és necessari fer una derrama. I això traduït a l’Ajuntament seria la pressió fiscal , 
que li estem dient cada any , que li estan fent als veïns. A base d’ampliar derrames als 
veïns , estan incrementant la pressió fiscal  als nostres ciutadans. I els ciutadans que son 
molt bona gent , sobre tot, els de Calafell, a la junta li diem  bueno, pues escolta, 
nosaltres teníem que fer moltes coses a casa, tenim moltes necessitats , tots sabem a les 
èpoques que estem , la feinada que hi ha per tirar endavant, però bueno, si és pel bé de la 
comunitat, pel bé de l’escala , escolti doncs farem un esforç fiscal, aquest esforç el farem, 
el farem. Bueno i ara estem a la reunió de final d’any, els veïns han col·laborat amb la 
derrama, els ciutadans, han vist incrementat els impostos, i han pagats els increments de 
l’aigua, l’ibi , brossa etc, i ara bé la liquidació. Bé la junta , i el primer que diu és, senyors 
han tornat a sobrar diners , que és el romanent de tresoreria que avuí parlem. Han tornat 
a sobrar cales!!! Els veïns s’estranyen , però clar , si vostès no han fet res ni del primer any 
, ni del segon, com no volen que sobrin diners?  Miri ni tan sols han arreglat les esquerdes 
de l’edifici, que és prioritari, i les esquerdes de l’edifici per nosaltres serien els serveis 
socials. Que no han sigut capaços de dotar amb més recursos, ja li dic, a turisme no han 
aportat més recursos  i no apostant pels serveis socials. Per lo tant, l’esforç de la derrama 
que ha sigut l’increment d’impostos , no ha servit per res. I vostès com a junta diuen, els 
cales estan al banc, .....  ostras el que haurien de fer és rebaixar els impostos. Però vostès 
diuen que no poden , que han d’estar al banc, com pot ser?  Doncs amortitzem els 
préstecs,!  I vostès diuen no, que diners al banc sempre va bé, clar aixó en un Ajuntament 
és fatal i en una comunitat de veïns també. Per que les famílies  ho passen malament, per 
lo tant, jo els hi diria , quina decisió creuen que prendrien els veïns desprès de dir-li dos 
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cops que hi ha dos derrames consecutives, no haver pagat préstecs , pujada d’impostos i 
un sobrant de gairebé 6 milió d’euros, vostès que creuen?  Tornin els diners als ciutadans, 
tornin els diners, i si el govern no els deixa , com a mínim  amortitzin  el crèdit. I aquest és 
el resum del pressupost del 2012. a vostès en època de crisis els hi ha sobrat el triple de 
les èpoques de vaques grasses. Jo lo que li recomanaria que agafi a la seva regidora i miri 
com ho pot fer  per tornar-li els diners els ciutadans, perquè son dels ciutadans, ni son 
nostres , ni tenen que estar al banc, esperant que algú ens digui que hem de fer. Moltes 
gràcies pel temps. 
 
Sr. Olivella, gràcies. 
 
Sra Lopez, en primer lloc vull donar-li la paraula a la senyora interventora perquè doni les 
explicacions pertinents sobre el decret. ( INTERVENTORA) 
 
Sra Lopez, Bé es farà la modificació corresponent i es pasarà el document rectificat. 
 
Entenc que això és un donar compte, que el regidor  es pot dedicar a un altre cosa que no 
es la seva feina, com pot ser la de còmic, per tant, li convido que demani hora per fer un 
monòleg els divendres , perquè ho fa molt bé. A partir d’aquí,  amb un tema tant seriós 
com és el pressupost de l’Ajuntament , és dir-li que abans de parlar que miri la normativa, 
i faci bé els números, perquè clar, venir avuí a qui i dir les ballanades que ha dit, o sigui, és 
molt greu. Es molt greu que vostè parli de derrames , que no té ni idea, perquè és una 
falta de coneixement simplement. Primer de tot , aclarir-li una cosa, aquest romanent de 
tresoreria , és degut als ingressos, si ja ho ha dit bé, per una línea ICO  que vam demanar, 
per tenir oxigen a la tresoreria, això que vol dir, poder pagar als proveïdors que feia mesos 
i mesos que no cobraven, per tant, el que deia la norma i el que va deixar molt clar l’Estat 
en aquest cas, es que aquest majors ingressos no tindrien una contrapartida en despesa , 
sinó la teníem que dedicar  única i exclusivament a pagar proveïdors, per tant, deixes de si 
tenim o no tenim, perquè aixó és fer demagògia i jugar amb els sentiments de les 
persones. Així li haig de dir  una cosa, fem la resta , que ja tenim sis milions i mig , i ja 
tenim tres milions i mig de romanents de tresoreria i justament coincideixen amb les 
obligacions que hem d’aportar, o sigui , les factures que tenin pendent, que hi ha un 
acord i l’hem aportar pel 2013, si vostè fa els números, veurà que no sobren els diners, o 
sigui, primer faci bé les comptes i desprès parli. Perquè l’únic que ha estat dient  son 
bajanades, insisteixo, i l’únic que ha fet , és confondre a la ciutadania, és normal que a 
cada ple, vostè s’ompli la boca , si la pressió fiscal, si els ingressos, li vam donar uns 
indicadors, perquè nosaltres si que apliquem la transparència en aquest ajuntament i 
aquest equip de govern sempre a presentat els números com deu mana, no com feien 
vostès , que si podien evitar donar la documentació , doncs, no la donàvem, i tenim que 
anar cada dia al darrere. Resulta que els anys que més pressió fiscal ha hagut , ha estat al 
2007,2008, i en el 2009 i 2012, per tant , balli al tanto, en el que diu, perquè ho diu 
malament. No confongui a la ciutadania que vostè , d’això en sap molt. Comentat també, 
que si nosaltres no haguéssim tingut aquesta gestió que van fer vostès , suposadament 
tant bé, on es van endeutar 23 milions d’euros, repeteixo 23 milions d’euros en un 
mandant i  no haguéssim fet la gestió tant bona com el cànon de l’aigua, actualment la 
situació del Ajuntament seria molt millor de la que tenim, perquè, ja sé que tothom em 
critica, però si vostè mira amb els economistes, veuran que el que ha endeutat a 
l’Ajuntament , no ha estat la nostra gestió, sinó la seva mala gestió com a cap de la 
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regidoria d’hisenda. A on va permetre unes accions d’endeutament de més de 23 milions 
d’euros i a més a més  l’avançament del Canon de l’aigua, que això suposa no tenir 3 
milions d’euros  d’ingressos cada any. 
 
Aixó fa, que l’endeutament , sense fer nosaltres res, s’incrementi. Per tant,  els únic 
responsables d’aquesta situació que té l’Ajuntament de Calafell,  son vostès. I això ho ha 
de pair, perquè ho ha de pair, que li quedi clar.  I que l’únic que estem fent , és una bona 
gestió, una contenció de la despesa, quedar bé, intentar pagar als nostres proveïdors que 
fan la feina i han de cobrar i també li haig de recordar, que a mí no m’agrada, però quan 
un parla de derrames i de veïns, quan un fa això que fa vostè, que encara no entenc  que 
volia dir, només haig de recordar-li que la seva bona gestió , ens va dur a terme que quan 
vam entrar a governar , vam tenir que fer front a aquell  milió tres-cents de factures o 
d’acords que no tenien consignació. Ara aclareixo que vol dir això, perquè també es veritat 
que jo a vegades parlo de forma molt tècnica. Això vol dir , que vostès van gastar més del 
que podien, per un import d’1.300 euros, que vam tenir que assumir l’actual equip de 
govern. Això , son els problemes que hem tingut a l’ajuntament, això ha portat a la ruïna i 
la situació que tenim critica , és degut a la seva gestió que quedi constància, i el que hem 
de dir, que aquesta liquidació , la tendència , es que sigui , i això si que ho haig de dir, la 
tendència és que sigui amb un romanent de tresoreria , que això li agrada molt dir,  que 
sigui positiu, i que continuem amb aquesta tendència , i s’ha ressaltar  que aquest situació  
d’aquest import, degut que vam rebre oxigen de tresoreria per part de l’Estat  amb aquest 
préstec, que no deixa de ser un préstec que vam rebre de l’Estat i continuarem treballant, 
en aquesta línea. 
 
Haig de dir una cosa, que si nosaltres , el que intentarem estar a l’expectativa , a veure 
que fem  amb aquest sobrant  que tenim ,perquè la nostra idea  es fer inversió que és el 
que necessitem. Perquè vostès, desprès d’haver-se gastat 23 milions d’euros, encara hi ha 
coses per fer en aquest municipi de Calafell, per tant, nosaltres anirem per aquesta línea, 
intentar destinar aquest romanent a la ciutadania i intentarem millorar el pagament a 
proveïdors entre 30-40 dies, que és el que ens donen, per tant, estem fent una bona 
gestió, i això si que li dic al senyor Parera, estem fent una bona gestió, perquè els números 
que si els mirem, perquè vostès tenen més de 120 planes en tota la documentació de la 
liquidació, amb uns indicadors de transparència  que això ès el que dona credibilitat a 
aquest equip de govern. Per tant, si vostès analitzen correctament aquesta informació, 
veuran que la gestió que s’està fent actualment , és una gestió correcta. Amb una situació 
molt complicada i el que estem fent , és donar aire a aquest Ajuntament, a aquest equip 
de govern. Per tant, el que ha de quedar clar, és que si tot això tira endavant, i anem fent 
les coses, podrem veure aquestes millores al carrer, i sobre tot, per fer un anàlisi de la 
situació, hem de veure com està el país i com està l’Estat.  I a partir d’aquí ... això és el que 
s’ha d’analitzar, no parlar de derrames, insisteixo sigui seriós. Vostè sempre insisteix més 
diners fer mes coses, no, la qüestió és amb menys diners fer mes coses i no per tenir més 
pressupost això vol dir que ha de fer més, o sigui, intenti entendre això, perquè a cada ple 
ho diu i està molt emparrat. En aquest en defensa , ja que només ha parlat del patronat 
de turisme, perquè sembla ser que tenen obsessió , jo crec que s’han fet moltes mes coses 
de les que es feien abans, que es pot millorar? Clar com tot, com tot, la situació de 
l’Ajuntament, tot és millorable, però no pot dir que tot s’està fent com es feia abans. I 
sort!  Sort que no s’està fent el que es feia abans!. Insistir, de que estem complint amb la 
llei d’estabilitat pressupostària , que això , és molt important i amb el marc que va 
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demanar , per tant no podem permetre  que se’ns digui que no hem fet res. I per tant, no 
puc permetre que ningú digui això quan s’està complint amb les ràtios. Tanco aquí el 
punt. 
 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde, bé gràcies. Passem a l’altre punt 
 
Sr. Ferré, no senyor alcalde, no pot acabar així, no podem fer el torn de rèplica? 
 
Sr. Alcalde, no , és un donar compte. 
 
Sr. Robert, dos minuts mes , no li costaria res , es que no puc permetre acabar així , quan 
s’ha m’han dit vegenades, se ma dit un munt de coses... 
 
Sr. Alcalde, escolti , era un donar compte, Joan Carles... 
 
Sr. Robert, es que des de l’equip de govern , s’han dit un munt de coses errònies.  
 
Sr. Alcalde, bé, era un donar compte, vostè m’ha demanat la paraula, no hem seguit cap 
torn de res, vostè a parlat, ha dit el que ha volgut, la regidora li ha respòs des del seu punt 
de vista. I han les dues versions i crec que si ho volen seguir parlant, poden parlar-ho a les 
comissions. 
 
Sr. Robert, a amí el que em sap greu... 
 
Sr. Alcalde, a amí , no em sap greu res.  
 
Sr. Robert, aquest ridícul tant espantós de la liquidació, i que nosaltres els critiquem, però 
home, tallar-nos la paraula d’aquesta manera.....      gràcies. 
 
Sr. Alcalde, gràcies. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
3.3.3.3.        PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE 
LES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL A FAVOR DE LA LES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL A FAVOR DE LA LES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL A FAVOR DE LA LES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL A FAVOR DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONADIPUTACIÓ DE TARRAGONADIPUTACIÓ DE TARRAGONADIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
    
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant LRBRL), 
en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) 
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix 
que les Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència 
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actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves 
competències. 
 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi 
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta 
assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en 
quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la 
gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la 
gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació 
previstos en la legislació. 
 
En data 22 de gener de 2001 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de 
Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord de delegació. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU, PP i 
UAM, i l’abstenció del PSC, proposa al Ple: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar la delegació de la recaptació en període executiu de les Execucions 
subsidiàries, amb les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat 
de les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les 
podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, 
segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb 
l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del 
TRLRHL.    
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni 
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions 
conferides. 
    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix en els mateixos 
termes indicats al Conveni regulador de facultats de gestió i recaptació d’ingressos, de 
data 22 de gener de 2001, signat entre l’Ajuntament de Calafell i la Diputació de 
Tarragona. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present 
acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels 
imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la 
prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos. 
    
CinquèCinquèCinquèCinquè---- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna 
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dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per a la 
gestió dels serveis atribuïts. 
 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la seva 
part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida 
 
Sra. Lopez, en aquest cas,  es un punt molt tècnic novament, simplement es fer una 
al·legació , perquè es pugui dur a terme una bona gestió de la recaptació en executiva de 
una sèrie de taxes que no es cobren, per tant, no crec que s’hagi de parlar molt més, és 
un afegit més a les al·legacions que en el seu moment no es van fer a base i que  ara un 
cop  revisada tota la documentació , s’ha cregut oportú incloure-les. 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 14 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM; i 7 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar la delegació de la recaptació en període executiu de les Execucions 
subsidiàries, amb les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat 
de les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les 
podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, 
segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb 
l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del 
TRLRHL.    
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni 
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions 
conferides. 
    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.----    La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix en els mateixos 
termes indicats al Conveni regulador de facultats de gestió i recaptació d’ingressos, de 
data 22 de gener de 2001, signat entre l’Ajuntament de Calafell i la Diputació de 
Tarragona. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present 
acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels 
imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la 
prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos. 
    
CinquèCinquèCinquèCinquè---- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna 
dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per a la 
gestió dels serveis atribuïts. 
 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la seva 
part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida 
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ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADORANNEX 1 DEL CONVENI REGULADORANNEX 1 DEL CONVENI REGULADORANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR    DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, 
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONACALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONACALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONACALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
    
APARTAT 1APARTAT 1APARTAT 1APARTAT 1    
    
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents: 
 

- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes 
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició 
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe. 

b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions. 
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de 

gestió dels ingressos delegats. 
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats. 
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions. 
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels 

ingressos de dret públic. 
 
APARTAT 2APARTAT 2APARTAT 2APARTAT 2 
 
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents: 
 

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXES: 

a) Llicències d’autotaxi 
b) Mercat municipal 
c) Guals 
d) Padró amarres Base Nàutica Segur 
e) Cementiri 
f) Recollida d’escombraries 

- CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
- QUOTES D’URBANITZACIÓ PER COOPERACIÓ 

 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) La determinació dels períodes de pagament voluntari. 
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b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 
pagament. 

c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació 
d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 

d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau. 
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 

l’exercici de les facultats delegades. 
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts 
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau. 
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en 

període voluntari dels ingressos de dret públic. 
    
APARTAT 3APARTAT 3APARTAT 3APARTAT 3 
 
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic: 
 

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXES: 

a) Llicències d’autotaxi,  
b) Mercat municipal,  
c) Guals 
d) Padró amarres Base Nàutica Segur 
e) Cementiri 
f) Recollida d’escombraries 
g) Serveis de clavegueram,  
h) Subministrament aigua potable 
i) Mercat d’encants 

- CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
- QUOTES D’URBANITZACIÓ PER COOPERACIÓ 
- QUOTES D’URBANITZACIÓ PER COMPENSACIÓ 
- MULTES I SANCIONS. 
- INSTAL·LACIONS DE PLATGES 
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 

 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que 
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions 
pròpies del procediment administratiu de constreyiment. 

b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 
pagament. 

c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de 
demora i costes. 
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d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
 

e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 
l’exercici de les facultats delegades. 

f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació 

executiva dels ingressos de dret públic. 
    
APARTAT 4APARTAT 4APARTAT 4APARTAT 4    
 
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents: 

- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
- TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC MUNICIPAL AMB 

MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES, CONTENIDORS, 
PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES, ETC... 

- TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS DÚS PÚBLIC I 
QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES 

 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions, 
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació 
tributària, pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització. 

b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició 
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans 
municipals competents. 

c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats. 
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió 

d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es 
sol.licitin aquestes actuacions. 

e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària. 
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes 

dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos. 
g)  La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que 

es derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin 
en els procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del 
procediment d’inspecció. 

h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels 
ingressos de dret públic. 

 
    
    
 4. 4. 4. 4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I CREACIÓ DE DIVERSOS FITXERS DE DADES DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I CREACIÓ DE DIVERSOS FITXERS DE DADES DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I CREACIÓ DE DIVERSOS FITXERS DE DADES DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I CREACIÓ DE DIVERSOS FITXERS DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONALCARÀCTER PERSONALCARÀCTER PERSONALCARÀCTER PERSONAL    
    
El 31 d’agost de 2005, l’Alcalde va dictar el decret núm. 3619 de creació de diversos 
fitxers automatitzats, entre ells, va crear el fitxer anomenat “GDIAP”. 
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El 26 de febrer de 2009 el Ple de la Corporació va acordar crear diversos fitxers 
automatitzats amb dades de caràcter personal, entre ells, va crear el fitxer anomenat 
“Cultura, educació i esports”. 
 
Fruit d’una visita dels auditors de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, s’està 
efectuant una revisió dels fitxers donats d’alta per tal d’actualitzar-ne el contingut. 
 
Una altra tasca que s’està duent a terme és la de donar d’alta aquells fitxers que es 
consideren necessaris en virtut de les disposicions de la Llei orgànica de protecció de 
dades.  
 
El 21 de març de 2013, la Secretària accidental ha emès l’informe núm. 0356/2013-AS. 
 
Els articles 20 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de caràcter Personal regulen el procediment de creació, modificació o supressió de 
fitxers de dades de caràcter personal. Els articles 52 a 64 del Reial decret 1720/2007, de 
21 de desembre, de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 desenvolupen, amb 
més detall, el procediment de creació, modificació o supressió de fitxers de dades de 
caràcter personal. 
 
Els articles 79 i següents del Reial decret 1720/2007 regulen les mesures de seguretat en 
el tractament de dades de caràcter personal i detallen els diferents nivells de seguretat que 
poden tenir les dades personals. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU, PP i 
UAM,  i les abstencions del PSC, proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Modificar els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal 
següents: 
 
 

• CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSCULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSCULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSCULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS    
    
a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer: Cultura, Educació i Esports. 
 

• Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament: Dades referents a la gestió dels departaments de 
Cultura, Educació i Esports de l'Ajuntament de Calafell. 

 
• Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament: base de dades. 

 
• Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament: Automàtic, manual. 

 
• Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat: servidor centrals. 

 
• Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes: Si. Xarxa corporativa. 

 
b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:  
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• Finalitat: Gestió de les dades dels departaments de Cultura, Educació i Esports de 

l'Ajuntament de Calafell. 
 

• Usos: Donar informació sobre activitats de les regidories, tramitar inscripcions a les 
activitats, domiciliació del pagament de l’import de les inscripcions, etc. 

 
c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que 
resultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrar----les:les:les:les: Persones usuàries dels serveis prestats pels 
departaments de Cultura, Educació i Esports de l’Ajuntament de Calafell. 
 
d) Procedència del fitxer i usos previstos:d) Procedència del fitxer i usos previstos:d) Procedència del fitxer i usos previstos:d) Procedència del fitxer i usos previstos:    
 

• Procedència de les dades: Procedència de les dades: Procedència de les dades: Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o del seu 
representant legal. 

 
• PPPProcedimentrocedimentrocedimentrocediment de recollida de les dades:de recollida de les dades:de recollida de les dades:de recollida de les dades: Formularis. 

 
• Suport utilitzat per obtenir les dades:Suport utilitzat per obtenir les dades:Suport utilitzat per obtenir les dades:Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper, suport magnètic o digital. 

 
e) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades personals que inclou:e) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades personals que inclou:e) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades personals que inclou:e) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades personals que inclou:  
Base de dades amb referència a: 
 

- NIF 
- Nom i cognoms 
- Adreça postal i/o electrònica 
- Telèfon fix i/o mòbil 
- Data de naixement 
- Compte corrent 

    
f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:    
    

- Jutjats (quan ho sol·licitin per via judicial). 
 

- Altres Administracions i Organismes Públics (sempre que el justifiquin 
legalment indicant en quina Llei es basen per sol·licitar-lo). 

 
- Interessats. 

 
g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers: Ajuntament de Calafell. 
 
h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, 
ooooposició i cancel·lació:posició i cancel·lació:posició i cancel·lació:posició i cancel·lació: Ajuntament de Calafell, Plaça de Catalunya núm. 1, 43820 
Calafell. 
 
i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat: Mig. 
 
j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: No hi ha cessions. 
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• NOM DEL FITXER: GDIAP    

 
a) Nom del fitxer: a) Nom del fitxer: a) Nom del fitxer: a) Nom del fitxer: GDIAP. 
 

• Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament: Registre d'entrades i sortides dels documents que 
entrin o surtin de l'Ajuntament de Calafell, de la documentació de la Secretaria 
(decrets, acords) i d'altres expedients. 
  

• Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament: Base de dades. 
 

• Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament: Automàtic, manual. 
 

• Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat: Servidor centrals. 
 

• Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes: Si. Xarxa corporativa. 
 
b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:  
 

• Finalitat: Registre d'entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de 
l'Ajuntament de Calafell, de la documentació de la Secretaria (decrets, acords) i 
d'altres expedients. 

 
• Usos: 

 
- Donar número de registre d’entrada a tots els documents dirigits a 

l’Ajuntament amb identificació de la persona que el presenta. 
 

- Donar número de registre de sortida a tots els documents elaborats per 
l’Ajuntament de Calafell que han de ser notificats a persones externes a la 
Corporació. 

 
c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que 
resultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrar----les:les:les:les: Totes aquelles persones que s'adrecin a l'Ajuntament 
de Calafell i totes aquelles persones a les que l’Ajuntament ha de dirigir un document. 
 
d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:    
 

• Procedència:    De les pròpies persones interessades o dels seus representants legals, 
d’altres persones físiques o jurídiques diferents dels seus representants legals, de 
registres públics o d’administracions públiques. 

 
Procediment: Dades facilitades per les interessats, mitjançant instàncies i altres 
tipus de documents. 

 
• Suport utilitzat per obtenir les dades:::: Suport paper, suport magnètic o digital. 

 
e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:   
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- NIF 
- Nom i cognoms 
- Adreça postal i/o electrònica 
- Telèfon fix i/o mòbil 
- Dades relacionades amb les peticions o expedients en tràmit o resolts i 

aquelles altres exigides per la legislació vigent. 
 
f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:    
    

- Jutjats i Tribunals (quan ho sol·licitin per via judicial). 
 

- Altres Administracions i Organismes Públics (sempre que el justifiquin 
legalment indicant en quina Llei es basen per sol·licitar-lo). 

 
- Cossos de seguretat de l'Estat. 

 
- Ministeri Fiscal. 

 
- Interessats. 

 
g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers: Ajuntament de Calafell. 
 
h)h)h)h)    Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, 
oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació: Ajuntament de Calafell (Servei d’Atenció al Ciutadà), Plaça de 
Catalunya núm. 1, 43820 Calafell. 
    
i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat: Bàsic. 
 
j) Cessions de dades ij) Cessions de dades ij) Cessions de dades ij) Cessions de dades internacionals: nternacionals: nternacionals: nternacionals: No hi ha cessions. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Crear els següents fitxers de dades de caràcter personal: 
 

• DECLARACIÓ D'INTERESDECLARACIÓ D'INTERESDECLARACIÓ D'INTERESDECLARACIÓ D'INTERESSOS DELS MEMBRES ELESOS DELS MEMBRES ELESOS DELS MEMBRES ELESOS DELS MEMBRES ELECTESCTESCTESCTES 
    
a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer: Declaració d’interessos dels membres electes. 
 

• Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament: Gestió i registre de les declaracions de tots els béns i 
interessos dels membres electes al començament i al final de la legislatura o del 
seu mandat. 

 
• Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament: Base de dades. 

 
• Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament: Automàtic, manual. 

 
• Tipus deTipus deTipus deTipus de    tractament automatitzat:tractament automatitzat:tractament automatitzat:tractament automatitzat: Servidor centrals. 

 
• Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes: Si. Xarxa corporativa. 
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b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:  
 

• Finalitat: Les establertes a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local; l’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 
als articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals.  

 
• Usos: Registrar en el registre d’activitats, les relatives a causes de possible 

incompatibilitat i qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics. En el registre de béns patrimonials, les referides als béns i 
drets patrimonials que tenen. 

 
c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que 
rrrresultin obligats a subministraresultin obligats a subministraresultin obligats a subministraresultin obligats a subministrar----les:les:les:les: Els membres electes de l’Ajuntament de Calafell. 
 
d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:    
 

• Procedència:    De la pròpia persona interessada o del seu representant legal. 
 

• Procediment: Mitjançant formularis. 
 

• Suport utilitzat per obtenir les dades:::: Suport paper, suport magnètic o digital. 
 
e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:   
 

- Dades especialment protegides: 
 

� Ideologia 
 

- Dades de caràcter identificatiu: 
 

� NIF/NIE/Passaport 
� Nom i cognoms 
� Adreça postal i/o electrònica 
� Telèfon fix i/o mòbil 
� Signatura o empremtes 
� Signatura electrònica 

 
- Altres dades tipificades: 

 
� Circumstàncies socials. 
� Circumstàncies acadèmiques i professionals. 
� Detall de l’ocupació laboral. 
� Causes de possibles incompatibilitats que proporcionin ingressos o 

béns. 
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� Informació comercial. 
� Dades econòmiques, financeres i d’assegurances. 

 
f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:    
    

- Jutjats i Tribunals (quan ho sol·licitin per via judicial). 
 

- Altres Administracions i Organismes Públics (sempre que el justifiquin 
legalment indicant en quina Llei es basen per sol·licitar-lo). 

 
- Cossos de seguretat de l'Estat. 

 
- Ministeri Fiscal. 

 
- Interessats. 

 
g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers: Ajuntament de Calafell. 
 
h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, 
oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació: Ajuntament de Calafell (Secretaria), Plaça de Catalunya núm. 1, 
43820 Calafell. 
    
i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat: Alt. 
 
j) Cessions dj) Cessions dj) Cessions dj) Cessions de dades internacionals: e dades internacionals: e dades internacionals: e dades internacionals: no hi ha cessions. 
 
TERCER. TERCER. TERCER. TERCER. ---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per a 
general coneixement. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART---- Notificar aquest acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
 
Sra. Lopez: bé seguint amb el compromís que vam adquirir amb la autoritat catalana de 
protecció de dades alhora de revisar tots els fitxers que s’havien anant aprovant en temps 
passats, es va detectar que el nivell de seguretat era excessivament elevat, doncs estem 
fent una revisió i la tendència és que a cada ple, vagin passant aquest fitxer amb les 
modificacions oportunes, també és ben cert, que vam detectar que faltava que , bueno no 
que faltava que creiem oportú , no que faltava que es tenia que crear   un nou fitxer que 
és el tema dels registres d’entrada dins del departament de secretaria , i és el que hem fet, 
son qüestions tècniques per posar ordre i que estiguin tots de forma correcta. 
 
 
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 PP i 3 dels membres d’UAM; i 7 abstencions 
dels membres del PSC, acorda: 
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PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Modificar els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal 
següents: 
 
 

• CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSCULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSCULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSCULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS    
    
a) Noma) Noma) Noma) Nom    del fitxer:del fitxer:del fitxer:del fitxer: Cultura, Educació i Esports. 
 

• Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament: Dades referents a la gestió dels departaments de 
Cultura, Educació i Esports de l'Ajuntament de Calafell. 

 
• Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament:Descripció del sistema de tractament: base de dades. 

 
• Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament: Automàtic, manual. 

 
• Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat: servidor centrals. 

 
• Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes: Si. Xarxa corporativa. 

 
b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:  
 

• Finalitat: Gestió de les dades dels departaments de Cultura, Educació i Esports de 
l'Ajuntament de Calafell. 

 
• Usos: Donar informació sobre activitats de les regidories, tramitar inscripcions a les 

activitats, domiciliació del pagament de l’import de les inscripcions, etc. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal oc) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal oc) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal oc) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o    que que que que 
resultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrar----les:les:les:les: Persones usuàries dels serveis prestats pels 
departaments de Cultura, Educació i Esports de l’Ajuntament de Calafell. 
 
d) Procedència del fitxer i usos previstos:d) Procedència del fitxer i usos previstos:d) Procedència del fitxer i usos previstos:d) Procedència del fitxer i usos previstos:    
 

• Procedència de les dades: Procedència de les dades: Procedència de les dades: Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o del seu 
representant legal. 

 
• ProcedimentProcedimentProcedimentProcediment de recollida de les dades:de recollida de les dades:de recollida de les dades:de recollida de les dades: Formularis. 

 
• Suport utilitzat per obtenir les dades:Suport utilitzat per obtenir les dades:Suport utilitzat per obtenir les dades:Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper, suport magnètic o digital. 

 
e) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades personals que e) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades personals que e) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades personals que e) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades personals que inclou:inclou:inclou:inclou:  
Base de dades amb referència a: 
 

- NIF 
- Nom i cognoms 
- Adreça postal i/o electrònica 
- Telèfon fix i/o mòbil 
- Data de naixement 
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- Compte corrent 
    
f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:    
    

- Jutjats (quan ho sol·licitin per via judicial). 
 

- Altres Administracions i Organismes Públics (sempre que el justifiquin 
legalment indicant en quina Llei es basen per sol·licitar-lo). 

 
- Interessats. 

 
g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers: Ajuntament de Calafell. 
 
h) Serveis davant dels quals eh) Serveis davant dels quals eh) Serveis davant dels quals eh) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, s puguin exercitar els drets d’accés, modificació, s puguin exercitar els drets d’accés, modificació, s puguin exercitar els drets d’accés, modificació, 
oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació: Ajuntament de Calafell, Plaça de Catalunya núm. 1, 43820 
Calafell. 
 
i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat: Mig. 
 
j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: No hi ha cessions. 
    

• NOM DEL FITXER: GDIAP    
 
a) Nom del fitxer: a) Nom del fitxer: a) Nom del fitxer: a) Nom del fitxer: GDIAP. 
 

• Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament: Registre d'entrades i sortides dels documents que 
entrin o surtin de l'Ajuntament de Calafell, de la documentació de la Secretaria 
(decrets, acords) i d'altres expedients. 
  

• Descripció del sistema de trDescripció del sistema de trDescripció del sistema de trDescripció del sistema de tractament:actament:actament:actament: Base de dades. 
 

• Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament: Automàtic, manual. 
 

• Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat: Servidor centrals. 
 

• Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes: Si. Xarxa corporativa. 
 
b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:  
 

• Finalitat: Registre d'entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de 
l'Ajuntament de Calafell, de la documentació de la Secretaria (decrets, acords) i 
d'altres expedients. 

 
• Usos: 

 
- Donar número de registre d’entrada a tots els documents dirigits a 

l’Ajuntament amb identificació de la persona que el presenta. 
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- Donar número de registre de sortida a tots els documents elaborats per 
l’Ajuntament de Calafell que han de ser notificats a persones externes a la 
Corporació. 

 
c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personalc) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personalc) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personalc) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal    o que o que o que o que 
resultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrarresultin obligats a subministrar----les:les:les:les: Totes aquelles persones que s'adrecin a l'Ajuntament 
de Calafell i totes aquelles persones a les que l’Ajuntament ha de dirigir un document. 
 
d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:    
 

• Procedència:    De les pròpies persones interessades o dels seus representants legals, 
d’altres persones físiques o jurídiques diferents dels seus representants legals, de 
registres públics o d’administracions públiques. 

 
• Procediment: Dades facilitades per les interessats, mitjançant instàncies i altres 

tipus de documents. 
 

• Suport utilitzat per obtenir les dades:::: Suport paper, suport magnètic o digital. 
 
e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:   
 

- NIF 
- Nom i cognoms 
- Adreça postal i/o electrònica 
- Telèfon fix i/o mòbil 
- Dades relacionades amb les peticions o expedients en tràmit o resolts i 

aquelles altres exigides per la legislació vigent. 
 
f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:    
    

- Jutjats i Tribunals (quan ho sol·licitin per via judicial). 
 

- Altres Administracions i Organismes Públics (sempre que el justifiquin 
legalment indicant en quina Llei es basen per sol·licitar-lo). 

 
- Cossos de seguretat de l'Estat. 

 
- Ministeri Fiscal. 

 
- Interessats. 

 
g) Òrgan de l’Administració responsable g) Òrgan de l’Administració responsable g) Òrgan de l’Administració responsable g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:d’aquests fitxers:d’aquests fitxers:d’aquests fitxers: Ajuntament de Calafell. 
 
h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, h) Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, 
oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació: Ajuntament de Calafell (Servei d’Atenció al Ciutadà), Plaça de 
Catalunya núm. 1, 43820 Calafell. 
    
i) Niveli) Niveli) Niveli) Nivell de seguretat:l de seguretat:l de seguretat:l de seguretat: Bàsic. 
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j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: No hi ha cessions. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Crear els següents fitxers de dades de caràcter personal: 
 

• DECLARACIÓ D'INTERESDECLARACIÓ D'INTERESDECLARACIÓ D'INTERESDECLARACIÓ D'INTERESSOS DELS MEMBRES ELESOS DELS MEMBRES ELESOS DELS MEMBRES ELESOS DELS MEMBRES ELECTESCTESCTESCTES 
    
a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer:a) Nom del fitxer: Declaració d’interessos dels membres electes. 
 

• Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament:Descripció del tractament: Gestió i registre de les declaracions de tots els béns i 
interessos dels membres electes al començament i al final de la legislatura o del 
seu mandat. 

 
• Descripció del sistema de Descripció del sistema de Descripció del sistema de Descripció del sistema de tractament:tractament:tractament:tractament: Base de dades. 

 
• Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament:Tipus de tractament: Automàtic, manual. 

 
• Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat:Tipus de tractament automatitzat: Servidor centrals. 

 
• Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes:Connexions remotes: Si. Xarxa corporativa. 

 
b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:b) Finalitats del fitxer i usos prevists:  
 

• Finalitat: Les establertes a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local; l’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 
als articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals.  

 
• Usos: Registrar en el registre d’activitats, les relatives a causes de possible 

incompatibilitat i qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics. En el registre de béns patrimonials, les referides als béns i 
drets patrimonials que tenen. 

 
c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que c) Persones o col·lectius sobre els que s’obtindran dades de caràcter personal o que 
resultin obligatresultin obligatresultin obligatresultin obligats a subministrars a subministrars a subministrars a subministrar----les:les:les:les: Els membres electes de l’Ajuntament de Calafell. 
 
d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:d) Procedència i procediment de recollida de dades:    
 

• Procedència:    De la pròpia persona interessada o del seu representant legal. 
 

• Procediment: Mitjançant formularis. 
 

• Suport utilitzat per obtenir les dades:::: Suport paper, suport magnètic o digital. 
 
e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:e) Estructura bàsica i descripció del tipus de dades personals que inclou el fitxer:   
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- Dades especialment protegides: 
 

� Ideologia 
 

- Dades de caràcter identificatiu: 
 

� NIF/NIE/Passaport 
� Nom i cognoms 
� Adreça postal i/o electrònica 
� Telèfon fix i/o mòbil 
� Signatura o empremtes 
� Signatura electrònica 

 
- Altres dades tipificades: 

 
� Circumstàncies socials. 
� Circumstàncies acadèmiques i professionals. 
� Detall de l’ocupació laboral. 
� Causes de possibles incompatibilitats que proporcionin ingressos o 

béns. 
� Informació comercial. 
� Dades econòmiques, financeres i d’assegurances. 

 
f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:f) Cessió de les dades de caràcter personal:    
    

- Jutjats i Tribunals (quan ho sol·licitin per via judicial). 
 

- Altres Administracions i Organismes Públics (sempre que el justifiquin 
legalment indicant en quina Llei es basen per sol·licitar-lo). 

 
- Cossos de seguretat de l'Estat. 

 
- Ministeri Fiscal. 

 
- Interessats. 

 
g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers:g) Òrgan de l’Administració responsable d’aquests fitxers: Ajuntament de Calafell. 
 
h)h)h)h)    Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, Serveis davant dels quals es puguin exercitar els drets d’accés, modificació, 
oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació:oposició i cancel·lació: Ajuntament de Calafell (Secretaria), Plaça de Catalunya núm. 1, 
43820 Calafell. 
    
i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat:i) Nivell de seguretat: Alt. 
 
j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: j) Cessions de dades internacionals: no hi ha cessions. 
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TERCER. TERCER. TERCER. TERCER. ---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per a 
general coneixement. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART---- Notificar aquest acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
    
    
5. 5. 5. 5. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CANVI DE MEMBRES DE PROPOSTA APROVACIÓ DEL CANVI DE MEMBRES DE PROPOSTA APROVACIÓ DEL CANVI DE MEMBRES DE PROPOSTA APROVACIÓ DEL CANVI DE MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ AMICS DEL L'ASSOCIACIÓ AMICS DEL L'ASSOCIACIÓ AMICS DEL L'ASSOCIACIÓ AMICS DEL 
PATRIMONI EN EL CONSELL RECTOR DE L'OAMPATRIMONI EN EL CONSELL RECTOR DE L'OAMPATRIMONI EN EL CONSELL RECTOR DE L'OAMPATRIMONI EN EL CONSELL RECTOR DE L'OAM    
    
El Ple la corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 6 de juliol de 2011 acordà 
entre d’altres el nomenament dels membres que formen part del Consell Rector de 
l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell: 
 
“PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Nomenar el següent Consell Rector: 
 
A) El president: Sr.Joan Olivella Ricart, Alcalde-president de l'Ajuntament de Calafell. 

 
B) La regidora de Cultura: Sra. Sandra Suàrez Plana, Tinenta d'alcalde. 

 

C) Els vocals seran els següents: 
 

- representants dels grups municipals amb representació al Consistori en el mateix 
nombre que estiguin en les comissions informatives, a proposta dels diferents 
grups municipals: 

 
   - Rafel Solé Miró, titular, i Francisco Clavero Sanz, suplent,  

representants del Grup Municipal de CIU 
   - Maria Teresa Cumplido Mancebo, titular, i Ramon Ferré Solé, 

suplent,  representants del Grup Municipal de PSC-PM 
   - Sr. Juan José Garcia Àlvarez, titular, i Sr. Juan José Iglesias 

Sánchez, suplent, representants del Grup Municipal de PPC. 
- Sr. Joan Maria Triadó Juan, titular, i Sr. Luis Sieiro Barreira, 

suplent, representants del Grup Municipal de UAM 
 

- dues persones de reconegut prestigi de Calafell o d'experiència reconeguda a 
proposta del president de l'organisme autònom: 

   
- Sr. Joan Santacana i Mestre 
- Sr. Xavier Hernàndez 

 
- tres membres representants de l'associació Amics del patrimoni de Calafell: 

 
        - Sr. Jordi Miracle i Torres - substitut, Rafel Solé Mestres 

- Sr. Carme Romeu i Romeu - substitut, Salvador Vallés Ferré 
- Sr. Tomàs Cachinero Tamayo – substitut, Carme Feliu Martin” 
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L’associació d’Amics pel Patrimoni de Calafell, mitjançant escrit presentat en data 21 de 
febrer de 2013 i amb número de registre general d’entrada 6218,  comuniquen que, 
prèvia reunió de la junta directiva, han acordat una modificacio dels seus membres 
representants  a l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell. 
 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada per 
l’alcalde i per unaninimitat acorda: 
 
Primer: Modificar els membres representants de l’associació Amics del patrimoni de 
Calafell de la següent forma: 
 
- Rafel Solé Mestres 
- Salvador Vallès Ferré 
- Joan Raventós Figuerola 
 
Segon:  Publicar el present acord al BOP de Tarragona. 
 
Tercer: Notificar el present acord als interessats. 
Sra. Suàrez, només per comentar-ho per la gent que ens escolta, el consell rector de 
l’organisme autònom municipal fundació Castell de Calafell   ,hi ha una representació dels 
partit polítics, que formen part del consistori , dues persones de reconegut prestigi i tres 
persones de l’Associació Amics del Patrimoni , que és l’antic patronat. En aquest cas, 
aquesta associació va fer assemblea i van decidir canviar els membres representants a dins 
del consell rector. Abans hi havien uns i a partir del canvi de membres hi ha altres tres. El 
que fem és canviar la composició  , es una cosa formal, per entendre’ns. 
 
Sr. Alcalde, gràcies. Senyor Parera té alguna cosa que dir? 
 
Sr Parera, no , tinc res a dir, nomes que potser,   en alguns   el partit popular, no , és per 
criticar l’assumpte, que a aquest noi és d’agrair la seva feina , la seva disciplina ,   
compteu-ho en fer el canvi.  
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat dels 
membres que cosntitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 
 
Primer: Modificar els membres representants de l’associació Amics del patrimoni de 
Calafell de la següent forma: 
 
- Rafel Solé Mestres 
- Salvador Vallès Ferré 
- Joan Raventós Figuerola 
 
Segon:  Publicar el present acord al BOP de Tarragona. 
 
Tercer: Notificar el present acord als interessats. 
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6.6.6.6.    PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT I LA REGULACIÓ DELS PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT I LA REGULACIÓ DELS PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT I LA REGULACIÓ DELS PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT I LA REGULACIÓ DELS 
SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS I APROVACIÓ SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS I APROVACIÓ SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS I APROVACIÓ SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS I APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES PER INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES PER INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES PER INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES PER 
A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS 
FUNERARIS AMB CONSTRUCCIÓ AL TANATORIFUNERARIS AMB CONSTRUCCIÓ AL TANATORIFUNERARIS AMB CONSTRUCCIÓ AL TANATORIFUNERARIS AMB CONSTRUCCIÓ AL TANATORI    
    
Vista la memòria justificativa, l’estudi econòmic financer, l’avanç del projecte constructiu 
del tanatori, el plec de clàusules i el projecte de reglament del servei relatius a l'expedient 
per a l'establiment dels serveis funeraris municipals de Calafell. 
 
Atès que, el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que 
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 63 de 
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 27.1.b del 
Decret legislatiu 17/1994, de 17 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de les lleis 
reguladores d'assistència i serveis socials. 
 
Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir els serveis 
funeraris municipals de Calafell. 
 
Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l'article 
159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals; 
 
Vist l'informe favorable de la Intervenció de Fons, la secretari i el  tècnic de l’àrea. 
 
Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa 
esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies, 
prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del ROAS. 
 
La Comissió Informativa d’OBRES PUBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, amb 
l’abstenció dels grups municipals del PSC i UAM,  proposa al Ple, l’adopció del següent 
acord: 
    
PRIMER. APROVAR PRIMER. APROVAR PRIMER. APROVAR PRIMER. APROVAR inicialment l'establiment dels serveis funeraris municipals de Calafell, 
sobre la base de la memòria justificativa i la documentació annexa. 
    
SEGON. APROVAR SEGON. APROVAR SEGON. APROVAR SEGON. APROVAR inicialment el reglament dels serveis funeraris municipals de Calafell. 
    
TERCER.  APROVAR TERCER.  APROVAR TERCER.  APROVAR TERCER.  APROVAR inicialment el plec de clàusules administratives i tècniques de la 
licitació del contracte de concessió dels serveis funeraris municipals de Calafell, amb tots 
els seus annexes. 
    
QUART.  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICAQUART.  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICAQUART.  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICAQUART.  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient i els plecs de clàusules 
administratives i tècniques per un termini de trenta dies, a comptar des de la darrera 
publicació de les ordenades al paràgraf següent, a efectes de presentació d'al·legacions i 
suggeriments. 
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CINQUÈ. PUBLICARCINQUÈ. PUBLICARCINQUÈ. PUBLICARCINQUÈ. PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al 
tauler d'edictes de l'Ajuntament, supeditat a l’aprovació definitiva del plec de clàusules i la 
licitació a l’aprovació definitiva de la implantació del servei. 
 
 
Sr. Rafel Solé: Moltes gràcies Sr. Alcalde i bon dia a tothom, el següent punt tal com a 
explicat la secretària de l’Ajuntament, es el fet d’establir un nou servei pel municipi i 
regular l’actual gestió del cementiri municipal, nosaltres com politics que som i com 
responsables d’un Ajuntament al final el que hem de fer es servir,  aquest es el principal 
objectiu que tenim i nosaltres com municipi no podem perdre a l’horitzó intentar millorar 
en aquest sentit el que es el dia a dia del nostre municipi i diguéssim oferir als ciudatans 
serveis que actualment no s’estan fent, en aquest cas estem parlant de la implantació d’un 
servei de tanatori i la regulació dels serveis funeraris es a dir tant de cementiri com de 
tanatori, explicarem més concretament que vol dir això, actualment el municipi de Calafell 
amb una població censada de aproximadament vint-i-cinc mil habitants té un cementiri 
construït des de l’any 1938 i que presenta diferents parts en les quals han hagut diverses 
ampliacions una part mes antiga, que tothom sap que requereix una rehabilitació i unes 
parts mes modernes que s’han anat fen en les futures ampliacions, al final creiem que això 
ha sigut una aposta de tota la gent que ha anat passant pel consistori i el municipi 
d’aquesta manera o ha vist be i creiem que ha de ser d’aquesta manera. Per tant estem 
parlant de un cementiri que esta consolidat i que a mes per la seva orografia on esta, 
doncs  esta integrant completament en el paisatge, reconeixem que hi ha una manca 
d’aparcament, hi ha de haver una rehabilitació de la part antiga, però al final el que 
aquest cementiri demana i es el que s’ha fet en els últims vuitanta anys en diguéssim 
acabar-ho del tot i es el que avui venim a fer aquí, es a dir, hem proposat el que diu el 
plantejament i el que realment s’ha apostat per tots el grups polítics aquí presents acabar 
el cementiri d’una manera definitiva, que vol dir, que als actuals nínxols que estan al 
voltant dels mil vuit cents doncs es preveu una futura ampliació, que no es que es preveu 
sinó que materialitzem allò que ja diu el planejament i allò que els diferents consistoris han 
anat fent en les diferents ampliacions. Això per una banda per tant diguéssim acabar el 
cementiri que tenim en l’actualitat i aprofitant aquest punt en el qual s’havia de regular el 
servei, un servei doncs que fins ara no estava regulat creiem que aquest municipi per la 
seva població, per la seva situació i per el que pot oferir, entenem que altres municipis 
d’arreu de la nostra costa i del nostre país com Catalunya ja te la possibilitat d’oferir un 
servei de tanatori. Un servei de tanatori en el qual creiem que no hem de renunciar i que 
hem d’intentar d’alguna manera tenir en aquest municipi torno a repetir amb la 
possibilitat de donar un nou servei a tota la població, per definir unes característiques 
d’aquest tanatori en la qual diguéssim avui a part d’aquesta implementació d’aquest servei 
regularització dels serveis funeraris presentem amb un procés simultani el concurs per la 
concessió de la prestació d’aquest servei, estem parlant d’un tanatori a mida del municipi 
de Calafell i d’altres poblacions i d’altres punts que es puguin beneficiar, un tanatori que 
esta plantejat de la següent manera en tres sales de vetllar, un oratori, dependències 
d’atenció al públic i òbviament intern al servei, un tanatori aproximadament de set cents 
metres cuadrets amb un aparcament annexa i una millora dels jardins i les zones verdes, 
en definitiva estem parlant d’una urbanització de cinc mil metres quadrats, s’ubicarà per 
que la gent que ens escolta i la gent que ho sent per primer cop a l’oest del cementiri, es a 
dir si ens fiquem mirant al cementiri des de l’entrada diguéssim al costat on hi ha l’actual 
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aparcament. Aquest tanatori ha de complir les necessitats que el municipi necessita i que 
torno a repetir i que d’altres punts es puguin beneficiar, l’estudi de viabilitat, econòmica i 
d’explotació del mateix tanatori, document fet pels serveis de la casa diuen que aquest 
tanatori es viable per tant aquesta concessió es donaria a cinquanta anys doncs es viable i 
per tant hi haurien empreses interessades doncs a participar en aquest concurs i ha ser 
possible doncs la possibilitat de donar aquest nou servei. No entraré en temes concrets 
econòmics per què això ja ho explica el estudi financer i al final on ens hem de basar es 
que si els tècnics ens diuen que es viable econòmicament i creiem que podem oferir un 
nou servei a aquest municipi doncs aquest Ajuntament hi ha d’apostar i que al final qui 
sortirà beneficiat es el ciudatà per això nosaltres estem asseguts en aquesta taula, moltes 
gràcies Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde, Molt bé, moltes gràcies Rafel, iniciarem un torn de paraula, té la paraula el 
portaveu d’Unió Alternativa Municipal. 
 
Sr. Josep Parera: Sí, Sr Alcalde, Unió Alternativa Municipal com sempre li agrada molt com 
heu vist fins ara en tots els plens i el ple d’avui, que només no fa sermons només aconsella 
però dintre del que ha dit el Sr. Ponent, quan ha començat les tres paraules primeres el Sr. 
Ponent ha dit per servir, servir a qui? Miri després de veure una mica, una mica massa 
perquè  com l’he vist masses vegades he fet el pensament de no tornar-ho a veure’l el disc 
que ens vau presentar jo us diria alguna cosa, el que voleu fer i os vull aconsellar que les 
energies que gasteu en aquests errors, en aquest error concretament, però que s’han fet 
varios que segons com es contesti els errors, manifestaré alguns, però preferiria no dir per 
no recordar llegues, ni disgustos  a la gent del municipi de Calafell, el que s’ha de fer es 
fer servir les energies no amb els errors que esteu fent sinó amb les prioritats, les prioritats 
urgents i necessàries que fan falta en aquest municipi, nosaltres no diem que no al 
tanatori però del modo que es vol fer, del modo que s’ha fet i del modo pres untament 
que ja ho teniu fet no es necessari fer-ho ara com he dit hi ha coses més urgents i 
necessàries, es va començar a parlar del tanatori amb un error monumental que de 
moment el municipi no es dona compte per la malograda crisis que tenim a tota la nació, 
al municipi i també afegint a Espanya, he dit els errors aquest es un error hi ha començar 
això del tanatori va començar amb un error monumental quan es va posar en marxa el pla 
general, com he dit abans ara del pla general que es aprovar el municipi no ens hem 
donem compte del perjudici del que s’ha fet en aquest municipi quan s’hagin de demanar 
permisos d’obres, i quan  s’hagi de fer una renovació de l’IBI el que repercutirà tot això, i 
això del tanatori després de haver vist el disc i després de sentir unes paraules del Sr. 
Ponent, però ha dit una paraula molt bona que es la que hem de fer servir, nosaltres 
només us diré una cosa que potser no queda be, es trist que aquest govern primer a 
nosaltres com a partit de la oposició i la gent del municipi no es donen compte que aquest 
govern es vol fer beure aigua el nas i lògicament hi ha molt poca gent que sap beure 
aigua pel nas, quan has vist el disc i veus que surten papers d’aquests, que es que ho teniu 
fet això? Deu faltar només signar? Perquè ha on esta l’escut de l’Ajuntament, on estan els 
escrits de l’Ajuntament on estan les coses aquí hi ha papers que surten als discos d’on ha 
sortit això? De qui es això? Que ha passat en tot això? Mireu si us plau,  esperaré ha sentir 
una mica de gent si us plau, a sentir algun altre comentari i el Sr. Ponent quan li toqui 
parlar que es posi les piles perquè no voldria sentir-me obligat a contestar, però no per 
perjudicar al ponent si es que no parlar be, sinó per protegir al ciutadà d’aquest municipi 
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perquè com he dit hi ha molt poca gent que li agradi beure aigua pel nas, de moment res 
mes Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, té la paraula el portaveu del Partit Popular. 
 
Sra. Olga Elvira: Moltes gràcies Sr. Alcalde. Jo potser entraria una mica  en el torn de 
replica potser, per les afirmacions que ha fet el Sr. Parera membre i portaveu de UAM, be 
nosaltres quan vostè diu servir aquí? Em sembla que queda molt clar, es servei es al 
ciudatà, el ciudatà es el que gaudirà d’aquests serveis que es una reivindicació que fa molt 
de temps que els ciutadans ho estan demanant i com vostè ha dit el pla general anterior 
aprovat per els seus excompanys de l’equip de govern anterior ja ho contemplava, llavors 
nosaltres el que hem ha sigut només continuar a la línia, com en altres coses que em fet 
continuar en una línia que ja va deixar encetada l’anterior equip de govern, en fa gracia 
perquè vostè diu no direm que no al tanatori, doncs llavors suposo que votaran a favor al 
tanatori perquè veritablement vostès com diu no diran que no al tanatori es perquè 
recolzem que la gent del nostre municipi no hagi de desplaçar-se a El Vendrell i puguin 
quedar-se a casa nostre i puguin estar amb els seus familiars i els seus amics fins l’últim 
moment al tanatori que es farà, el fet que per la crisis no es pugui fer o no es pugui 
desenvolupar l’entorn del cementiri, miri Sr. Parera ho ha dit vostè i ho torno a dir, el tema 
del pla general ja ho contemplava o sigui el pla general en tot moment sabia que el 
cementiri estava allà sabia que hi havia un espai on s’habilitava un tanatori i sabia que en 
un futur i espero que no sigui molt llunya,  allò es podria desenvolupar com una nova 
zona de cases, aparcaments el que els promotors puguin i vulguin fer en el seu moment 
així que jo crec que be que en aquesta taula tots em d’estar d’acord en que això es dugui 
a terme, tots els que estem aquí que mes que menys estava en l’anterior mandat, uns a la 
oposició uns altres al govern i crec que tots estaven d’acord en el seu moment, en certes 
coses mes i en certes coses menys, però el tema del tanatori dintre del consell assessor 
urbanístic del qual jo com a membre de la oposició formava part en cap moment ni 
membres del seu ex partit ni membres dels seus ex socis de govern van dir que no aniria 
aquí, així que jo crec que la votació a de ser a favor, moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé , moltes gràcies, té la paraula el portaveu del grup socialista. 
 
Sr. Ramon Ferré: Sí, be a nosaltres ens ha sorprès moltíssim que l’equip de govern volgués 
tira endavant aquest projecte,  perquè estem en una situació el País en general que veiem 
que hi ha Líneas de l’AVE que pràcticament no tenen trens, aeroports que no hi ha avions 
instal·lacions doncs que al final no tenen ni tan sols clients ni tan sols cap tipus d’utilitat i 
s’estan produint i estan tancades sense cap tipus d’ús, aquesta podria ser una d’elles i 
estem encara a li inici vull dir que encara estem a temps de re capacitar i veure si realment 
això es necessari o no, perquè quan un mira el número de morts que hi ha en aquest 
municipi veu que aquesta instal·lació  estarà tancada mes de tres cents dies l’any, per tant 
jo crec que això doncs resulta incomprensible pels ciutadans i a mes a mes quan aquí a 
dos kilòmetres s’ha fet un tanatori ja fa uns anys i que ara a mes a mes s’ha ampliat amb 
tres sales mes de vetlles, amb una sala per fer les cerimònies que calguin i a mes a mes 
amb un forn crematori que ja donà servei a tota la comarca, per tant si tenim una 
instal·lació a nivell comarcal que ja donà aquest servei i que té aquesta utilitat i que a mes 
a mes estem a un mes, d’aquí a un mes s’inaugurà l’ampliació que s’està fen dons home 
resulta absurd que ara nosaltres com a municipi vulguem fer el nostre, evidentment que el 
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pla general ho va preveure en el seu dia, perquè aquesta ampliació que s’està fent a El 
Vendrell no existia i per això el pla general ho va preveure perquè preveia un creixement 
no per ara però si per aquí una anys doncs que podia ser rentable una operació d’aquest 
tipus o podia ser rentable una instal·lació d’aquest tipus, per això el pla general va deixar 
la porta oberta a que es pugues fer, malauradament tampoc vam puguer concretar la 
ubicació nova del nou cementiri perquè també aquest cementiri que tenim ara doncs 
també arribarà un dia doncs que ja quedarà complert. Per al tanatori que hi ha a El 
Vendrell passen uns cinc cents difunts en canvi a Calafell cada any enterrem a uns setanta 
per tant ja veuen la diferència de números que hi ha entre un i un altre, nosaltres creiem 
que es incomprensible que es vulgui fer en el nostre municipi un tanatori a hores d’ara, 
tenint en compte el número de morts que hi ha en el municipi i per tant ja hem dit que en 
aquell moment en que es va fer el planejament i com també s’ estava estudiant si això era 
realment viable o no, fer una instal·lació d’aquest tipus es va veure doncs que en un futur 
ho podria ser però amb l’ampliació que hi ha ara del tanatori de El Vendrell en resulta 
totalment incomprensible que es vulgui fer una instal·lació pròpia i que només donarà 
servei al nostre municipi, nosaltres hem mirat l’estudi de viabilitat econòmica, l’estudi de 
viabilitat econòmica es basa en dades del IDESCAT, jo he comprovat si aquestes dades son 
correctes o son reals i m’he donat comte que estan bastant lluny de la realitat, l’Itacista 
preveu que aquest any 2013 hi hauran cent vuitanta tres morts, fins ara en el que portem 
ara en el primer trimestre portem tretze, certament el registre del padró d’habitants si que 
donà de baixa cent seixanta persones aproximadament en aquests dos últims anys, cada 
any, si que ha donat de baixa cent seixanta persones però només setanta s’han enterrat a 
Calafell, l’estudi de viabilitat parla de cent deu, cent vint persones cada any i són un 
setanta per tant un quaranta per cent menys del que diu l’estudi de viabilitat, d’aquests 
setanta a mes a mes només la meitat aproximadament per les dades que també tenim 
doncs del tanatori comarcal, aproximadament la meitat utilitzen les sales de vetlles, es a 
dir uns trenta cinc, quaranta difunts passen per les sales de vetlla, suposen que no es 
morissin tots el mateix dia, mes de tres cents vint dies estaria tancada aquesta instal·lació 
el que vol dir que només passa de tres a quatre difunts al mes, de tres o quatre difunts al 
mes esta vint-i-sis, vint-i-vuit dies al mes tancat per tant això sol ja demostra que repetirem 
la imatge de l’aeroport de Castelló del les vies de els avés sense trens i la imatge que s’està 
donant a nivell de tot el país, perquè aquesta instal·lació doncs resulta que no es 
justificada i no es rentable però tot això, a mes a mes, vostès ho estan intentant fer en un 
moment en que estan tancant escoles bressol perquè no hi ha nens, justificant que no hi 
ha prou nens i tanquen una escola bressol com la de Calafell Parc i altres redueixen els 
serveis i ara pretenen obrir un tanatori on no hi ha morts pràcticament, home resulta una 
mica surrealista tot això, a mes a mes la ubicació ja he dit que efectivament el pla general 
doncs va preveure que en aquest cementiri si pugues fer un tanatori si realment doncs 
això arribava un moment que era rentable però també es va intentar ubicar un nou 
cementiri dons perquè es veia que aquest cementiri tenia una vida limitada i es va intentar 
i al final no ho vam aconseguir però vam deixar la porta oberta perquè mitjançant un pla 
especial es pugues ubicar en el terreny que es consideres oportú en el seu moment aquest 
nou cementiri, efectivament el cementiri actual es de finals dels anys trenta com a 
comentat el portaveu de Convergència i Unió però abans estava a dalt al Castell i es va 
treure de a dalt el Castell precisament perquè ja quedava en el centre de la població 
quedava en un lloc que en aquell moment era inaccessible i per tant es va buscar un lloc a 
les afores del que era en aquell moment el nucli urbà com a passat també en altres 
poblacions fa uns anys a Cunit, doncs que també el cementiri estava al voltant de 
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l’església i es va treure i s’ha fet una plaça al voltant de l’església a Sitges que també s’ha 
traslladat el cementiri a un altre lloc amb un tanatori a fora del nucli antic i evidentment el 
cementiri que hi ha a Sitges a primera línia de mar jo suposa que en un futur també se li 
buscarà aquest possible trasllat o aquesta possible ubicació si no es que ja ho estan fent 
perquè esta ocupant un espai que a nivell de lo que es la ciutat es un espai interessant a 
mes a mes aquest cementiri li passa tres quarts del mateix esta en una zona urbanitzable 
al voltant en la qual es preveuen construir mes de mil dos cents habitatges, clar es que 
estem mantenint un cementiri i incrementa-ho encara mes en un lloc que serà el centre de 
l’eixample del poble, per tant es una mica absurd doncs intentar consolidar encara mes 
aquesta situació quan ja s’estava pensant amb el poum doncs de ubicar aquest cementiri 
en un altre lloc, a mes a mes l’estudi econòmic parla de rendibilitat diu que aquest 
cementiri te un tir, uns beneficis del 6,43%, però cal augmentar les tarifes, sobretot la de 
manteniment un 30% i les altres de nínxols i tot això també s’han d’augmentar el seu 
percentatge corresponent perquè els números sortissin però es que a mes a mes diu que 
no te benefici fins a partir dels vint anys, clar si estem fent una instal·lació per una 
empresa que ha de venir a fer una concessió i que no te beneficis fins aquí vint anys jo no 
se quina empresa voldrà invertir en un tanatori que no te beneficis fins aquí vint anys, 
però a mes a mes d’aquest vint anys li esta dient que era ha de posar el quaranta per cent 
en diners en efectiu i el seixanta per cent en crèdit, per tant a mes a mes de la dificultat 
que tindrà en trobar un banc que li financi-hi aquesta operació, una operació que serà 
rentable d’aquí vint anys, haurà de buscar un banc perquè li faci aquesta inversió del 
crèdit a mes a mes li esta demanant que faci un quaranta per cent directa d’aportació de 
capital per tant no se quina empresa podrà fer això, en canvi si fem els números a la 
inversa el números al reves ens han donat unes dades que fa quatre anys el cementiri es 
va haver d’ampliar, es va fer en l’anterior mandat, vam fer una ampliació urgent perquè 
quan vam entrar a governar ens van trobar que només quedaven tres nínxols buits, 
aquesta va ser la realitat de quan vam entrar en el 2007 a governar, només quedaven tres 
nínxols per ocupar, doncs vam ampliar-ho de manera urgent i gairebé per emergència em 
sembla que va ser l’acord, ampliar-ho en 228 nínxols més que es una filada mes del 
cementiri i ara encara queden per ocupar 151 d’aquests 228, per tant vol dir que hi ha 
enterraments que es fan en nínxols que són propietats d’altres famílies que ja estan en el 
cementiri vell, altres nínxols que també ja estan llogats de les ampliacions que s’han fet i 
que també doncs si es mor un familiar d’aquella persona que hi ha allà enterrada doncs   
s’enterra també en el mateix nínxol per tant s’estan fent enterraments en nínxols que ja 
existeixen, però d’aquests 228 que s’hagin ocupat doncs pràcticament setanta doncs 
també demostra que aquest cementiri encara si féssim els números a la inversa duraria uns 
trenta anys mes, per tant no acaben de quadrar tampoc els números que diu l’estudi de 
viabilitat. Nosaltres fem una reflexió si realment aquest cementiri no es rentable pels 
números que surten i per el número de morts que hi ha en el municipi, creiem que 
haurien  d’intentar no donar aquesta imatge que s’està donant a nivell general  del país de 
que estan totes les instal·lacions i tots aquests serveis dimensionats i creiem que 
evidentment caldria una reflexió i mes en un govern en el que també des de el govern de 
la Generalitat Convergència i Unió bàsicament doncs ens esta dient que ens hem 
d’estrènyer el cinturo que hem de ser racionals amb la construcció de nous equipaments 
també demanant en el nostre municipi que es construeixi l’ institut que tenim abarrotat de 
nens i no hi ha manera, també s’està demanant que es faci el Cap de Segur també que 
esta in fra dimensionat i tampoc hi ha manera i en canvi anem a fer un tanatori en el que 
pràcticament no tenim morts, home doncs jo diria que es una mica surrealista la imatge 
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que estem donant no, ja he dit que a mes a mes tenint també un tanatori a dos kilòmetres 
que a mes a mes s’està ampliant i que donarà aquesta possibilitat de donar aquest servei 
ja creiem doncs que la comarca queda prou dimensionada i per tant no veiem cap 
necessitat de tirar endavant una inversió d’aquesta mena quan veiem que s’utilitzarà molt 
poc, per tant veient només que al darrera de tot això no sabem que tipus d’interès hi ha al 
darrera de tot això i no sabem quin tipus d’interès ocult hi pot haver però realment els 
papers que ha ensenyat el portaveu d’UAM demostren que també hi ha algun mes al 
darrere perquè no s’està utilitzant doncs la tipografia, la imatge gràfica, tot el que es la 
imatge del municipi,  la imatge de l’Ajuntament en un document que en teoria la d’haver 
fet els serveis tècnics municipals i per tant entenem doncs que s’ha fet un cortar i pegar 
d’un altra municipi i que això doncs anirem a la bonaventura de Deu a veure que passa en 
aquest concurs que potser que quedi desert, podria ser que quedes desert i per tant 
haurien fet el ridícul mes espantós dels últims anys o potser que algú es presenti i que 
d’aquí uns anys doncs resulta que aquest tanatori que en principi d’aquí vint anys deuria 
ser rentable hauria de tenir beneficis doncs resulta que no els tindrà perquè realment la 
població de Calafell esta disminuint, el número de morts també esta disminuint, 
afortunadament i per tant els números que ens heu presentat a l’estudi de viabilitat no 
son lo que es preveu d’aquí uns anys es complirà i per tant el que veiem que si alguna 
empresa acaba sent l’adjudicatària d’aquest servei es possible que al final si això no es 
rentable s’hagi de fer càrrec l’Ajuntament i hagi d’assumir els costos de construcció del 
tanatori i els costos de tota l’explotació que s’està intentant treure ara a concurs, per tant 
no em diguin que no ens costarà ni un duro als ciutadans de Calafell perquè si realment 
aquest tanatori no es rentable i no es viable ens acabaren, ens haurem de fer càrrec com 
s’estan fent càrrec de l’aeroport de Castelló i de les vies de l’Ave en la resta del país,per 
tant jo demano que hi hagi una reflexió, jo crec que encara es aviat i mes tenint en 
compte l’ampliació que s’està fent del tanatori comarcal, encara es aviat per parlar d’una 
possible construcció d’un tanatori en el nostre municipi sobretot perquè les dades són 
evidents, però a mes a mes també deixin dir que si l’argument que vostès treuen en el 
debat d’avui es que l’empresa que està fent també el tanatori comarcal, que ha ampliat el 
tanatori comarcal, en el seu dia va comprar un terreny en el parc empresarial per fer un 
tanatori, efectivament es que es va comprar un terreny per fer el tanatori perquè en aquell 
moment no es preveia fer l’ampliació de fer l’ampliació del tanatori de El Vendrell, en 
canvi van optar per criteris empresarials, per criteris no m’ho faci dir perquè jo no ho se  
però van optar per ampliar el tanatori de El Vendrell i en canvi no van optar per fer aquest 
tanatori a Calafell que en aquell moment segurament hi hauria donat un millor servei o 
mes serveis que no pas el que es pugui donar ara, per tant nosaltres no hi veiem cap 
justificació en aquest tema i en principi doncs per tots els arguments previstos 
evidentment no li podem suport, a hores d’ara a la construcció de un tanatori que veiem 
que es inviable econòmicament. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies, Convergència i Unió. 
 
Sr. Rafel Solé: Gràcies Sr. Alcalde, després de sentir un argument repetit trenta vegades en 
diferents frases del partit socialista, ara contestaré primer al Sr. Parera d’UAM per seguir 
un ordre coherent, coherent repeteixo. Sr. Parera miri jo li serè molt franc, vostè diu que 
donaria uns quants consells però que no els acaba de dir, diu que establim prioritats, diu 
que si el tanatori presumptament esta fet parlant del planejament que no els agrada, però 
encara no sabem quina es la seva reflexió al tema que estem parlant avui, quan digui 



 

52 
 

alguna cosa concreta del que estem parlant avui, de si li sembla bé de si no li sembla bé 
de quines coses podrien canviar, de quines coses no podrien canviar, de quines coses 
podrien millorar, llavors entendre que vostè a entès el punt del que estem parlant ara. 
Servir aquí? Em sembla que ha quedat molt clar al final servim als ciutadans, servir no fer 
favors als ciutadans, per tant nosaltres estem aquí en aquest per fer això principalment per 
servir,diu que es trist quan un govern vol fer aigua pel nas o alguna cosa ha dit així, però 
expliqui concretament sobre que sobre que en aquest punt no barregi altres temes o altres 
temes que vostè pugui tenir dubtes o preguntes doncs després a la part de precs i 
preguntes ja ho farà, vostè m’està ensenyant els papers, miri el que vostè hauria de agrair 
es que vostè tingui els papers per mirar-ho, nosaltres com a govern responsable donem els 
papers perquè la oposició se’ls pugui mirar i ho donem amb temps, després vostè no se si 
recorda va ser regidor de medi ambient també en l’anterior govern i això suposo que 
després li tornaré a fer la reflexió perquè es recordi, suposo que el Sr. Ramon Ferré del 
Partit Socialista ho deu saber, si que es va fer una ampliació per urgència però també quan 
vostès ho comunicaven també deien que aquest cementiri hi havia la possibilitat de que 
encara podria créixer mes i sinó repassin les notes de premsa perquè per això i son, per 
tant em de tenir memòria quan parlem i llavors poder parlar en coherència, per tant Sr. 
Parera suposo que ara em dirà que li sembla be o que no li sembla be d’això i en la 
següent ja li podrem respondre perquè han lo que ha dit no li podem respondre res.  
Sr. Ramon Ferré miri es que vostè ho veu tot negre, no se si es regidor de el Ajuntament 
de Calafell o es regidor de l’Ajuntament de El Vendrell, això suposo que vostè tindrà el seu 
pensament i després no se quin problema te en poder donar un servei nou al ciutadà  
però ara anirem per parts, primer anirem pel tema del planejament, agraeixo que hagi 
canviat una mica la opinió en respecte a la comissió informativa això vol dir que algú es 
deu haver llegit o reflexionat sobre vostè quan era regidor de urbanisme que per cert i 
aquí faig un parèntesis els temes antics d’urbanisme els fan companys seus i el temes nous 
els fa vostè ara, m’agradaria saber perquè, no es d’aquest punt però ja que hi som doncs 
aprofito per preguntar, potser perquè els altres temes no son molt agraïts i que els faci un 
altre però els temes nous ja els tractaré jo, però això potser es una opinió mes personal i 
no toca però crec que li havia de dir, no m’ho podia guardar, bueno després quan vostè 
doni dades d’altres pobles li agrairia doncs que les dones han una mica de certesa, parlo 
per exemple de Sitges que si que s’ha fet un cementiri nou, perquè el que tenien ja estava 
diguessin acabat, però aquell no es que la hagin tret, encara continua allà, no digui coses 
perquè així l’únic que fa es confondre a la gent i dir coses que no son, vostè parla de la 
realitat d’aquí del municipi aquí a Calafell quan es va canviar el cementiri, escolti el 
cementiri que tenim d’alguna manera l’hem d’acabar i així ho diu el planejament si vostè 
després de fer un planejament en el qual s’ha gastat aproximadament un milió d’euros en 
el qual vostè no ha sigut capaç, li repeteixo, no ha sigut capaç de buscar un nou 
emplaçament per un nou cementiri en el qual  si també llegeix les notes de premsa era un 
dels objectius del planejament doncs llavors ja seria hora que reconegués que han hagut 
coses que no s’han fet be en el planejament que hi ha temes  que defensa i hi ha temes 
que no vol defensa vostè, doncs aquí podria reconèixer i si vol miri la pagina web de 
l’Ajuntament hi allà surten les notes de premsa, quan ho diu una cosa que vostè no fa el 
que pot fer es reconèixer i no anar per altres temes, perquè ara vostè quan parlava del 
cementiri i del tanatori barrejava planejament, barrejava estudi de viabilitat  ho anava 
barreja’n tot per al final di que no li agradava i perquè donar un servei al ciutadà si ja 
tenien aquí a El Vendrell al costat a dos kilòmetres,  la distància tampoc es correcte però 
bueno, per tant un cop dit el tema del planejament en el qual molts Ajuntaments han 
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apostat en ampliacions per urgències, en ampliacions quan tocaven que s’han fet en 
diferents anys a principi dels vuitanta que es va fer també a l’any dos mil vuit doncs l’únic 
que hem de fet es acabar el cementiri i si vostè no ho veia clar el que si que podia haver 
fet era canviar el planejament i no ficar la clau que diu el planejament perquè quan volem 
modificar el planejament es que anem en contra i anem a caçar a no se que i quan fem el 
que diu el planejament es que ara no agrada, l’important es ficar pals a la roda i ara 
entrarem en el pla econòmic que veig que vostè se l’ha mirat però d’aquella manera, quan 
vostè utilitzi conceptes con potser atri, primer sàpiga que es un atri, quan ho sàpiga 
entraren en temes econòmics, jo crec que potser la gent ens entendrà però l’atri es 
diguessin el temps que triguem en recuperar la inversió i si vol no tinc perquè explicar-li els 
seu company que portava hisenda segurament en sap mes que jo i li podrà explicar, però 
atri vol dir això i el projecte diu que això es rentable, vostè ha dit que es surrealista la 
imatge que podrien donar si això no es fa, miri el que aquest Ajuntament ha fet es aposta 
per un nou servei i recalcaré el que diré ara a l’Ajuntament no li costa ni un duro, es el 
concessionari que veu que això es rentable i qui s’ha de ficar, per tant per prioritats 
l’Ajuntament en te molts, mala sort que no pugui tirar moltes coses endavant amb diners 
sous i per tant s’han de buscar formules i aquestes formules l’has trobem i amb les 
formules que podem trobar que siguin zero per l’Ajuntament intentarem tirar endavant 
sobretot quan es un servei que a l’Ajuntament es a cost zero, vostè parla de ridícul si ens 
trobessin en aquesta situació, miri jo li torno a dir quan parli recordi en el que vostè ha fet 
s’ha governant, llavors entrarien en coherència, es que sinó ja li dic no es coherent perquè 
la gent al final acaba tenint memòria vostès quan van fer el planejament un cop fet i amb 
les inversions que han anat fent han venut un munt de coses que vostès van comprar i 
projectes que al final això si que ha sigut un ridícul, hi ha projectes que no van sortir com 
per exemple la residència de la Masia de la Sínia,  però no van sortir però l’Ajuntament hi 
va apostar i que jo recordi el meu grup municipal en aquest cas Convergència i Unió li va 
donar suport perquè tot i esta a la oposició som ciutadans al servei del municipi com a 
representats electes i això si que es coherència tant com quan s’està a la oposició com 
quan s’està al govern que es va fer corrent i depresa abans de les eleccions per penjar el 
cartell, com que l’Ajuntament d’alguna manera aposta per allò perquè creiem que era una 
bona proposta treien el cartell  i al final serà un servei pel ciutadà, que el partit socialista ni 
cap partit sortirà beneficiat sinó que sortirà beneficat la gent com es el tanatori que es un 
servei que creiem que es pot donar en aquest municipi, per tant si sortirà o no vostè ja 
parlarà de ridícul quan toqui, però parli de ridícul de coses que siguin realment ridícules no 
parli de coses en les quals l’Ajuntament el que vol es tira el poble endavant, ridícul és els 
diners que s’han gastat en el port, ridícul es altres coses que han fet com per exemple 
gasta un milió d’euros en un planejament i ara hi ha coses que no ens agraden, un dels 
objectius que era trobar un nou cementiri tampoc l’hem trobat perquè vostès si que van 
proposar una nova zona però hi van haver-hi  al·legacions però tampoc es van preocupar 
en buscar una altra zona, l’altra dia a la comissió van dir bueno centrar-nos per buscar una 
nova ubicació, ara si ara centrem-nos per buscar una nova ubicació abans no tocava, però 
bueno. Entrarem en els números, que m’he desviat una mica del tema, vostè parlava dels 
enterraments aproximadament l’estudi diu unes cent vint persones a partir del primer any, 
vostè parla d’aquest any del 2013, doncs vostè pel que veu les dades de l’eiscat nosaltres 
las hem agafat per fer l’estudi i creiem que són les correctes, jo si m’ha escoltat a la 
primera intervenció he dit que no nomes ho podrien aprofitar les persones d’aquest 
municipi sinó altres persones d’altres municipis que van a altres municipis que no són els 
seus i inclús alguns de fora de la província de Tarragona com es el municipi de Cunit que 
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van a altres tanatoris per exemple, al final d’alguna manera aquest servei el fas  pel 
municipi però per altre gent de forà del municipi i això ja ho he dit a la primera intervenció 
el que passa es que vostè ha omitit una part de la frase, compara números de El Vendrell i 
els números de Calafell en diu cinc cents i pico en El Vendrell i afegeix que a Calafell diu 
cinc cents de tota la comarca i fica setanta de Calafell, suposo que en aquest cinc cents 
deu haver restat els de Calafell o no també ha volgut engrandir el número per fer més 
gran diloqüent el que vostè ha dit que sense cap sentit diu que això ja no pot ser, però 
bueno ha comparat les persones que s’enterren les persones que no, l’estudi marca que si 
vostè s’hi fixa els enterraments que han hagut en els últims anys i si fa un càlcul que 
potser no ha trobat en l’estudi econòmic i sinó ja li diré jo, si fa un augment del tant per 
cent que hi ha d’enterrament mes o menys es coherent amb el número que podria haver 
el primer any, mes o menys  si tu vas estar mirant els enterraments del 2010,2011 i 2012 
quin increment hi ha hagut doncs això, perquè nosaltres no parlem només de tanatori 
estem parlant de tanatori i de cementiri que es una gestió integral de les dues parts i 
d’això no ens podem oblidar, l’Ajuntament el que fa es donar un nou servei i ajudar al 
cementiri actual que necessita una rehabilitació té una previsió de futures actuacions per 
acabar aquest cementiri i donar un millor servei al ciutadà i aquesta es l’aposta que ha de 
tenir un Ajuntament de Calafell que l’únic que jo agrairia es que fes aportació positives no 
tires tot al terra i d’aquesta manera segurament doncs com vostè diu podrien tirar 
politiques constructives tots junts, per tant i tornant al tema concret perquè al final ens 
desviem en temes que alguns els interessen i repetint el que he dit a la primera intervenció 
i el que menys o menys s’ha pogut llegir entre línies,  estem parlant d’un procés en el qual 
implementació d’un servei de tanatori, un establiment de la gestió i  del serveis funeraris 
del cementiri i tanatori i en definitiva per donar un nou servei al ciutadà que per això hem 
estat escollits, moltes gràcies Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies Rafel, iniciem un torn de replica, té la paraula el portaveu 
d’Unió Alternativa Municipal. 
 
Sr. Josep Parera: Sí, parlaré una mica pensant en el municipi i el ciutadà que es en aquest 
grup UAM i en aquest portaveu Josep Parera que es el que interessa, la senyora del PP a 
parlat d’una forma que el que ha dit no es pot agafar per enlloc, a la part econòmica del 
tanatori jo no hi havia parlat, però el Partit Socialista ha fet una exposició bastant lògica i 
bastant creïble, potser l’ha faltat afegir que hi ha seixanta, seixanta cinc nínxols que fa 
quaranta o cinquanta anys que no es mouen que no es troba el propietari, aquí s’han de 
gastar les energies amb això, segons les paraules del segon ponent del modo que ha 
parlat, no se si es la experiència o soc un mal pensat, però m’ha donat a entendre que tot 
això ja ho teniu lligat, però mireu-ho em veig obligat que no volia fer-ho, que on s’han de 
dir les coses es a les informatives, senyor ponent era president de la informativa recorda 
que li vaig dir, hi va haver algun company de partit que li va parla d’economia, jo no li vaig 
parlar d’economia, jo li vaig parlar del ciutadà, del municipi li vaig dir li recordo perquè 
veig que no ha sortit i no te memòria i perquè el ciutadà sàpiga una mica de que es 
preocupa UAM i el portaveu Josep Parera es de que el sector aquest del cementiri hi ha un 
planejament urbanístic que ha de ser el puntal, serà l’enveja de la comarca en categoria tal 
com esta planificat que per cert, no hem dona vergonya de dir-ho,  el va planificar el Partit 
Socialista, miri si hi ha un pla urbanístic serio que inclús en aquest pla diu inclús el color 
que han de ser les persianes, però con que he parlat del municipi i del ciudatà els 
propietaris de les futures parcel·les d’aquest sector amb aquest tanatori i amb això que es 
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vol fer aquesta cessió a cinquanta anys, que bueno aixó es una cosa que ha passat a molts 
pobles i a moltes ciutats però a Calafell encara no ha passat que els nostres difunts 
estiguin en mans de gent forastera però en fi això ja ha passat en altres pobles i altres 
ciutats i amb això no em ficaré però  si es fa el tanatori i s’amplia el cementiri a cinquanta 
anys aquesta futura urbanització perla de Calafell quin valor no perdrà? Quin valor tindrà? 
Jo se que el senyor ponent té a la butxaca per contestar-me segurament, oh es que haurà 
un perímetre de cinquanta metres al voltant que no es podrà edificar, que no es podrà fer, 
però el mal ja estarà fet i aquell ciutadà aquella família municipal que ha heretat aquestes 
parcel·les que tota la vida, els que tenim aquesta edat com el que parla no tenim res, 
només tenim el que hem estalviat i ells tenen el que han heretat i aquestes parcel·les que li 
baixin de valor, però mireu després de veure el que voleu fer el que os vull aconsellar  si us 
plau i ho repeteixo que feu servir les energies en les prioritats urgents i necessàries, això ja 
va començar en el pla general però la modificació s’ha de començar per un sistema, 
modificar el sistema de governar, aquest sistema de governar sense transparència,  
demostrant en papers, en discos i en aquest moment fa deu minuts en paraules que 
segurament que estem parlant aquí en va sense cap profit de cap classe perquè tot esta 
lligat, falta de transparència em sembla que tot això ja esta cosit, no esta bordat, però ja 
esta cosit. En aquest municipi us he de recordar que s’han comes molts errors, hem 
regalat una sèrie ventajes  que pertanyien al municipi del Port de Segur, s’han perdut 
gairebé trenta cinc amarres que no hi son i estaven contractades,  s’ha perdut un terreny 
que pertanyia al Club Nàutic i aquest terreny no es troba, hi havia de haver una nau per la 
fàbrica de gel dels pescadors no s’ha fet, hi havia de haver una nau per la subhasta no 
s’ha fet, hem deixat perdre tot això del Port, hem deixat i hem regalat el Passeig Marítim 
de Calafell al MOPU, abans he parlat de que ja trobarem les conseqüències del Pla 
General, quan la crisis marxi la gent que vulguin fer obres i edificar al Passeig Marítim de 
Calafell, inclús el de Segur, aquest regal que es va fer al MOPU els propietaris els ciudatans 
ja pagaran les conseqüències, s’ha regalat el millor terreny de Calafell a un valor 
incalculable, que es el terreny que hem regalat a Mercadona uns senyors que venen a fer 
negoci aquí, s’han perdut per les circumstàncies set cents cinquanta mil euros d’una 
subvenció del bombeig del Passeig de Sant Antoni, aquí ho regalem tot es perden set cent 
milions i ara s’està fent això pagant nosaltres, s’han regalat un disbarat de diners en setze 
locals del port i ara regalem el cementiri a canvi d’un tanatori a cinquanta anys no vull 
parlar d’economia però bueno també el regalem cinquanta anys, els que som aquí no ho 
veurem, espero que hi hagi algú que tingui la sort de veure’l. Hi ha prioritats urgents ho 
he dit abans, hi ha una prioritat urgent que es el Cap de Segur, aquest Cap que segons 
ens diuen que cada dia es torna mes petit i al final serà un traster, el van reduint, fa sis 
anys hi ha haver un govern que va fer un esforç horrorós i va aconseguir el Institut de 
Segur, sis anys en barracons, no es una prioritat abans que el tanatori el Institut? Si us 
plau com estant els set passos subterranis de la via?  Set, però es van tirar tres endavant i 
s’ha quedat amb un, que es prioritari, un que es prioritària els altres sis poden passar, com 
pot passar el tanatori, el tanatori pot esperar però el pas subterrani del c/ Pisuerga no es 
pot esperar, puc continuar parlant. 
 
Sr. Alcalde: Escolti Sr Parera, pot parlar tot el temps que vulgui el que passa que li recordo 
que no estem em campanya electoral, estem tractant un tema del cementiri municipal, si 
vol. 
 
Sr. Josep Parera: Jo dic el que s’està regalant, Sr. Alcalde. 
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Sr. Alcalde: Si vol després parlem del que vulgui, però jo li agrairia que es centres en el 
tema i si vostè vol dir tot això em sembla molt bé..... 
 
Sr. Josep Parera: Tres, tres coses, prioritats esta col·lapsada la depuradora, si us plau una 
prioritat abans que el tanatori, la vorera nord del passeig marítim de Segur de Calafell 
suposo que es una prioritat i si us plau feu les coses ben fetes s’estan fent algunes 
reparacions a alguna vorera de Segur de Calafell i el personal no fa falta que canviï de 
vorera, quan arribi amb una punta que comenci a la mateixa punta al cap avall, perquè 
quan un cotxe toca el bordillo torna a saltar tot el ciment, per què no es posen els 
bordillos nous? Si us plau, s’està fent que puguin passar a peu el pont de l’Alorda, on 
tenim els tècnics? On tenim els regidors? Que quan vagi una rierada per aquest pont i 
baixi una pila de porqueria aquella barana del pont, tot anirà a parar a dintre de l’estany, 
On son els tècnics? Os està parlant una persona, empresari quaranta dos anys, amb un 
paquet d’experiències, Sr. Alcalde tot això que he dit les prioritats es servir el poble, les 
prioritats es servir el ciutadà, les prioritats no es fer coses de luxe i les prioritats es treballar 
a quinze o vint anys vista no treballar amb fantasia amb paraules, paraules i paraules per 
el 2015, s’ha de treballar a vint-i-cinc o trenta anys vista, m’estés una mica si us plau que 
no m’agrada, però com ser que al Sr. Alcalde i es la obligació meva no interrompí les 
contestes que em fareu d’aquí endavant, he dit el que havia de dir i si algunes persones 
del municipi em consulten  alguna cosa seran respectats i seran informats, gràcies i bon 
dia.  
 
Sr. Alcalde: Molt bé, bon dia, només tenia el tècnic de la casa que li he cridat, perquè com 
vostè ens acusa de falta de transparència i que resulta que no se que deu, jo només vull 
que certifiqui que realment ell ha fet el projecte des de aquí  sinó es veritat que ens ho 
digui també, però vull dir que es absurd que vostè  pugui acusar d’un seguit  de coses i 
estigui fent des de aquí la carta als reis, que em sembla molt be que la faci, però miri es 
molt fàcil parlar Sr. Parera i en el temps que estem es molt més complicat  fer coses i 
moltes coses es busca la formula en  que altres empreses ho puguin pagar, tot el que ha 
dit es molt fàcil de dir, però no hi ha ningú aquí a la sala ni cap ciutadà del municipi que 
no sàpiga que s’ha de fer, vostè ha estat al govern molts anys i sap com s’ha mogut i 
moltes de les coses mal fetes durant molts  anys enrere les estem arreglant ara encara, 
locals que no tenen llicència que tenen permís verbal d’un regidor, això encara ho estem 
treballant ara i això si que es veritat i li puc demostrar, igual que li puc demostrar que el 
projecte l’ha fet els serveis tècnics de la casa i aquí tenim al representant que si ho vol dir 
mes que res perquè aquí donà la sensació que venim a enganyar i nosaltres no venim a 
enganyar, sap. Carles heu fet el projecte des de aquí? 
 
Sr. Carles Badel: Sí, en principi el començament del projecta va ser a Setmana Santa de 
l’any passat, se’ns va donar les instruccions per iniciar-ho, vam començar feines amb l’àrea 
de medi ambient per veure que hi havia, ser que també serveis tècnics va estar treballant a 
nivell de configurar quines eren les necessitats, es va fer un informe, una mena d’auditoria 
tècnica per part dels serveis tècnics dels arquitectes municipals per veure quins defectes o 
quines problemàtiques a nivell constructiu hi havia i a partir d’aquí sobre el mes de 
setembre es va començar a muntar tot l’expedient que era amb quatre àrees de la cas que 
eren serveis econòmics, que van fer tot l’estudi de viabilitat i l’estudi econòmic  financer 
de l’explotació, medi ambient i secretaria que van fer part del reglament sobretot medi 
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ambient treballant tot el tema dels nínxols que hi havia i les mancances, també van 
proporcionar estudis de demografia etc, etc i evolució de la mortaldat al municipi perquè 
pugues fer els estudis econòmics i financers a l’àrea econòmica, serveis tècnics van estar 
fent tota la configuració del que seria les necessitats constructives del manteniment del 
cementiri així com totes aquells càlculs i elements en tenir en consideració per fer el 
tanatori i de serveis jurídics es va muntar tot l’expedient, es va fer la memòria i es va 
acabar d’enllestir la part del reglament i el plec de clàusules que s’ha portat, bàsicament 
aquesta es la feina que s’ha fet dintre de casa no ha hagut per part de cap òrgan ni cap 
empresa externa cap ajuda, vull dir a sigut tot intern des de Setmana Santa pràcticament i 
sobre tot des de el mes de setembre de l’any passat. 
 
Sr. Alcalde: D’acord moltes gràcies, seguint el torn de paraules, el Partit Popular té la 
paraula.  
 
Sra. Olga Elvira:  Si moltes gràcies, a veure be a mi em toca parlar després del Sr. Parera i 
lògicament no tinc res personal amb ell però si que li he de fer unes reflexions. M’agrada 
després de viure amb vostè des de la oposició i ara des de el govern les nombroses 
discussions que manté amb el Partit Socialista, sobre tot amb el tema del pla general, 
m’agrada veure que per fi vostè algú recolza del pla urbanístic famós del que ha vostè se li 
omple la boca de dir que el Partit Socialista el va estafar i el va enganyar, en segon lloc 
vostè parla de que el mal ja estarà fet a veure senyors quan el Partit Socialista va aprovar 
aquest Pla General la urbanització de aquella zona ja estava contemplada, es a dir, el mal 
ja estava fet llavors o sigui el fet que això se urbanitzes al voltant del cementiri ja ho 
contemplava, llavors no ho hem trobat urbanitzat per què les circumstàncies econòmiques 
no acompanyaven però si les circumstàncies econòmiques haguessin sigut unes altes a 
hores d’ara allò ja estaria completament urbanitzat, en tercer lloc en parla de rendibilitat 
miri la part rentable o no d’aquest projecte la ha de dir les empreses que s’han de 
presentar siguin quines siguin si veritablement com vostès diuen no es rentable suposo 
que cap empresa a hores d’ara es presentarà, el tema del tanatori de El Vendrell em fa 
gràcia que el Sr. Ramon Ferré portaveu del Partit Socialista no para de fer reflexions sobre 
el tanatori de El Vendrell, jo crec que com a dit el meu company sembla ser que vostè es 
regidor del poble del costat perquè no para d’omplir-se la boca del tanatori i de la situació 
d’aquest tanatori i de la inversió que havia fet aquest tanatori i vostè sap molt mes que 
molts dels que ens trobem en aquesta taula d’aquest negoci, amb un altre tema, el tema 
que han fet el comentari també, jo vaig estar durant quatre anys a la oposició, vaig anar 
perquè era membre única del Partit Popular, vaig anar a totes les comissions informatives 
de Territori i en aquelles Comissions moltes vegades no se’ns donava els projectes que 
vostès duien a terme. La meva sorpresa l’altra dia perquè vostè sap que jo sóc suplent a la 
CI d’Urbanisme i la meva sorpresa va ser que els projectes s’expliquen des de l’inicio al 
final. Com ha dit el meu company nosaltres des de l’Oposició vam aprovar el Centre de 
Llar d’Avis que vostès volien fer tot i que a la CI no se’ns va donar ni un sol planning del 
famós centre. Nosaltres tot i així i abans de les eleccions vam estar al costat de l’Equip de 
Govern de llavors, vam creure que era oportú votar a favor del què era un bé pel municipi 
i hem sigut molt coherents amb els projectes que vam deixar sobre la taula però que era 
un bé pel municipi. 
 
Per acabar, miri senyor Parera que vostè em  parli de regalar solars i regalar coses 
d’aquest poble, que vostè em parli del Cap de Segur! Miri 2 mesos abans de 
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començar a encetar el Pal General es va comprar un terreny preciós que hi ha a 
Segur, que és el terreny del Club Esportiu Esplai, que molts de nosaltres hem anat a 
aquell club de petits, i és vergonyós que vostè 2 mesos abans votessin a favor de 
pagar 1.500.000 € per fer el Cap de Segur. Em sembla vergonyós que vostè parli 
de regalar terrenys de la ciutadania. 
 
Sr. Ferré: abans de començar per al·lusions dir-li a la Sra. Elvira que només ha anat 
a 2 comissions. A les altres Comissions no hi hagut mai cap tècnic ni ningú que 
donessin explicacions, només el Regidor. Clar tampoc hem pogut preguntar als 
tècnics. Per tant aquestes 2 últimes ens alegrem que hagin vingut els tècnics a 
explicar projectes que es volen tirar endavant. 
 
El portaveu de CiU ha dit que jo em repetia amb 30 frases repetides. Miri li he 
donat criteris de falta d’oportunitat, de falta de necessitat, d’eficiència econòmica, 
d’ubicació i de poca rendibilitat. Imagini si li he dit coses i les he de repetir perquè a 
vegades vostè ni s’assabenta.  
Per tant és normal que em repeteixi en algunes coses perquè com ja he dit no les 
capta a la primera i llavors així van entrant. No ho veig tot negre, és que vostès fan 
propostes macabres perquè la realitat és que ara ens han tret el tema del tanatori i 
hem de parlar de morts. Vostè diu que jo em reservo pel temes agraïts, home! si 
parlar de morts és un tema agraït, vostè dirà.  
Els meus companys són els que defensen els punts que van ales CI perquè són els 
titulars de les CI i jo faig els punts que crec que són d’interès general pel municipi 
com aquest i no només perquè no soc Regidor de l’Ajuntament del Vendrell sinó 
que també soc Conseller Comarcal i per tant tinc la visió una mica més àmplia i no 
només al nostre municipi sinó que veig el que passa a la comarca i per això puc 
donar una opinió una mica diferent que si només fos Regidor. A més a més el que 
he fet sobre aquest tema és informar-me, jo no soc especialista en aquesta matèria 
perquè no em dedico ni en sabia res fins ara. M’he informat de com funciona un 
tanatori, quines perspectives té, quin nombre de morts hi ha a la comarca. 
Aquestes dades no les sabia per tant no em diguin ara que jo soc un expert perquè 
l’únic que he fet és informar-me per poder donar una opinió com a Grup Municipal 
Socialista i amb aquesta informació ha estat d’ on hem tret tots aquests números 
que hem donat i que vostès pretenen colar que no són la realitat.  
 
Miri parlant tant malament del POUM que l’únic argument que donen per fer 
aquest tanatori és que el POUM el preveu. Si tant dolent és el POUM no donin 
aquest argument perquè m’estan dient que una cosa que era nefasta ara resulta 
que si el preveu ho fan. Home hi ha un munt de coses que preveu el POUM i n 
s’estan fent i no es centri només en aquesta cosa que precisament és la més 
ruïnosa de totes.  
 
Centris per exemple en solar que hi ha a Segur Platja o altres llocs del municipi. En 
gestionar aquests solars i Patrimoni que hi ha al Poble que també es pot fer 
mitjançant gestió urbanística poden passar a ser propietat municipal. Centris en 
això. Que això no consta diners i no ho estan fent. Porten 11 ½ i no han fet res. 
Només canviar una clau. Home i ara a sobre un tanatori. 
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Resulta que diuen que el POUM el va fer el PS, desprès de 60 reunions del CAU en 
les que hi estava representada pràcticament tota la societat civil de Calafell més els 
grups polítics d’aquell moment, entre el quals hi eren vostès, que ara li donin la 
culpa al POÜM que sembla que ho hagi fet jo a a casa meva un despatx. Això és 
ridícul. Fa 21 anys que el Planejament anterior era vigent i feia 12 que s’havia de 
revisar. Per tant m’està dient que això no s’havia de fer i que era innecessari quan 
teníem un Planejament esgotat. Feia 12 anys que s’havia de revisar i vostès no ho 
van fer en el seu dia per això ho vam haver de fer nosaltres i precisament en aquest 
POUIM hi han moltes oportunitats que s’estan deixar escapar i vostès ho estan 
deixant sense fer i coses que ja podrien estar resoltes a través del Planejament 
vostès no les estan fent. 
 
Amb la participació del POUM va sortir el tema del tanatori i en al·legacions dels 
veïns i en informes dels organismes oficials es va treure la qualificació que hi havia 
en aquell moment d’un nou cementiri es va decidir anul·lar però deixant la porta 
oberta per estudiar una nova ubicació d’altre lloc. I això és el que els hi hem 
demanat a la CI. Ja que no és urgent ampliar el cementiri actual perquè encara hi 
ha 151 nínxols i 40 i pico columbaris doncs mirem a veure on pot anar aquest nou 
cementiri si volen. Discutim a veure si podem arribar a un acord i buscar aquesta 
nova ubicació perquè ja veiem que aquesta quedarà en mig del Poble.  
 
Vostè ha dit que estem en contra d’obrir un nou servei però el servei que s’ha 
d’obrir ha de ser mitjanament rentable i nosaltres quan veiem els números veiem 
que no és rentable tenir un servei que estarà tancat 25 o 28 dies al mes doncs això 
no ho veiem rentable. En canvi vostès estan tancant serveis que sí que estaven 
oberts com l’Escola Bressol de Calafell Parc o la Residència de la Gent Gran, perquè 
no obrim aquest servei? El de la Residència de la Gent Gran en lloc del Tanatori o 
altres serveis que reclamen la població i no s’estan fent.  
 
Precisament per la Residència de la Gent Gran va quedar desert el concurs perquè 
no hi havia darrere el finançament de la Generalitat que no va apostar per fer una 
Residència de la Gent Gran al municipi donant finançament de les places que 
havien d’ocupar la gent gran i és el que va fer que el concurs quedés desert.  
 
Jo l’única cosa que veig al final és que vostès es volen treure el mort de sobre i mai 
més ben dit perquè realment tenen un problema en el cementiri de gestió que fins i 
tot en un Ple li van donar les culpes d’aquell atracament, d’aquella manca de 
seguretat als treballadors de l’Ajuntament, ho v dir el Sr. Alcalde en un Ple. Tenen 
un problema en el cementiri per resoldre la gestió i estan demostrant que per 3 
persones que hi ha allà són incapaços de donar una solució i ara estan intentant 
buscar una altra solució, que és construir aquest Tanatori perquè una empresa es 
faci càrrec del manteniment i de la conservació d’aquestes 3 persones que estan 
allà ocupant el seu lloc de treball.  
 
A més a més estan intentant fer una cosa que d’aquí a 2 anys el Govern que entri 
dirà quin mort ens han deixat perquè veurà que aquesta instal·lació estarà oberta i 
no serà rentable i  no hi hauran usuaris. A mi el que em preocupa amb aquesta 
adjudicació que avui s’està iniciant és que amb aquesta adjudicació al final s’hagi 
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de dir “aquello de aquí huele a muerto” Perquè també aquesta frase es podria 
aplicar en aquest sentit perquè és molt sospitós que es faci una adjudicació en la 
qual s’incrementin els números per fer-la rentable, en la qual aparentment sembla 
inviable i ara doncs ens treguin aquest concurs en el que resulta una mica 
sorprenent que una empresa hagi d’aportar el 40 % de capital en líquid i a més a 
més un 60 % en crèdit. I desprès que tingui beneficis al cap de 20 any i 
evidentment em sembla una mica surrealista doncs no podrem donar-li suport. 
 
Sr. Alcalde: d’acord gràcies. Tancaríem el  punt amb el ponent. Bé hi ha intervenció 
de CiU i desprès tancament de punt. 
 
Sr. Solé: gràcies Sr. Alcalde. Anirem per parts. 
 
Sr. Parera d’ UAM, quan he fet  la primera intervenció he fet una explicació del que 
veníem a fer i un d’elles és una proposta de Reglament perquè fins ara el cementiri 
de Calafell no en tenia Hem de fer coses sense tenir un Reglament abans es feien 
així les coses però ara no. Vostè va ser Regidor de medi Ambient i ho podia haver 
fet, vostè va ser Alcalde i ho podia haver fet, vostè va ser Regidor d’Urbanisme i 
podia haver arreglat el que reclama. Ha passat per tots el departament i havia 
pogut fer quelcom més. Jo el que li dic és que ara el Reglament es fa i totes 
aquestes qüestions que quedaven a l’aire l’Ajuntament començarà a gestionar-les i 
ja veu la prioritat: una proposta de Reglament elaborat a l’Ajuntament i sobre tot, i 
principalment, des de la Regidoria de Medi Ambient. 
 
Futura urbanització, quin valor pot perdre? Suposo que tot això ho podríem buscar 
a les al·legacions que vostè va presentar al Planejament perquè no li agradava com 
es tractava a quest Sector ni que com havíem de tractar aquest tema però com no 
ho va fer ara es desperta barrejant altres coses com si fos això el Debate de la 
Nación el Congreso de los Diputados i jo li pregunto, què ha fet vostè i què 
proposa? Perquè no ha proposat res i ja veiem el que ha fet.  
Per tant no és coherent amb el seu discurs, si no li agrada ho diu. Crec Sr. Parera 
que vostè com a ciutadà del municipi i amb la seva trajectòria política que ja ha 
viscut moltes això ho ha de veure com una bona oportunitat pel municipi i pensar 
que el tema del tanatori i dir que és un bon servei que podem donar a la 
ciutadania.  
 
Un tècnic de l’Ajuntament ha argumentat el que vostè ha considerat falta de 
transparència. La veritat que trobo una mica falta de respecte desprès d’haver 
treballat en aquest Ajuntament i si vostè diu que hi ha manca de transparència crec 
que s’equivoca i espero que demani disculpes perquè no és correcte i li dic amb 
estimació. 
 
Sr. Ferré, parlar de les meves Comissions, es queda amb el que vol de les 
Comissions. Els dies que no va poder venir espero que el seu company li hagi 
explicat. Sempre es fan reflexions si falten més arguments es poden donar, si cal el 
tècnic pot baixar a donar explicacions per alguns temes més concrets. A vegades 
quan ho considerem ja ho fem i per tan l’ informació és fluida i no amaguem res.  
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Vostè ha parlat del Planejament i com si nosaltres haguéssim dit que el Planejament 
l’ha fet el PS. Miri quan hem parlat de Planejament en aquest Ple sempre hem dit 
que el Planejament era necessari, crec que ningú ha dit que no era necessari sinó la 
manera com es va fer i com es va plantejar. Aquí sí que podem que entrar en 
discussió però que era necessari és obvi. No s’està d’acord en moltes coses que es 
feien però vull que quedi clar perquè sinó sembla que nosaltres estem en contra de 
tot quan nosaltres col·laborem tant ara com quan estàvem a l’Oposició. 
En el Cau hi havia representada molta gent i en aquest cas CiU va donar la seva 
opinió i 0 al·legacions acceptades, és a dir participació. Parla ara de buscar un nou 
emplaçament del Cementiri, escolti vostè va fer una proposta inicial i no va agradar 
i va decidir canviar perquè van haver al·legacions i vostè va pensar li deixo el mort 
als que vinguin perquè jo no em vull mullar. Això és el que vostè en poques 
paraules m’ha dit.  
 
Però del que venim a parlar avui és del tema del cementiri, no entrarem a parlar del 
Planejament perquè al fina desvirtuem el punt i desvirtuem el que realment venim a 
fer que creiem és un bon pas pel municipi. Vostè ha dit que hi ha falta 
d’oportunitat, de falta de necessitat, d’eficiència econòmica, d’ubicació i de poca 
rendibilitat, etc. D’alguna manera sí que ho ha dit el que passa és que aquests 
conceptes els ha barrejat i els ha fet confondre. Vostè diu que com a Conseller 
Comarcal té una visió més àmplia, suposo que també vol defensar els interessos del 
municipi de Calafell i com a Regidor de Calafell jo li demanaria que aposti pel seu 
municipi i no intentés que amb serveis que ja donen altres municipis Calafell no els 
pugui tenir. 
  
Perquè jo se que vostès també apostaven per una Escola de Música i a Vendrell ja hi 
ha una. Com que hi ha Vendrell a Calafell no li fa falta. Per tant potser a Calafell no 
li fa falta res perquè als municipis del voltant hi ha de tot. Doncs aquí s’equivoca. 
L’Ajuntament de Calafell ha d’apostar per modernitzar els serveis que té. Per això 
estem amb el SAC del la platja i en altres temes que l’Ajuntament està treballant i 
el tema del tanatori és un punt tant important perquè és cost 0 per l’Ajuntament i 
donarà un nou servei que l’estudi en el qual l’estudi econòmic diu que és viable i 
hem d’apostar per un nou servei pel municipi i no buscar-lo en altres municipis 
perquè d’aquesta manera no sabem si som representants de Calafell o d’altres 
punts. 
 
Per tant el que vostè ha de tenir na visió de servei perquè el veritable poder d’un 
polític és el servei i servei al seu municipi. Com a portaveu d’un grup s’havia de 
reocupar que Calafell tingués un servei com aquest. 
 
En definitiva, i un cop contestat, en un minut, i ja finalitzo, el que hem vingut a fer 
avui és la implantació d’un nou servei que pot tenir el municipi que és el del 
Tanatori, regular l’actual gestió del Cementiri, modernitzar el Cementiri actual, 
sobre tot la part més antiga que necessita rehabilitació en alguns punts i millorar 
tota aquella zona al cost 0 per l’Ajuntament i donar un nou servei al municipi i als 
ciutadans i també a altres municipis que es vulguin beneficiar. Moltes gràcies. 
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Sr. Alcalde: Només volia destacar que realment és un projecte amb total 
transparència i vull deixar clar això perquè és de molt mal gust sempre crear 
aquests dubtes de falta de transparència. Penso que a aquestes persones se’ls hi 
pot aplicar el “refrán: piensa el ladrón que todos son de su condición” Crec que 
deu ser el seu propi mirall el que ho diu. Nosaltres transparència total. És un servei 
que com ha dit el Regidor es pot treballar dins del municipi i no es val avui aquí 
només escudar-se i fer frases populistes de dir: és que falten un munt de coses i 
s’ha de fer aquelles coses.  
 
Miri s’ha parlat aquí del Cap de Segur que s’està treballant des d’altra 
Administració i nosaltres ja no podem fer res. Ens hem compromès a que es tiri 
endavant i està tot a punt, només falta que el comencin i nosaltres fa temps que 
hem fet els deures. 
 
L’ Institut de Segur exactament el mateix. Per nosaltres encantats de la vida i estic 
segur que tota la gent que està aquí al Ple i tota la gent del municipi està esperant 
que això sigui una realitat però depèn d’una altra Administració. 
 
Els passos és fer demagògia total tornar a remenar aquests temes si 4 passos o 5 
diu que estàvem a punt Sr. Parera sembla mentida que vostè només ho digui de 
paraula si en el munt de temps que ha estat aquí, com és que no estan fets? És 
molt fàcil donar les culpes al demès i fer demagògia i arribar al Poble amb frases 
populistes.  
 
Quan li he dit abans que estem treballant i tancant coses que estaven mal fetes 
d’altes legislatures, doncs sí. Hi ha restaurant que encara no estan legalitzats 
qüestions que es va dir de paraula. Vostè faci que vostè és coneixedor d’això Sr. 
Parera i ho estem treballant encara ara amb problemes. La gent ens diu es que ens 
ho vam dir, qui li va dir? No se, no se i si que ho sabem, sí. Com vostè es pot atrevir 
a dir aquestes qüestions de falta de transparència,que si fem les coses mal fetes, 
que si això ja està donat. No està donat, és una possibilitat que hem vist que 
contemplava el Pla General que està aprovat. Hi ha un Cementiri que està creixent i 
hi ha un Pla que es pot desenvolupar un Tanatori al costat i nosaltres hem tirat 
endavant una concessió. 
 
Igual que s’ha de tirar endavant la concessió de la Residència d’Avis que s’ha parlat. 
El que passa és que es va fer en altre legislatura amb 5 mesos abans de les 
eleccions i veníem aquí a batejar-lo però mai vam dir que no. Ara aquí s’ha dit que 
no teníem finançament. No ho se perquè no ho vam saber mai si hi havia 
finançament de la Generalitat però mai vam dir no. Ni ens vam reunir amb 
empreses per veure com es podria fer perquè no es tirés endavant la gestió.  
 
Nosaltres hem parlat amb empreses de la Comarca que es dediquen a tanatoris per 
dir que això surt. A principi de legislatura vam tenir propostes perquè empreses de 
la Comarca volien fer el Tanatori i això és total transparència, dir la veritat. Serà un 
concurs públic perquè ho vulgui suportar i si no es pot doncs no és cap vergonya, 
s’ha fet un treball, es deixa allà, no hi ha ningú que ho pugui tirar endavant doncs 
l’Ajuntament tampoc. A partir d’aquí s’ha fet na concessió i sis algú l’interessa 
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oferim la possibilitat perquè els terrenys els tenim. Són d’una cessió parcial per fer 
un Tanatori al costat del Cementiri. Si aquest Cementiri algun dia no és viable i se’n 
va a altra lloc el Tanatori quedarà allí. A Vendrell té 35.000 habitants i Cap de 
Comarca i té un sol Cementiri. Altres no, altres sí. El Cementiri, sobre la tot la part 
antiga està molt deixat i ho reconec públicament. S’ha de fet una manteniment i un 
canvi i si vol que parli mes vostès estaven governant a l’anterior Legislatura.  
 
Robatoris també hi havia i hi han declaracions del Sr. Parera dient que posaria 
càmeres. Estic parlant de l’any 2008. Això fa 5 anys Sr. Parera, ha de tenir memòria 
i ser coherent en els temps que corren. Evidentment tothom s’equivoca i nosaltres 
els primers. Ara bé que estem treballant temes en moltes dificultats i molts marrons 
doncs per això estem al Govern.  
 
Però dels passos,1 sí senyor i ja sap com ha anat. Ho sap perquè se li ha informat i 
està a punt però no li puc dir res més. De l’ Institut sabem la situació. Del Passeig 
Marítim no ha parlat, no li deu interessar això. És una altra assignatura pendent. 
L’arreglo de carrers. Estem arrastrant un Centre Cívic que val un dineral i no sabem 
com acabar-lo. Això també ho ha de saber. Ara també hem creat uns diners per 
tirar ocupació i hem fet Calafell - Crea. Potser no serveix de gaire, hem estat 
criticats i tot però hem fet aquest esforç. Ha estat na fórmula petita i ho hem dit 
sempre i ens posem cap medalla però hem intentar treballar el tema de crear 
ocupació des del propis municipi.  
 
Sr. Olivella: S’estan fent un munt de reparacions als carrers amb voreres, però no es 
poden fer totes com diu vostè.  A més, perquè no ho feia quan vostè hi era? 
Perquè no va arreglar totes les voreres del municipi, si ho veu tan fàcil? Posi’s a la 
pell dels que estan governant i dels diners que hi ha.  Home, és que ja està bé! És 
que dóna la sensació que aquí venim a fer grans obres. No ens gastem cap diner 
per l’obra d’avui, sinó facilitem que es pugui tirar endavant, igual que es va facilitar 
lo del Mercadona i del mercat municipal. És igual, la qüestió és que la situació està 
aquí.  També li han dit el que vostè va vendre aquell terreny a no sé quants mesos 
abans, no se’n recorda d’això? Potser si que això són qüestions de poca 
transparència. No m’atreveixo a dir-li, perquè no ho sé segur, però sí que val la 
pena recordar-ho, i això una persona que ens vol donar lliçons a tots. Em sap molt 
greu i em fa molta pena com alcalde sentir aquestes declaracions. 
 
El Ple de la corporació per la majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots a 
favor: 8 dels membres de CIU i 3 del PP, i 10 vots en contra: 7 dels membres del PSC i 3 
dels membres d’UAM, acorda: 
 
PRIMER. APROVAR PRIMER. APROVAR PRIMER. APROVAR PRIMER. APROVAR inicialment l'establiment dels serveis funeraris municipals de Calafell, 
sobre la base de la memòria justificativa i la documentació annexa. 
    
SEGON. APROVAR SEGON. APROVAR SEGON. APROVAR SEGON. APROVAR inicialment el reglament dels serveis funeraris municipals de Calafell. 
    
TERCER.  APROVAR TERCER.  APROVAR TERCER.  APROVAR TERCER.  APROVAR inicialment el plec de clàusules administratives i tècniques de la 
licitació del contracte de concessió dels serveis funeraris municipals de Calafell, amb tots 
els seus annexes. 
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QUART.  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICAQUART.  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICAQUART.  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICAQUART.  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient i els plecs de clàusules 
administratives i tècniques per un termini de trenta dies, a comptar des de la darrera 
publicació de les ordenades al paràgraf següent, a efectes de presentació d'al·legacions i 
suggeriments. 
    
CINQUÈ. PUBLICARCINQUÈ. PUBLICARCINQUÈ. PUBLICARCINQUÈ. PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al 
tauler d'edictes de l'Ajuntament, supeditat a l’aprovació definitiva del plec de clàusules i la 
licitació a l’aprovació definitiva de la implantació del servei. 
 
 
7.7.7.7.    SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO PER A LA REPARACIÓ REFORMA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO PER A LA REPARACIÓ REFORMA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO PER A LA REPARACIÓ REFORMA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO PER A LA REPARACIÓ REFORMA DE 
LES COBERTES DELS HABITATGES DELLES COBERTES DELS HABITATGES DELLES COBERTES DELS HABITATGES DELLES COBERTES DELS HABITATGES DEL    C/GUADALQUIVIR, 19, 19 BIS, 21 I 21 BIS DE C/GUADALQUIVIR, 19, 19 BIS, 21 I 21 BIS DE C/GUADALQUIVIR, 19, 19 BIS, 21 I 21 BIS DE C/GUADALQUIVIR, 19, 19 BIS, 21 I 21 BIS DE 
SEGUR DE CALAFELLSEGUR DE CALAFELLSEGUR DE CALAFELLSEGUR DE CALAFELL    
 
Vist l’escrit presentat per part del Sr. Carlos Fábregas Cardelús, de data 4 de febrer de 
2013, núm. RGE 4 de febrer de 2013, en el que sol·licita bonificació en l’impost de 
Construccions Instal·lacions i Obres, a la llicència d’obra menor 8/2013, per a la reparació 
de la coberta de  4 habitatges en filera situats al c/ Guadalquivir 19, 19B, 21 i 21B de 
Segur de Calafell. 
 
Atès que, mitjançant Decret núm. 2013/487, el Regidor d’OBRES PUBL. I MEDI AMBIENT – 
URBANISME, es va atorgar llicència d’obra menor núm. 8/2013. 
 
Atès el que disposa l'Ordenança fiscal municipal núm. 1.3, article 6, per l'any 2013, sobre 
Beneficis fiscals. 
 
La Comissió Informativa d’OBRES PUBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, amb 
l’abstenció dels grups municipals del PSC I UAM, proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Carlos Fábregas Cardelús, de 
bonificació de l l’impost de Construccions Instal·lacions i Obres, a la llicència d’obra menor 
8/2013, per a la reparació de la coberta de  4 habitatges en filera situats al c/ Guadalquivir 
19, 19B, 21 i 21B de Segur de Calafell, en base al que disposa l’article 6 de l’ordenança 
fiscal municipal, núm. 1.3, per l'any 2013, sobre Beneficis fiscals. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la part interessada i al Departament d’Intervenció. 
 
Sr. Olivella: tenia raó la regidora que està el títol del dictamen està equivocat, 
perquè posa 17 i ha de ser 19-19 bis.  
 
Sr. Solé: gràcies.  Com sabeu a les ordenances fiscals en anteriors anys es preveien 
les bonificacions d’ICIO, que tothom coneix com les llicències d’obres, quan hi havia 
una execució subsidiària.  És a dir, edificis que els propis propietaris no van fer en el 
seu moment una rehabilitació i per deteriorament doncs, per seguretat de cara el 
públic o del carrer, els propis veïns l’havien de fer.  Com Ajuntament enteníem, i en 
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aquest cas no es pot acceptar, que perquè la gent que faci les coses bé és a dir que 
vagin rehabilitant les seves façanes, etc. hagin de pagar un 100 % de la bonificació 
de l’ ICIO i en canvi els que ho tenen tot deixat sí que els bonificàvem només a 
través d’un procés d’execució subsidiària. Això es va tractar en alguna CI anterior 
que en aquest cas creiem que és el més just. Continuem amb la bonificació en 
cases catalogades, en temes dins del catàleg però en aquest cas entenem que és de 
justícia tractar a tothom per igual i no només els que ho tenien deixat. És un tràmit, 
res més. Gràcies. 
 
Sr. Parera: Jo com que estic complexa i lògicament no soc de les persones que 
m’agrada dir el que penso i la lògica. Però el que respecte a la bonificació d’aquest 
senyor, Carles Fàbregas Cardús de Segur de Calafell,em fa l’efecte que aquest 
senyor aquesta sol·licitud ha estat discriminada respecte en altres sol·licituds. Es diu 
que es va enviar l’ordenança, paraules d’algun Regidor no oficial però he entès és 
que és una ordenança que es va fer a 1 d’octubre de 2012 que es va modificar sinó 
ho he interpretat malament perquè no se m’ha notificat però sí que m’han dit que 
és una modificació de l’ordenança de 31 d’octubre. Aquesta modificació s’ha de 
respectar perquè el que està aprovat està aprovat però en aquest cas la sol·licitud 
que fa el senyor Carles Fàbregas, dintre les reformes que havia de demanar d’obres 
menors, suposo que aquest senyor com gaire bé molta gent quan fan una 
sol·licitud d’aquestes se’ls ha d’informar perquè si aquest senyor ha fet una 
sol·licitud d’obres menors i segurament de l’edifici hi ha varies coses. No tinc els 
papers davant però no diu si és només façana, si és terrat, em fa l’efecte que 
aquest ciutadà havia de tenir una informació del que hi entrava i el que no entrava 
a les bonificacions actuals. Desprès d’haver aprovat les ordenances suposo que 
d’aprovat algunes modificacions d’alguns edificis. Aquest senyor al millor tot el que 
ha sol·licita no hi entra, no se li pot bonificar però segurament que alguna cosa es 
podria bonificar.  
 
Esperaré al ponent a veure si diu alguna cosa però de moment veig que els pocs 
papers que ens heu donat diu: desestimar la sol·licitud presentada. Jo ja avanço, jo 
no desestimaria, jo en aquest cas l’estimaria si aquest senyor no el van informar. Si 
el senyor ponent hem dona motius i haig de rectificar aquestes paraules les 
rectificaré. 
 
Sr. Ferré: nosaltres entenem que és una petició que havíem fet l’any passat que hi 
havia façanes que es rehabilitaven i que la gent feia el manteniment i pagava la 
llicència i no se’ls hi bonificava i se’ls hi feia pagar. En canvi havia altres casos en els 
què hi havia façanes que se’ls hi feia una ordre d’execució perquè no feien el 
manteniment i se’ls hi bonificava. Llavors al fina es va regular i es va treure aquesta 
bonificació per les façanes per odre d’execució i al final tothom ha de pagar. 
Nosaltres no sabem si això és realment el que havíem de fer o bonificar en tots els 
caso però respecte aquest tema com s’estan complint les ordenances fiscals no 
tenim res més a dir. 
 
Sr. Solé. Molt bé. Sr. Parera si vol que li digui d’una altra manera perquè potser no 
m’ha entès i no tinc cap problema. El PSC ho acaba d’argumentar era un greuge o 
una discriminació respecte als propietaris que ho anaven cuidant de manera 
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sistemàtica sense arribar al punt que s’havia d’obrir un expedient per seguretat. 
Això és perquè es van canviar les ordenances i no van haver al·legacions perquè 
tothom estava d’acord. Es va comentar en l’última CI que això ja venia de CI 
anteriors i aquest és el primer cas que passem en el Ple a diferència de per exemple 
quan és una casa catalogada. És per no tenir aquest greuge comparatiu pels que 
fan el manteniment que han de fer. És un tràmit que s’ha de fer.  
 
Sr. Alcalde: d’acord. Passaríem a la votació. Perdoni Sr. Parera, sí que té rèplica. 
 
Sr. Parera: perdoni senyor ponent, les lleis s’ha de complir però estem passant de 
fer unes ordenances que en els dies que estem, amb parats per tot arreu, em fa 
l’efecte que fer unes ordenances a la mida el Consistori no ho veig correcte. Penso 
que s’ha de modificar sobre la marxa però em fa l’efecte que s’havien de fer unes 
ordenances protegint al ciutadà. És adir que tenim l’obligació de protegir-lo. Ja ho 
he dit abans si de tot hi ha algunes coses que entren se li ha d’informar. Si ara ha 
sortit aquest Reglament quan aquest senyor va fer la sol·licitud i va demanar la 
bonificació ja se li havia d’haver dit que de bonificació res perquè hi ha una 
ordenança aprovada. Com de tot això nosaltres no ho veiem bé, en aquest cas 
indiscutiblement no sé com s’ha de fer això, però nosaltres votem que aquesta 
sol·licitud s’ha d’estimar. Lògicament és en contra de la desestimació. I si s’ha 
d’estimar parcial que s’estimi parcial però s’ha d’estimar. 
 
Sr. Alcalde: pensi que el que està fen és una il·legalitat. Vostè que de ser tant 
transparent. PP?, PS? 
 
Sr. Ferré: ja hi hem comentat. 
 
Sr. Alcalde: d’acord. Vols dir alguna cosa més? 
 
Sr. Solé: sí, només dir que si no estava d’acord amb això va tenir la possibilitat de 
presentar al·legacions a les ordenances i en aquest cas no es va fer i torno a repetir 
es va entendre que era el correcte i , en aquest cas, per no fer un greuge respecte 
als altres que sí fan el manteniment. Per tant les ordenances es poden modificar i 
aquesta es va modificar i no van haver al·legacions. Potser alguns no van fer els 
deures. Gràcies.  
 
 
 
El Ple de la corporació amb 11 vots a favor: 8 dels membres de CIU i 3 dels membres del 
PP; 7 abstencions dels membres del PSC i 3 vots en contra dels membres d’UAM, acorda: 
 
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Carlos Fábregas Cardelús, de 
bonificació de l l’impost de Construccions Instal·lacions i Obres, a la llicència d’obra menor 
8/2013, per a la reparació de la coberta de  4 habitatges en filera situats al c/ Guadalquivir 
19, 19B, 21 i 21B de Segur de Calafell, en base al que disposa l’article 6 de l’ordenança 
fiscal municipal, núm. 1.3, per l'any 2013, sobre Beneficis fiscals. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la part interessada i al Departament d’Intervenció. 
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8.8.8.8.    PROPOSTA DE PRENDRE CONEIXEMENT LA PROPOSTA DE PRENDRE CONEIXEMENT LA PROPOSTA DE PRENDRE CONEIXEMENT LA PROPOSTA DE PRENDRE CONEIXEMENT LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE 
REGIDOR I SOL·LICITUD DE NOMENAMENT DE NOU MEMBRE ELECTEREGIDOR I SOL·LICITUD DE NOMENAMENT DE NOU MEMBRE ELECTEREGIDOR I SOL·LICITUD DE NOMENAMENT DE NOU MEMBRE ELECTEREGIDOR I SOL·LICITUD DE NOMENAMENT DE NOU MEMBRE ELECTE 
  
 
Sr. Olivella: Has estat una persona molt propera a tots. Has intentat de què podem arribar 
a tothom, donar facilitats i un bon ambient i això és important dins d’un equip per 
treballar i més en els moments que estem vivint.  Jo t’agraeixo molt l’amistat que estarà 
per sobre sempre i torno a repetir que dins dels encerts i dels errors que té tothom, 
aleshores, desitjar-te sincerament que el teu futur que has decidit et vaigi tot molt bé i 
penso que és una altra forma de treballar que t’has plantejat i penso que és molt 
respectable i que la tasca que s’ha fet doncs, trobaràs una persona que amb ajut de tot 
l’equip que estem farem el possible perquè segueixi endavant.  Gràcies i fins quan vulguis. 
 
Sr. Iglesias: Sr. Alcalde. Té la paraula el Regidor Juan José Iglesias. 
 
Sr.Iglesias: buenos días a todos. Esto es una decisión que llevo meditando desde 
hace tiempo. Asumiendo la responsabilidad que tenía como Regidor de Desportes 
pues lo anuncié hace unn mes. He dejado todo el año planificado y yo casi que 
haría un resumen leyendo la leyenda de un viejo cheroki que hablaba con sus 
nietos. Así lo expliqué en el facebook, de la forma que lo hice y para quién no lo 
haya leído se lo explico y así entiende un poquito mi filosofía. Este viejo cheroki le 
decía a sus nietos: hoy una batalla tiene lugar en  mi interior, es una pelea terrible 
entre 2 lobos. Un lobo representa el miedo, la envidia, la ira, la pena, el 
arrepentimiento, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, 
las mentiras, el falso orgullo, la superioridad y el ego. El otro lobo es la alegría, la 
paz, el amor, la esperanza, el compartir, la serenidad, la humildad, la amabilidad, la 
benevolencia, la amistad, la generosidad, la verdad y la fe. Miró a los niños y les 
dijo esa misma lucha está teniendo lugar en vuestro interior y en de cualquier 
persona que viva. Los niños se quedaron pensando un momento y no de los nietos 
le preguntó al abuelo, y cuál de los 2 lobos ganará? El anciano cheroki respondió 
ganará el lobo que más alimentes. Es un poco el resumen y yo ya he decidido a que 
lobo quiero alimentar no sin antes asumir que tanto la energía de uno como la del 
otro está en nosotros. Que el resultado de nuestra vida está en nuestras acciones y 
que el futuro que escogeos es siempre el fruto de lo que hemos sembrado. Que 
todos somos capaces en la realidad de lo que vivimos de lo mejor y de lo peor y que 
solamente cuando tomas conciencia que el único creador de tu vidad eres tú 
mismo es el momento que puedes decidir hacia dónde vas y que energías deseas 
convivir. Y ni siquiera eso porque sólo vas a convivir con las energías que por tus 
acciones traigas porque lo importante no es lo que dices si no lo que haces.  
 
Entré con la convicción que había otra manera de hacer política era posible. Yo me 
he encargado de la Regidoria de Deportes y realmente creo que es de lo único que 
se tendría que haber hablado aquí. Del trabajo realizado estoy francamente 
satisfecho. Hemos rebajado presupuesto por segundo año consecutivo. Es una 
Regidoria que no supone ni siquiera ni el 1 % del presupeusto total y ha estado 
bastante en bocas de todos.  
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Lo que pasa es que se trabaja bien y se ha introducido el turismo deportivo. Antes 
de irme quería dejarlo bien claro, que esta Regidoria de Promoción Deportiva, 
porque muchos preguntan que diferncia hay entre la Regidoria de Promoción 
Deportiva y la Regidoria de Deportes. Para hacer un resumen la Regidoria de 
Deportes es lo que se hace entre la base, las entidades, las subvenciones y en la 
potenciación de la base, es decir de todos los niños. La Promoción Deportiva es 
todo lo que va ligado al turismo deportivo, al turismo activo qeu puede traer gente 
al municipio. 
 
Respecto a esto tengo qu decir este año, no quiero hacer un resumen de todo lo 
que se va a hacer porque quizás una de las cosas que nos está traicionando a los 
políticos es que nos estamos convirtiendo en prestigitadores de la palabra y resulta 
que a nivel de retórica todo el mundo puede tenerla. Lo importante y lo que quiere 
el ciudadano es lo que haces y no lo que dices. Todas estas energías de las que 
estoy hablando se tiene que demostrar en los hechos, en el dia a día. Creo que la 
gente ya está harta de la crispación y está harta del enfrentamiento y la división. 
Creo que los políticos deberíamos ser un referente. No lo estamos siendo en 
muchos casos y se utiiltza todo tipo de estrategias para tumbar al contrario. Yo me 
voy a qeudar con un tipo de oposición y además lo quiero agradecer públicamente 
porque en el Gobierno tienes unas responsabilidades y en la Oposición se tienen 
otras. Es decir lo que nos une a todos es que deberíamos querer lo mejor para 
nuestro municipio y para nuestros ciudadanos.  
 
Yo he respirado un tipo de oposición de una persona qu a mí me ha llamado varias 
veces porque ha visto un problema y lopodía solucionar. Con esa confianza. He 
visto como por ejemplo antes de hacer una prueba me ha dicho: oye que si van a 
pasar por aquí bicicletas sería bueno que avisases a Via pública y tapasen los 
agujeros. Esto es una persona que está en oposición y que preocupa por su 
municipio y de que las cosas salgan bien. Luego hay otro tipo de Oposición en que 
a lo mejor ves el agujero y te quedas ahí prara hacer la foto cuando se caiga la 
bicicleta y eseprar al Pleno siguiente para venir y tirar los caballos contra el Regidor 
de turno.  
 
Son 2 tipos de oposición. Pienso que una hay una responsabilidad hacia todos los 
ciudadanos de Calafell y hacia que las cosas salgan bien. Es un consejo. Yo me voy 
ya porque he decidido con que energías quiero convivir pero deberíamos tomar 
conciencia de que el político debe ser un poco más responsable. Intentar de crispar 
menos y no aprovechar problemas sensibles en la ciudadania para que sirvan de 
arma arrojadiza contra unos y contra otros porque creo que todo el ciudadano está 
hasta las narices. 
 
En resumen lo que se ha hecho en la Regidoria, como tengo todo el año 
practicamente cerrado porque por responsabilidad he dejado todo bastante bien 
previsto lo iréis viendo con los hechos no porque yo lo diga ahora. Se ha dejado un 
año muy importante planificado con unas competiciones con Campeonato de 
Europa, por primera vez en Calafell. Se ha vuelto el municipio de cara al mar que 
estaba de espaldas a nivel deportivo. Sobre todo agradecer muchísimo la 
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implicación de todas las personas quehan trabajado junto a mí del equipo de 
Deportes cuya implicación creo que es un referente a segui por muchísima gente. 
Es un trabajo que hacen porque tienen que trabajar pero la implicación y la 
vocación que se ve es lo que hace  que la Regidoria y las personas que están allí 
trabajando hayan conseguido lo que se está consiguiendo. De momento nada más. 
 
Sr. Parera: nosaltres només afegim una cosa que respectem lògicament amb tot 
l’honor l’opinió particular del senyor Juan José Iglesias i afegiria un cosa molt 
sincera. Nosaltres, i principalment un servidor, conec a Juan José Iglesias com a 
Regidor i com a Regidor l’haig de felicitar per la seva honestedat i la seva trajectòria 
com a regidor. Per tant Juan José Iglesias, per part d’ UAM felicitats i que tot et vagi 
bé. 
 
 
Sra. Elvira: moltes gràcies. Intentaré no posar-me nerviosa. Disculpeu, a veure parlo 
en nom no només del Grup Municipal del PP sinó en nom de tota la Junta Local de 
Calafell així com del Partir a nivell comarcal, provincial i sobre tot del PP de 
Catalunya amb la seva persona Alicia Sánchez Camacho que com bé sabeu tots 
formo part del seu equip i personalment així m’ho ha transmet.  
 
En primer lloc he de dir que des del primer moment en que el senyor Iglesias ens va 
comunicar la seva decisió de renunciar al seu càrrec vam intentar tot l’equip que no 
ho fes però finalment hem respectat la seva decisió totalment personal de fer-ho. 
Una vegada pressa aquesta decisió només ens queda agrair tot el que ha fet com a 
Regidor representant al nostre Partit, al PP d’una manera excepcional. Des del 
principi va treballar en tot l’equip de la Regidoria d’Esports fent reunions constants 
en tot el personal. No només els que són cada dia allà sinó amb tots els treballadors 
adscrits en aquesta Regidoria que treballen diàriament ales instal·lacions esportives 
del municipi. Ha fet que fossin una gran família, ha generat un ambient de treball 
on la gent gaudeix a l’hora de fer la seva feina. La seva manera dista molt de la 
feina d’un polític normal. Ell sempre ha volgut un ambient de germanor i ho ha 
aconseguit. La seva manera de treballar ens ha demostrat que el polític ha d’estar 
més enllà de sortir en la foto i que ha de ser una persona que gestioni be la seva 
feina i que doni els resultats que ha aconseguit en quasi aquests 2 anys. Amb la 
creació de la nova Regidoria de Promoció Esportiva a la que ha fet referència ha 
aconseguit fer esdeveniments esportius que ha fet que el nostre municipi s’ompli 
d’aficionats a l’esport i esportistes que omplin els hotels i els apartaments del nostre 
Poble.  
La seva gestió ha fet que es potenciés les bases de totes les entitats esportives 
perquè per ell era prioritari que els nenes del nostre municipi practiquessin 
qualsevol tipus d’esport. Ha aconseguit en molts imprevistos començar a treballar 
en una Escola de Vela que estem segurs que els nens del nostre Poble en un futur 
no molt llunyà gaudiren com un d’un esport extraescolar com fan els nens amb 
l’esquí a la muntanya.  
Ha aconseguit que a les nostres platges es tornin a veure aquests nens gaudint dels 
esports marítims. S’ha fet més esdeveniments esportius que en els darrers anys i 
amb un cost mínim per al nostre Ajuntament. El pressupost de la seva Regidoria es 
va veure, com tots el de tots, molt reduït i encara i així s’ha continuat treballant 
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perquè l’esport fos una part molt important de l’aposta d’aquest Equip de Govern. 
Se, i em consta, que ell vol que la seva feina continuï.  
Juanjo, puedes estar seguro que seguiremos en la línea en la que has estado 
trabajando; seguiremos potenciando este deporte base que has defendido; 
seguiremos potenciando que los niños hagan deporte en este municipio; 
seguiremos apoyando una Escuela de Vela que algún día pueda llegar a ser 
municipal; y sobre todo, seguiremos trabajando para que nuestro municipio se llene 
de gente amante del deporte y que eso se base en todos los pilares que tú siempre 
has defendido: la comprensión, la humildad, el respeto y la gratitud. Gracias por 
estos 2 años de intenso trabajo, sé que has pasado por momentos muy duros pero 
como tú bien dices siempre eso es lo que te ha hecho crecer y ser quien eres hoy. 
Sólo nos queda como Grupo Municipal y como PP de Catalunya desearte que 
disfrutes de tu familia, de tus amigos y de la gente que de verdad quiera seguir a tu 
lado. Que disfrutes de tu verdadero sentir, que sigues creciendo en esencia y que 
sigas transmitiendo esa felicidad que poca gente sabe transmitir. Suerte.  
 
 
Sr. Ferré: nosaltres a vegades el millor discurs és un gran silenci i aquesta creiem 
que és un moment oportú per dir això. Gràcies. 
 
 
Sra. Suárez: bé. Crec que totes les persones que hem estat al Consistori sempre 
d’una manera o d’altra quan ha marxat algú hem intentar fer una mica de 
referència i crec que per educació alguna cosa s’hagués pogut dir. 
 
Tot i això nosaltres sí que tenim una manera diferent de veure els coses perquè és 
un dels Partits Polítics que formen part de l’Equip de Govern i hem compartit l’espai 
des del juny de 2011 amb el company, amic i Regidor Juanjo Iglesias. És evident 
que és una decisió personal i intransferible i que evidentment s’ha de respectar. 
Només per part nostra com a Grup Municipal és donar-te les gràcies pels bons 
moments passat, donar-te les gràcies per ser una persona amb la que es pot parlar 
fàcilment. Es pot comentar qualsevol cosa sense haver de pensar de que manera he 
de dir-lo. Crec que ha estat una relació molt natural, molt afable i molt propera des 
del primer moment i això ha portat positivisme i bona relació entre els 2 partits 
polítics que formen part de l’Equip de Govern.  
Realment la paraula equip té raó perquè procures intentar tirar endavant diferents 
projectes no tenint en compte quina sigles representem cadascú de nosaltres que a 
nivell local crec que és el més important.  
La feina no ens toca valorar-la perquè ja es veurà i només volia acabar en una frase 
que captaràs i que és: ha sido un placer trabajar a tu lado. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé. Juanjo m’agradaria dir-te en primer lloc agrair-te la tasca que 
has fet pel municipi, per això et vas presentar a unes eleccions per dedicar-te al 
municipi i crec que ho has fet. Evidentment en encerts i errors com tothom. Molts 
encerts i errors que tothom té a la vida personal 1ue segur que si ens posem a 
pensar tots tenim però també tenim encerts.  
Jo només et vull agrair el fet que com ha dir també la Sandra i s’ha dit aquí doncs 
penso que ens has portat un bon ambient dins de l’equip, continua havent un bon 
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ambient independentment del que es pugui pensar el que val és el que es diu amb 
sinceritat. Crec que has estat una personal molt propera, has intentat que podem 
arribar a tothom donant facilitats i bon ambient i això és important dins d’un equip 
a l’hora de treballar i més en aquests moments en que estem vivint. 
També t’agraeixo molt l’amistat i també és un tema importantíssim. Penso que 
l’amistat estarà sempre per sobre i torno a repetir dins dels encerts i dels errors que 
té tothom, i aquí a la Sala també, desitjar-te i t’ho dic sincerament que el teu futur, 
que has decidit,  et vagi tot molt bé i penso que és una altra forma de treballar que 
tu t’has plantejat i per tant és molt respectable i que la tasca que s’ha fet trobaràs 
una persona que amb ajut de tot l’equip que estem doncs farem el possible perquè 
segueixi. Gràcies i fins quan vulguis. 
 
 
 
Sr. Iglesias:  gracias sinceramente a todos los que me habéis dicho todo y incluso también 
a los que no me habéis dicho, ya que de todo se saca una experiencia. Sí me gustaría, de 
la misma forma que ayer quise despedirme de todos, quizá pueda haber habido gente de 
este consistorio y de toda la gente con la cuál hemos estado trabajando voy a leerles la 
despedida que os hice ayer, porqué quiero que llegue a todas las personas que están 
trabajando aquí, que hemos mantenido un contacto, porqué pienso siempre que es de 
bien nacido ser bien agradecido y que hay que despedirse agradeciendo la experiencia: 
“Queridos compañeros y amigos, aún que hace un mes que conocéis mi decisión de dejar 
la política activa, ha llegado ese momento.  Tal como lo anuncié, lo hago, me voy muy 
satisfecho del trabajo realizado, muy satisfecho de haber compartido con vosotros muchos 
momentos buenos, muy buenos y menos buenos. No es un final, para mi un final de ciclo 
es un principio de otro, pero no se puede cerrar un ciclo correctamente sin agradecer la 
experiencia y vosotros habéis formado parte de ella.  Lo mejor de cualquier experiencia en 
cuanto a evolución viene marcada por haber sido capaz de transformar los peores 
momentos, esos que te pueden generar cualquier tipo de sentimiento negativo en una 
esencia positiva, porqué esa es la energía que te lleva, si es la energía que te acompañará 
en la creación de ese nuevo ciclo, porqué es a partir de esa transformación cuando 
nuestro ser crece.  Como he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo, una 
sociedad en la que el poder y el dinero en la que nos han pintado como Dioses y que está 
en plena crisis de valores, no olvidéis que el peor legado que podemos dejar a los que 
vienen detrás és enseñarles que cada uno de nosotros somos creadores de nuestra propia 
vida. Que la vida es eso tan maravilloso que ha elegido tu alma para poder experimentar 
en forma física y para que esa experiencia contribuya a la evolución de tu alma, pasa por 
moverte de un pilar básico de valores fundamentales. Para mi los más importantes, ya lo 
ha dicho Olga también, la comprensión, la humildad, el respeto y la gratitud.  Que la 
competitividad sólo lleva al fracaso y a la frustración, por tanto es destructivo. Que en 
cambio la solidaridad y la cooperación a partir de esos valores mencionados, lleva a la 
construcción de un mundo mejor para todos. La culpa no existe, sólo és una excusa de un 
ego incapaz de comprender que su alma tiene un propósito de vida y ese propósito nunca 
se mueve, desde el odio, ni de la rabia, ni de la ira, ni del miedo, ni de la culpa, ni de la 
víctima, ni del verdugo, que eso son energías que se mueven exclusivamente desde el ego.  
El alma se mueve desde el amor y no desde el querer, porqué el querer implica necesidad, 
el amor desde la no necesidad.  
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Espero que estas pautas os ayuden a todos los que habéis compartido un tiempo conmigo 
ya daré por bueno este sermón.  Ha sido un placer trabajar a vuestro lado, gracias por 
vuestra implicación, comprensión y respeto. Un abrazo muy fuerte a todas las personas 
que hemos estado compartiendo estos años juntos, gracias a todos.   
 
 
 
9.9.9.9.    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. 
 
  
10.10.10.10.    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
 
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són des de la número 46 a la 53 de dates 14, 20, 21, 28 de novembre de 2012 i de 4, 12, 
17, i 19 de desembre de 2012,  perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin 
assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 13:45, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
11.11.11.11.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
Sr. Triadó: bon dia. Em sembla que hauríem de seguir la costum i la tradició que té 
l’Ajuntament que quan hi ha el traspàs d’un company o d’un treballador de l’Ajuntament, 
fer constar el sentiment de condol a l’acta del Ple i que pugui arribar a la família. Aquest 
és un prec. 
 
Després un altre prec seria, i ja s’ha parlat aquí del tema del pont de l’Alorda Park, que és 
una obra que està bé, no sé quin import té però no pot ser gaire costosa, que donarà un 
servei, però que si no es neteja el torrent des de l’estació, des de la via del tren fins la 
carretera, qualsevol dia passarà que aquest pont el trobarem a l’estany. Per tant, 
demanaríem que es continués amb aquella zona i es netegés el torrent des de l’estació 
fins la via del tren.   
 



 

73 
 

Un altre prec és que he vist que s’ha muntat davant de  la plaça del Mil·lenari, la 
guingueta que suposo que deu de ser el model que es vol utilitzar aquest estiu, o que s’ha 
adjudicat, no sé en quina situació està, i en tot cas valdria la pena que ens ho expliquéssiu, 
però trobo un petit detall, que jo penso que anem com anem, que la cosa anirà de detalls 
i de petites coses, valdria la pena corregir que la guingueta està bé, però en canvi el 
poliklin que s’ha posat al costat, crec que desentona.  Valdria la pena que si la pròrroga és 
llarga, que es fes una cosa que fos agradable a la vista. 
 
L’altre és sobre l’aparcament de l’estació que he vist que ha sortit a concurs-subhasta, no 
sé per quin preu.  L’aparcament de l’estació que va del mercat a l’estació, del Blanquet, no 
sé per quin preu ha sortit, però potser valdria la pena, ja que això és per compensar els 
aparcaments que perdem a la zona del mercat es pugui que Mercadona col·laorés amb la 
pavimentació d’aquest aparcament.  
 
I per últim és que entrem a Setmana Santa, a la zona peatonal de la platja hi ha avui dia 
bastant disbauxa de trànsit, sobretot pel matí, penso que hi ha poc control, hi ha molts 
camions de càrrega i descàrrega i ara que ens venen els visitants, sobretot a partir d’avui 
pel migdia, que hi hagi una certa vigilància, perquè sobretot el que va a peu pugui anar 
tranquil·lament. 
Sr. Sieiro: Yo pediría si se puede reparar la entrada del campo de futbol al parquing 
porqué está un poco desastroso y para entrar es complicado.  El campo de futbol de 
Segur. 
 
Sr. Parera: Quan vaig ser conseller del port, es van fer unes converses per poder conseguir 
al municipi  l’aparcament del port que està paral·lel al passeig marítim, però hi va haver 
canvi de conseller del port, va entrar altra gent i no sé com està això, però per poder 
aparcar al passeig marítim de Segur de Calafell, no perquè sigui Segur de Calafell, sinó 
que tot és Calafell, aquell pàrquing que sempre està buit, paral·lel al passeig marítim, si es 
continua tenint tractes amb els del port per poder-ho conseguir? 
 
I la segona cosa és de què és gairebé un luxe fins ara tenir un mercat a Segur de Calafell, 
tal com teníem de gent, d’èxit i de moviment, però ja fa un mes i mig que enpitjora pels 
“tot manta”.  Ja no serà un mercat de parades sinó de “tot manta” i és una llàstima 
perquè un mercat que era un model per tota la comarca, que aquesta gent ens ho facin 
malbé. A partir de les 12 fins les 3 hi ha 50 o 60 “tot manta”. Si us plau, si es pogués 
trobar una solució, encara que és difícil, però vosaltres mateixos. 
 
Sr. Bonilla: yo, en primer lugar quería poner en conocimiento, concretamente a la 
regidoría de Obra Pública, o al señor Rafel Solé que en la calle Montserrat, desde la 
autopista hasta su cruce con Marca Hispánica, está toda llena de agujeros y habría que 
hacer reparaciones.  Ahora ya estamos en Semana Santa y bueno, si las obras de todo este 
sector parece ser que se demorarán de momento, no se sabe hasta cuando, como mínimo 
que se hiciera un mantenimiento porqué la verdad que está en un estado deplorable toda 
esa zona. 
 
En la zona comercial del Mas Mel, la zona de los cines y demás, todo el alumbrado que da 
hacia la vía, no funciona. Por la noche allí hay que tener valor para pasar por esta calle, la 
que da hacia la vía. 
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Luego, mayormente, para usted señor Alcalde.  Esta mañana nos han traido aquí el tema 
del cementerio que yo creo que no tendría razón de ser de haber venido hoy aquí. Yo 
pensaba, sinceramente que después de las conversaciones de la comisión, se había tirado 
para atrás. Ese era mi pensamiento personal, y lo creo así porqué creo que no es una 
primera necesidad y no es viablemente económica, como ya bien ha comentado el Ramon 
Ferré.  Yo al mismo tiempo que les veo de tirar cosas adelante y de iniciativas nuevas, yo le 
diría señor Olivella que tenemos un solar, donde construir el INS de Segur que no se ha 
hecho todo lo posible para que ese instituto esté en funcionamiento, que yo no le he visto 
a usted comenzar como he visto a otros alcaldes de la provincia o del país, no le he visto 
comenzar ninguna manifestación, ni hacer ningún acto de fuerza en favor de los chicos y 
chicas de Segur, para que ese insituto fuese ya una realidad y no que estemos en lista de 
espera que no sabemos bien cuando terminará de dar estos servicios.  Yo, si por parte del 
equipo de gobierno, y usted que lo encabeza señor Olivella, lo van dejando correr y al libre 
albedrío de la Generalitat, el instituto se pasará años y seguiremos sin tenerlo. Creo que 
todo son palabras y nada de concreción para que ese instituto empiece a funcionar. Pero 
es que nos pasa lo mismo con el CAP de Segur. Hoy venimos aquí a hablar de muertos 
cuando deberíamos que estar mirando de mantener a los vivos con la mejor salud posible, 
cosa que no se hace porqué el CAP de Segur actual está cada vez en una situación más 
deplorable. Entonces habría que tomar decisiones al respecto para que ese CAP de Segur 
termine siendo una realidad y no quede en palabras.  Y hay otra cosa señor alcalde, 
cuando un alcalde toma la decisión de sacar algo adelante, lo hace con todo el esfuerzo y 
con todo el cariño y toda la presión posible igual que con cualquier persona. Yo no le he 
visto encabezar a usted ninguna ni le he visto ni le he oido en ninguno de estos dos temas 
que le he comentado, ni en el INS ni en el CAP de Segur, pero lo que son los pasos de 
Segur estamos en las mismas.  Yo no se si usted terminarà encabezando y dando soporte, 
pero verdadero soporte, o haciendo un encierro en el ayuntamiento si hace falta, en esta 
Casa que es del pueblo, no se si usted se verá capaz de terminar estando al lado de los 
vecinos y haciendo ese paso subterráneo que tanto nos están pidiendo.  Y para verlo me 
gustaría que realmente estuviera usted ahí y entonces le daría la razón y lo felicitaría. 
 
Sra. Almagro: a mi m’agradaria fer dues temàtiques de preguntes: una va destinada a la 
regidora de Treball, la senyora Sandra Suàrez i l’altra al regidor de Seguretat Ciutadana, 
senyor Paco Clavero. En relació amb la temàtica de Treball, serien diferents preguntes dins 
del mateix tema del projecte Calafell Crea, que m’agradaria que la regidora Sandra Suàrez 
ens informés en relació amb el que jo ara li proposaré com a regidora de l’oposició.  
Sabem que aquest projecte Calafell Crea ja està al seu equador, perquè és un projecte 
d’uns sis mesos de durada i ja portem gairebé la meitat d’aquest projecte i ja ens 
agradaria com a oposició que en el possible ens informés sobre la marxa d’aquest 
projecte, i quines accions s’han realitzat fins el moment.  Després també, de cara una 
qüestió que és molt important, de cara aquest tipus de projectes de treball i ocupació i 
també de formació, és treballar tot el tema de la inserció.  Jo recordo que el senyor alcalde 
va dir, quan es va tractar aquest tema al Ple, que intentaria o que s’esperaria que la 
inserció arribés a un 80%.  Home, estaria molt i molt bé que avui dia aquest tipus de 
projecte tingués una inserció del 80%, jo entenc que serà difícil senyor Alcalde per tal com 
estan les coses, però sí que encoratjaria la regidora i el seu equip sobretot a treballar sobre 
tot el tema de la inserció perquè ja sabem la situació que pateix la nostra joventut amb 
temes d’atur i de destrucció de llocs de treball, més del 50% dels joves del col·lectiu jove 
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està a l’atur i llavors, treballar i implicar-se en aquest factor i en aquest tema d’inserció 
laboral de cara el nostre jovent que està formant-se amb aquest tipus de projecte seria 
molt bo.  Després també, respecte aquesta temàtica, recordo que el senyor Parera va 
demanar en aquell Ple el llistat de les persones que s’havien sel·leccionat i almenys a 
nosaltres no se’ns ha fet arribar i m’agradaria si pogués ser ara que ja està tothom 
sel·leccionat i treballant en el tema, que ens pogués fes arribar aquest llistat de persones 
participants.  Vostè senyor alcalde també va dir en aquell Ple que es miraria de donar 
beques, ajuts als alumnes treballadors de cara  a gratificar la seva feina i formació.  El que 
passa que a nosaltres ens sobte una mica, perquè pensem que són una mica estrictes en el 
sentit que si se’ls ajuda prop de 200€ a cada alumne treballador, però que també se’ls 
obligui a fer un tipus de despesa i en uns establiments determinats, penso que s’ha de 
justificar això.  No dic que estigui malament, però que ens argumentin això que jo li estic 
dient, perquè clar, això pot ser bo fins a cert punt, però també pot ser molt qüestionable 
fins el punt que segons quin tipus de despeses està bé que es justifiquin però  difícil 
d’explicar.  Després, una aportació que m’agradaria fer com a regidora de l’oposició, si no 
s’està fent, perquè  no tenim tota la informació que a mi m’hagués agradat tenir aquest 
projecte, perquè tampoc en les comissions se n’ha tornat  a parlar i jo li demano.  És una 
proposta que fem, perquè com oposició tenim obligacions i vosaltres també com equip de 
govern ens demaneu propostes, doncs, aquí en va una, i és de cara a la formació de 
restauració i cuina, vostè senyor alcalde també va explicar que els menús que es feien i es 
realitazaven, nosaltres proposem que aquests menús  si no s’acaben menjant per part dels 
alumnes treballadors, que es poguessin destinar com a iniciativa a aquest menjador social 
que vosaltres teniu previst també amb d’altres entitats, doncs obrir de cara, entenc jo, de 
un futur breu.  Això podria ser una iniciativa que es podria tenir en compte i que a 
nosaltres com oposició ens agradaria posar sobre la taula.    
 
I després passem a l’altra pregunta de l’altra temàtica relacionada amb la seguretat 
ciutadana, i és que ens agradaria saber, perquè ja arriba la Setmana Santa i l’estiu en breu, 
ja ha passat l’hivern i quines mesures es tindrien en compte de cara el cos de policia i 
seguretat ciutadana per tal d’evitar les problemàtiques que vam tenir fins ara o hem tingut 
fins ara en relació amb el “tot manta” i per tant, evitar que això afecti negativament el 
comerç del nostre municipi de Calafell. 
 
Sra. Cumplido: jo voldria fer unes preguntes que no em van quedar constestades a 
l’anterior Ple.  Una d’elles va ser quin contracte legal tenia el fotògraf que l’equip de 
govern  utilitza per la pàgina web. Després tampoc se’ns va contestar si les fotografies que 
paguem els ciutadans són propietat de l’Ajuntament o no, perquè aquestes mateixes 
fotografies que paguem entre tots apareixen en flickr privats i aquests no es pot controlar 
quin ús es fan de les fotografies tampoc.  Després voldria fer referència a un fet que a mi 
em sembla que per part del senyor alcalde va passar la línia vermella del que és la política.  
Vull dir alguna de les coses que s’han dit aquí, perquè el mateix que l’equip de govern 
pensa i tal com ha dit l’Olga Elvira que no és res personal, tampoc ho és el que diem 
nosaltres. També s’ha dit que és molt fàcil parlar i gratis, ha afegit algú, doncs,que això 
s’apliqui per tots. També s’ha dit que “cree el ladrón que todos son de su condición”, 
doncs, que també serveixi per tots.  Jo crec que vostè ha creuat la línia vermella en relació 
amb la cura, respecte i consideració que els nostres familiars haurien de tenir per no ser 
càrrecs públics.  Va acusar sense nom és clar, que alguns dels fills dels regidors que ens 
sentem aquí al Ple l’havia fotografiat a vostè. Faltaria més.  Els fills dels regidors que estem 
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aquí, podem fotografiar-nos a qualsevol de nosaltres com a càrrecs públics.  No sé per qui 
anava dirigit, però jo defenso a tots els familiars de tots els regidors que estem asseguts 
aquí, inclosos els seus senyor Alcalde, perquè ells no tenen perquè pagar les 
conseqüències dels nostres actes polítics.  Crec que aquí venim a parlar, a criticar la 
política que fem i no a nivell personal de cadascú. Vostè es va ficar amb una persona que 
no és un polític, que des de sempre hi ha gent que fa fotos i no sé si vostè va dir que li 
havien fet fotos, si les ha vist? Si les té?  Si s’han publicat en algun lloc aquestes fotos?  
Vostè amb aquesta acusació realitzada el passat Ple va deixar en evidència la seva manca 
de projecte, la seva adversió a certs regidors que ens sentem en aquesta taula, i com que 
no aguanta la pressió dels plens, realitza un acte d’incotinència verbal i d’agressió als 
familiars dels regidors, mostrant una greu miopia política.  Quan un polític no té projecte 
es dedica a desacreditar a l’adversari i en aquest cas vostè ha anat una mica més enllà i ho 
fa als fills.  Tot el dolent ho fem nosaltres i el bo ho fa vostè.  I com que vostè tancarà 
aquest Ple amb un sermó molt adient d’ara de Setmana Santa com ens acostuma a fer, tot 
i que criticava molt els sermons que feia l’anterior alcalde, evidentment aquest sermó serà 
sense cap autoritat moral per dir-nos el que vostè no practica.  Dir-li també senyor alcalde 
que l’Alcaldia és més que un títol i no li dóna dret a tractar a l’oposició i als ciutadans com 
de vegades fa als plens. I dir-li només que “el hábito no hace al monje”. És vostè qui ha 
de dignificar el càrrec d’alcalde i no el càrrec d’alcalde dignificar-lo a vostè, senyor alcalde. 
 
Sr.Robert: jo avui només havia de dir un prec però en faré uns quants més.  Miri, el meu 
prec inicial d’avui era sobre el cinema Iris, ve la Setmana Santa, el cinema està tancat, però 
suposo que no es deu passejar gaire pel barri de la platja, ni vostè ni el regidor d’Obres, 
per veure com tenen penjats els cables que envolten el cinema Iris.  Si els cables han 
d’estar exteriors no costaria res posar-los endreçats i no penjant d’aquella forma com 
estan que crec que igual, no ho voldria dir com diu vostè, però ho dic, que potser és la 
imatge o el reflex de l’equip de govern que tenim ara i és la imatge que donem a les 
persones que ens visiten.  Els altres precs com no pot ser d’una altra forma han d’anar 
sobre la liquidació perquè vostè avui ha empleat el nou talant.  Vostè el talant va dir que 
seria de mà estesa, però vostè tal com ha dit la meva companya, està emprant un talant 
totalment coercitiu vers nosaltres. Per tant, el primer prec va destinat a vostè senmyor 
Olivella i és que canviï el talant de coercitiu a dialogant, que és el que va dir al 
començament de la legislatura.  
 
El segon prec és respecte a turisme.  Com s’ha dit abans  i com queda palès, ni aposten 
pel turisme ni han aportat res de valor afegit. Per tant, jo els demanaria que prescindeixin 
dels serveis del càrrec de confiança que vostès tenen que l’únic que fa és incrementar els 
costos per l’Ajuntament i no aporta aquest valor afegit que tots voldríem veure en el 
turisme o en les accions destinades al turisme.   
 
Una altra cosa és el famós decret, que la regidora ha dit que el resultat estava correcte.   
Però, pensin vostès que quan estan estudiant i fan algun examen algun dia, es premia més 
el plantejament d’un examen, encara que el resultat no sigui l’adequat, que no pas posar 
el resultat al final de l’examen sense cap plantejament, perquè com té tota la lògica, la 
racionalització d’un tema és el plantejament i no el resultat.  Per tant, aquest decret està 
mal fet, vulguin o no vulguin, i vostès hauran de fer un decret de subsanació vulguin o no. 
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Un altre prec és que vostès diuen que han incrementat els ingressos, però ho han fet a 
esquenes dels ciutadans i el prec és que els torni aquests diners sobrants que vostès han 
tingut, que els torni als ciutadans, si no vol amb els diners, torni’ls amb els projectes. Facin 
alguna cosa pel passeig marítim de Calafell platja.  Posin diners al Pla de Barris de Calafell 
poble, per exemple. Posin diners i acabin d’una vegada el pas soterrat sota la via de Segur 
de Calafell, per exemple.  Destinin diners a serveis socials i no restringeixin aquestes 
partides d’aquesta manera, amb la situació que tenim al nostre poble.  Això és un prec 
senyor alcalde.  El préstec ICO que han dit gairebé s’aproxima als 6 milions d’euros.  El 
romanent també és d’uns 6 milions d’euros.  Si no volen destinar-los als ciutadans 
directament, destini’ls indirectament i amortitzin préstec que tindrem menys deute a 
l’Ajuntament. Vostès diuen que nosaltres vam endeutar l’Ajuntament amb 23 milions 
d’euros, però no diuen que nosaltres quan vam entrar ja n’hi havia gairebé 30.  Però bé, la 
qüestió és on volen destinar els diners i els ho estem dient ara amb aquests precs.  Vostès 
parlen de transparència, aquesta paraula famosa, quan la regidora ha estat capaç de 
maquillar la provisió de fons per insolvències amb un milió d’euros, amagant l’ou i això no 
és transparència, i aquest milió d’euros el que hauria pogut fer és destinar-lo a tornar-lo 
als ciutadans i això seria transparència i sinó vostè mateixa ho va dir a la comissió 
informativa, per tant, és exclava de les seves paraules, tal com diu el senyor Parera.  I això 
és el resum dels precs, que si vostès no empressin aquesta política de no deixar-nos parlar, 
jo ja veig com anirà això i ja em veig aquí amb la ràdio tancada, tenint que portar aquelles 
samarretes de què ens deixin parlar i que la ciutadania sàpiga realment.  Vostès han tingut 
un romanent  líquid de tresoreria positiu de 6 milions d’euros i ni diuen el que faran, 
perquè l’exposició de la seva regidora ha estat esplèndida.  Jo pensava que aquí vostès 
farien una exposició i nosaltres podríem fer alguns comentaris, però com que sempre 
esperen a que nosaltres fem les exposicions a dedicar-se després a fer els comentaris o 
crítiques i aquests són els precs que li volien dir que són clars i curts, i demano que donin 
respostes clares i curtes.  I per acabar, sobre la provisió de fons aquesta que vostè diu, si 
vostè aquest milió d’euros no està posat aquí inflant la provisió, agafin el compromís avui 
de què no l’utilitzaran en tot aquest exercici i el deixaran aquí apalancat i ja està, no passa 
res.  Vostès diuen, no la provisió de fons per insolvència no la tocarem i no farem cap 
modificació pressupostària de rebaixa per utilitzar-la i llavors cap problema, ho acceptaré i 
ja està. 
 
Sr. Revello: un parell de coses senyor alcalde. La primera és referent al tema turístic i al 
tema de les platges.  Si es recorda al mes de setembre vam comentar al Ple com era una 
mica difícil de comprendre com en un municipi turístic a 15 de setembre estiguessin 
treient tumbones, tendalls i hamaques de la sorra, amb el bon temps que teníem en 
aquells mesos. Bé, per molta sorpresa de molts, ha arribat Setmana Santa, per sort avui fa 
sol, i no hi ha cap tendall ni cap hamaca a la sorra i realment això, pensem des del nostre 
grup, que pot ser perjudicial per la imatge turística que volem donar.  És una crítica, però 
sobretot és una senyalació constructiva ja pensant amb la Setmana Santa de l’any que ve, 
perquè durant aquells dies, els locals es preparen, en teoria poden potenciar els turistes a 
visitar-nos uns dies, perquè després tornaran a l’estiu i es troben amb una platja tancada.  
Jo sé que segurament el mes d’abril es faran coses com cada any, però ja que aquest any 
la Setmana Santa ha caigut molt aviat, potser podríem avançar una mica la col·locació, 
encara que fos només per fer la foto als nostres turistes llegint un llibre.  Ara mateix, 
ningú es posarà sota un tendall per prendre el sol, però sí que segurament faria més 
gràcia veure la platja ben endreçada amb tots els elements que la poden fer més maca.   
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Una altra cosa que volia comentar, era una proposta  que volia passar per escrit, però 
penso que es poden comentar les coses i si fa falta la passarem també per escrit en sentit 
constructiu.   A Carnestoltes hi va haver un episodi amb un grup de caravanistes si es 
recorden “no fem història”, que es van trobar amb la normativa no adequada a les 
necessitats que es van trobar ells mateixos.  Des del nostre grup municipal volem proposar 
que ja que no tenim un càmping s’adeqüi com s’ha fet en d’altres zones d’Europa, unes 
zones d’aparcament ràpid, que no és un càmping, però sí que és una zona 
d’estacionament fix, endreçat i preparat perquè es puguin col·locar unes 8 o 10 caravanes 
màxim.  No que sigui una zona per estar-hi quinze o vint dies, però sí per aprofitar potser 
desplaçaments d’aquests col·lectius per la nostra comarca i que al mateix temps, els 
mateixos treballadors del Patronat de Turisme, quan algú li demani on pot aparcar la 
caravana no es trobin sense poder donar una resposta, sinó que tinguin un lloc ben 
marcat i que sigui allà.  Des del nostre grup municipal ens oferim per seure amb l’equip de 
govern sempre que es valori positivament aquesta iniciativa per estudiar un lloc 
logísticament correcte, de fàcil accés a la platja, la via del tren, fàcil accés per aquests 
vehicles, però sí per intentar que no es repeteixin episodis com aquests.  I perquè no, 
potser, convidar aquest grup de caravanistes afectats pel Carnaval 2013 a venir a la 
inaugració d’aquesta zona i tenir-los amb nosaltres. 
 
Sr. Duart: la meva pregunta només és una i va sobre l’estat de la via pública. Es tracta de 
dos carrers que a les dates que estem ja és impossible arreglar-los, però que són dos 
carrers importants en quant a la imatge que donem de municipi turístic. Es tracta del 
carrer Joan Verdaguer i Àngel Guimerà que tant les persones que caminen, però sobretot 
pels vehicles que transiten, la veritat és que són dos carrers que semblen d’un municipi no 
turístic. Crec que és important que cuidem aquesta imatge dels carrers, la gent que circula 
per aquests carrers, han d’anar esquivant els forats i si passa una moto o un vehicle a 2 
rodes, si es troba amb un d’aquests forats amb la roda del davant, crec que  tampoc no 
tindria un bon d’aquests carrers. Bàsicament seria que cuidem l’estat de la via pública, els 
nostres carrers, de l’asfalt, perquè els turistes estan arribant ara, estan arribant a la 
Setmana Santa i es troben amb un municipi que no dóna la imatge que hauria de donar. 
 
Sr. Ferré: jo voldria fer 3 intervencions. El primer fa referència a les instal·lacions esportives 
i més avui que ha plegat el regidor d’esports i voldríem fer un repàs d’aquest tema, 
perquè el marcador per exemple del camp de futbol de Calafell, ja sabem tots com està.  
També al camp de Segur, hi ha la banqueta que van haver de posar fins i tot una lona per 
cobrir l’equip rival i a més a més, la pista d’aquí a dalt al poble, també hi ha un estat 
d’abandonament que fins i tot hi ha ampolles i llaunes dins de la pista i els nens que  van 
allà a jugar evidentment no poden fer-ho amb les millors condicions. En aquest sentit 
demanaríem que es fes un repàs a les 3 instal·lacions diferents i que aquests problemes es 
resolguessin.  Ahir hi va haver un altre acte que es va fer a la instal·lació esportiva Vilarenc 
Aqua, on hi va haver una roda de premsa per un tema solidari i al qual lamentem que no 
se’ns hagués informat o passat la nota per poder assistir-hi.  Jo crec que com un tema 
solidari hi podíem haver participat i ens podíeu haver convidat. No entenem perquè no ha 
estat així i en canvi s’ha tractat com si fos una roda de premsa en la qual l’equip de govern  
presumís d’alguna actuació que hagués fet en benefici propi o per gestió municipal 
pròpiament dita. En canvi, al tractar-se d’un acte solidari que fins i tot muntava un tercer, 
ens hagués agradat que ens haguessin informat i ens haguessin posat dins l’agenda 
d’actes, aquest acte en el que nosaltres evidentment també haguéssim donat suport.  I 
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finalment m’agradaria tractar, ja que estem obrint instal·lacions que sembla que no són 
del tot necessàries al municipi, també ens agradaria que en tanquéssiu alguna  que sembla 
que està il·legal i que ja fa temps que venim reivindicant.  Fins i tot hem fet diferents 
escrits i ho hem dit en diferents intervencions al Ple, que hi ha una gossera il·legal en el 
camí del Mas d’en Vives, concretament en el torrent que baixa per la cubertera, en el 
creuament, que ja fa més d’un any que vam demanar que s’actués al respecte. Fins i tot, 
hem presentat un escrit per demanar que se’ns faci un informe de compatibilitat 
urbanística.  A la comissió d’obres, el senyor regidor ens va dir que aquest informe estaria 
dins de l’expedient que s’obriria per tal de restablir la legalitat urbanística d’aquest espai. I 
resulta que després hem de fer també una denúncia al Síndic de Greuges perquè no se’ns 
fa cas i la resposta que tenim del Síndic és que atès que no l’hem rebut i que no s’ha 
superat el termini.  Atès que vam sol·licitar a l’Ajuntament de Calafell un informe i 
documentació escaient per resoldre la vostra queixa. Atès que no l’hem rebut, i s’ha 
superat el termini legal per respondre el nostre requeriment, us comuniquem que hem 
reiterat a l’Administració aquesta sol·licitud i la tramesa de la informació de manera 
urgent.  Jo els demanaria que sinó ens la volen donar a nosaltres l’informe de 
compatibilitat urbanística, com a mínim a la màxima autoritat catalana en aquest tema, 
com el Síndic de Greuges, sí que li trametin. Perquè després hem de llegir als diaris que 
s’està intentant legalitzar aquesta gossera com a nucli zoològic, quan el que hi ha al 
darrere és una infracció urbanística greu i que a més a més és il·legalitzable.  I per tant, no 
ens intentin vendre la moto  de què s’està legalitzant, quan no es pot legalitzar.  Llavors, 
el prec que li faríem és que obrisin d’una vegada per totes aquest expedient de legalitat 
urbanística, aquest expedient de disciplina urbanística i que evidentment es restablís en 
aquell espai les condicions que hi havia hagut abans que es fes aquesta instal·lació, perquè 
s’està incomplint la normativa urbanística, s’està incomplint el planejament i a més 
després d’haver-ho denunciat s’està fent prevaricació. 
Sr. Jiménez: només comentar 3 o 4 coses. Una que ha comentat el senyor Bonilla que la 
part aquesta de la zona comercial de l’Eroski, dels cinemes, ja ho sap i ho hem dit molts 
cops, que és una part que encara no està revertida a l’Ajuntament, que jo aquesta 
setmana vaig estar amb l’administradora que porta tot aquest espai i prou ja li costa 
cobrar només el que són les quotes de comunitat que té i és un problema que des 
d’urbanisme s’està treballant.   
 
El senyor Triadó ha comentat el tema de la riera per sobre de l’Alorda, i mirarem de fer  
aquesta neteja que ens comenta.   
 
El poliklin que ha comentat que no queda gaire més al costat de les guinguetes, doncs, 
potser hi ha possibilitats d’integrar-lo una mica més i mirarem a veure el que es pot fer. 
 
I el Massi que ha comentat   això del tema de les hamaques per Setmana Santa. Jo, en un 
Ple que es va fer vaig dir que el 15 de setembre era una data una mica justa pel tema de 
les hamaques i ja li puc avançar que aquest any la proposta d’ocupació de platges de 
CEMSSA que hem gestionat des de Medi Ambient serà fins el dia 13 d’octubre, o sigui, 
fins després del Pilar. Aquesta jo crec que ho trobo prou lògic, però la de Setmana Santa, 
el tema de les hamaques i tendalls amb la temperatura que tenim ara, la veritat és que la 
gent el que volen és una mica de sol i no tapar-se, però ja mirarem què es pot fer. 
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Sr. Clavero: abans de dir res, m’agradaria que quedés clar que els temes de seguretat es 
tracten a la Comissió de Serveis Interns que presideix la tinent d’alcalde Montse López i 
que la regidora sempre té la precaució de dir que jo estic allà per parlar de temes de 
seguretat i mai em pregunten res. Però, penso que aquests temes o alguns d’aquests 
temes a la comissió és on realment es podrien parlar d’una manera molt més transparent i 
dir les coses molt més clares, però bé, algú ja m’ha respost allà que les preguntes me les fa 
al Ple.  El senyor Triadó jo li diria que som porfectament conscients que els últims dies el 
tema de la platja, com també és ben lògic, perquè ve la Setmana Santa i tots els 
restaurants i bars han de fer més acumulació de mercaderies i aquestes coses, hi ha molt 
més trànsit de l’habitual.  Som perfectament conscients d’això i de fet, tota aquesta 
setmana ja el servei de presència policial de la platja ja s’ha reforçat molt, tant amb 
patrulles caminant, és a dir, amb policia de proximitat i amb agents de trànsit que van 
passant per allà.  Aquesta setmana estic segur que el tema ja no és com ho era la setmana 
passada que ja vam ser conscients que teníem aquest problema amb aquest increment del 
trànsit a la platja, fora de les hores que són habituals.  En quant al tema del Top manta és 
complicat.  De fet, el dia 18 de març es va fer una jornada a l’hotel Ra que el títol era 
Ajuntament i cossos de seguretat davant del fenòmen del Top manta. Reformes penals i 
estratègies policials.  Les conclusions d’aquesta jornada van arribar abans d’ahir i jo si algú 
té interès en parlar sobre aquest tema o en tenir aquestes conclusions, jo li puc passar.  El 
que sí que puc dir és que en aquesta jornada estaven representats tots els estaments que 
tenen alguna cosa a veure amb el fenòmen Top manta, des de les marques, agents de 
protecció de la propietat intel·lectual o industrial, hi havia jutges, el president de 
l’Audiència de Tarragona i era el legislador, perquè estava el diputat Jané que forma part 
de la comissió que estava treballant amb l’avant projecte de reforma del Codi Penal que 
canviarà algunes coses, per poder lluitar amb aquest fenòmen amb una mica més de 
claredat d’idees. Hi havia mossos d’esquadra, policies locals, regidors de Seguretat des de 
la Jonquera fins les terres de l’Ebre. Tothom va dir la seva i jo la conclusió que en vaig 
treure és que tenim un problema de difícil solució. El que passa que el que se m’ha 
preguntat no és si resoldrem el problema del top manta, sinó com podem lluitar contra 
dos problemes concrets que podem tenir aquí al municipi de Calafell: un, és el tema del 
mercat ambulant de Segur, respecte el top manta és complicadíssim, perquè el que no 
podem fer és provocar un altercat a dins del mercat ambulant.  És a dir, si nosaltres posem 
la policia dins del mercat i els “manteros” agafen les seves mantes i comencen a córrer, al 
final serà molt pitjor el remei que la malaltia.  Fem el que podem, estem allà, tenim 
presència, la policia hi és, els veïns que estan allà ho saben. Jo he parlat amb els veïns, 
amb les associacions de veïns i ens han donat el seu recolzament. Fem el que podem, dins 
del mercat és un problema de molt difícil solució. Tenim presència i estem allà i el que per 
nosaltres és prioritari és que ningú comenci a córrer per allà perquè seria un autèntic 
desastre i sortiríem a tots els diaris.  Jo crec que és el que podem fer, seguirem amb 
aquesta història i seguirem parlant a veure si podem trobar alguna mesura que ens ajudi 
més vers el mercat ambulant de Segur. 
 
En quant al tema de què pensem fer aquí a l’estiu a la platja.  Penso que tindrem un 
problema com a mínim, igual que el de l’any passat sinó pitjor i dic això perquè una cosa 
que va quedar molt palesa en aquesta jornada, és que allà van intervenir sobretot dos 
regidors que van tenir un problema molt seriós l’any passat, com va ser Castelldefels i 
Sitges.  Jo vaig veure fotografies en aquesta jornada que en algun moment hi havia dos-
cents i tres-cents venedors al passeig.  Aquesta gent aquest any, aquests regidors aquest 
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any no estan disposats a què això torni a passar, és a dir, prendran totes les mesures de 
pressió que tinguin al seu avast per evitar això.  Això vol dir que si aquests dos-cents o 
tres-cents que hi havia a Sitges o Castelldefels, d’alguna manera es desplacen, doncs, 
probablement la pressió que suportarem nosaltres serà més gran que la de l’any passat, 
que en vam tenir molta però que ens en  vam sortir força bé, penso jo.  I de fet, quan vam 
parlar amb les associacions de comerciants al final de la temporada d’estiu, ens van 
reconèixer que la temporada, des d’aquest punt de vista, havia anat força bé.  Aquest any, 
ja estem parlant amb els mossos i estem intentant coordinar les mesures per veure com ho 
podem evitar i estem tancant tot això.  Intentarem fer mesures de prevenció en quant al 
tema del desplaçament, a les estacions i sobretot el que farem és ocupar espai. És a dir, 
nosaltres intentarem que no s’hi posin al passeig, perquè una vegada que hi estan posats, 
els problemes que podem tenir si intentem treure’ls d’allà, doncs bé, l’any passat ja vam 
tenir una mostra i el que nosaltres no volem és que això torni a passar i per tant, 
intentarem prendre totes les mesures que estiguin al nostre avast. Insisteixo, que estem 
parlant ara sobretot amb mossos d’esquadra, perquè sense el recolzament dels mossos ho 
tenim molt difícil.  A nosaltres no ens han recolzat com ho han fet a d’altres municipis i 
nosaltres l’any passat ens ho vam menjar tot sols amb una despesa econòmica brutal que 
no sé si aquest any ens podrem permetre. Per tant, dependrem molt de mossos 
d’esquadra i amb això estem.   
 
Sr. Solé: intentaré anar ràpid.  El senyor Triadó que ha comentat el tema de l’Alorda Park.  
S’ha fet una molt bona obra, vostè ho ha reconegut i creiem que és així , i es netejarà.  
Sempre que plou els punts principals que tenim problemes o que cal un manteniment, ja 
es netegen i per tant, aquest serà un d’ells.  Ho continuarem fent i per tant, el que vostè 
ha dit està en principi garantit.  
 
El senyor Sieiro que ha comentat el tema de l’aparcament del camp de futbol de Segur.  
L’últim Ple una persona del públic ja ho va comentar i bé, quan puguem es prendran les 
mesures corresponents.  Nosaltres ens ho anotem igual que ja vam fer, però recordar que 
el municipi té moltes mancances pel que fa a punts de voreres, asfalt etzètera i que és 
molt difícil capgirar aquesta situació d’un dia a un altre; però si que s’estan fent grans 
esforços, que d’alguna manera agraden a la gent i són convenients, però que és molt 
difícil arribar a tots aquests punts.   
Pel que fa al senyor Bonilla, doncs, vostè ha començat amb un tema de forats, i em 
sembla que amb el que he dit abans , li queda contestat i per completar amb el que ha dit 
el José Antonio,  el regidor de medi Ambient, pel que fa a la zona del Mas Mel de 
l’enllumenat, allò és una zona que no està revertida a l’ajuntament, depèn de privats i això 
ja ho hem comentat a comissions i vostè ho sapperquè ho ha preguntat, però ho tornem a 
explicar, no hi ha problema.  Que estem parlant amb ells i estem en via de que ells acabin 
amb aquesta problemàtica i arreglin aquestes deficiències perquè acabi passant a 
l’Ajuntament amb garanties i no amb l’estat actual que en aquest cas no li pertoca 
arreglar-ho a l’Ajuntament.   
 
Segurament l’alcalde ho acabarà de completar. Ha parlat del tema del tanatori, del 
cementiri, hem fet referència a la comissió que vam tenir i que ens pensàvem que avui no 
se’n parlaria.  No vull tornar a parlar del cementiri perquè ja s’ha parlat prou avastament, 
vam explicar com anava tot el tema, vostès van fer les preguntes o suggeriments que van 
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creure convenients  a la comissió i avui s’ha portat al Ple.  Si és prioritat o no, crec que ja 
ha quedat prou explicat a l’anterior punt. 
El senyor Joan Carles Robert que ha parlat del cinema Iris, dir-li que allò depèn de les 
companyies Telefònica i Endesa. Una companyia ha fet la seva feina però l’altra no.  Les 
companyies ja sabem com van, hi estem al damunt  i òbviament allò no quedarà així. 
 
Pel que ha dit el Toni Duart em sap greu que em faci aquesta pregunta i segurament 
m’entendrà ràpidament i és que si el seu company li expliqués què es parla a les 
comissions entendria què s’està fent allà i quina és la intenció de l’Ajuntament, però no 
passa res, ho dic en públic i potser al final eliminarem el punt de precs i preguntes a les 
comissions,perquè ho traslladem tot al Ple, però no passa res, ho tornem a dir, ho fem 
públic i així la gent se n’assabentarà. Allà s’ha d’arreglar l’asfalt i les voreres, però si s’hi 
fixa, si hi ha anat en els darrers dies se n’han arreglat unes quantes sobretot al carrer 
Àngel Guimerà cantonada amb Vilamar, el passatge Sant Antoni, Jacint Verdaguer i 
només falta arreglar punts d’asfalt, que com hem dit molts cops aquests punts d’asfalt 
abans de l’estiu s’arreglaran després de Setmana Santa i que aprofito per dir que es farà 
conjuntament amb punts puntuals del municipi.  Hi estem treballant, s’han fet les voreres, 
per tant la gent sí que pot caminar i fins i tot s’han adaptat guals per persones amb  
mobilitat reduïda, per cotxets i només falta la part de l’asfalt, però que l’ajuntament ja hi 
està al damunt.  Recordem que l’ajuntament ja ho va dir des del principi de legislatura que 
es necessitaria al voltant de 6 o 7 milions d’euros pel que fa a arreglar punts puntuals.  La 
situació econòmica és la que és i no podem arribar a tot.  Segurament, inversions que 
s’han fet en un passat que eren innecessàries possiblement haguéssim pogut arribar a 
més.  
 
Després parlar del tema que ha comentat el Ramon Ferré.  Miri, abans hem parlat de 
coherència i servir.  Coherència no la té i servir ho continuo tenint en dubte, o com a 
mínim, servir per tota la població i no per qui interessa i segons el tema, perquè parlar des 
de l’oposició es fa d’una forma i parlar des del govern ho fem d’una altra.  Vostè sap que 
la zona de Mas d’en Vives i en d’altres municipis s’han fet les coses malament durant molt 
de temps. Vostè vol que comencem a fer persecucions per interessos polítics i de no sé, 
perquè ara diu que les coses les hem de fer bé. Miri, vostè va governar entre el 2007 i 
2011, estava a l’equip de govern, que jo recordi estava a les Juntes de Govern com a 
tinent d’alcalde.  En aquesta època hi va haver denúncies o que preguntaven com estaven 
aquells temes.  Vostè ve aquí com si hagués descobert la panacea com si hagués anat a 
donar una volta per primer cop pel Mas d’en Vives i  ho hagués descobert.  I aquesta és la 
realitat, ens acusa de prevaricació i aquestes acusacions són molt fortes. Repassem el que 
vostès han fet o no i han deixat de fer. Perquè expedients que estaven guardats en un 
calaix, i ho dic així, i pot sonar en un to que m’enfadi, però és la realitat, per la qual els 
temes segons la feina, es guarden en un calaix i a veure què passa i el temps ja ho 
prescriurà, és molt fàcil i n’hi ha molts i ja a l’últim Ple ho vaig mig dir, perquè se’ns va 
acusar com si no féssim un seguiment de les activitats i un seguiment d’aquests temes, 
però ja ens ha dit i això ha estat públic que hem fet unes 300 inspeccions en activitats 
amb la finalitat  de regularitzat i n’hem trobat al voltant d’una tercera part, al voltant 
d’unes 100 que no estaven regularitzades. Això és fer la feina i actuar amb responsabilitat, 
però quan anem a buscar una activitat que està regularitzada ho fem de la següent 
manera: anem a parlar amb la propietat, amb el llogater, amb qui sigui i li diem que allò 
no està correcte i a veure  com podem resoldre-ho i l’Ajuntament espera el temps que 
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hagi d’esperar, col·labora, fica els mitjans tècnics, assessora si fa falta per tal que la gent 
tingui la seva activitat en condicions, perquè el que no es pot fer com es feia abans, qui fa 
l’activitat bé cap problema, però qui fa l’activitat malament, doncs ja està bé perquè l’ha 
oberta. Doncs, aquesta no és la manera nostra de fer. I com molts problemes d’activitats i 
amb construccions il·legals hi són, i l’Ajuntament l’únic que fa és posar ordre poc a poc, 
però entenem que és un servei al ciutadà que és parlar amb la gent i trobar una solució. 
Perquè, anar a buscar problemes que tenen des de fa més de quatre, cinc, sis, deu i 
quinze anys i treure’ls ara perquè ara interessa, perquè potser és l’únic argument que hi 
ha a nivell de desgast polític o la seva manera de fer política, ja no ho sé, doncs, és tenir 
una mica de cara, perquè les denúncies que se’ns han comentat per direrents temes, al 
2009 n’hi van haver 2, al 2010 n’hi van haver 5, però aquí hi ha 5 o 6 propietaris que tene 
coses al respecte molt similars. Vostè només en va treure una, perquè li interessava 
políticament, per fer mal a una companya meva i així ho he de dir.  Vostè ara en treu un 
altre, perquè d’aquesta forma l’ajuda a compensar l’argumentari que va fer servir en el 
seu moment.  En lloc de seure’s i buscar una solució de què es pot fer, no, el servei al 
ciutadà, anem en contra.  I no pot ser que ens anem ficant en temes personals de 
companys pel simple fet de treure benefici polític, perquè al final hem de trobar solucions. 
Hi ha problemes que costa molt trobar solucions perquè venen d’una inèrcia molt dolenta 
i de molts anys, però el que hem de fer és canviar el xip. És a dir, bé, hi havia un 
problema, com el podem regularitzar? Què podem fer? Però el que no podem fer és 
canviar el municipi d’un dia per un altre, des de que estem a l’oposició.  Si vostè no 
hagués governat i ho hagués dit, entendríem que té ganes de fer les coses bé, no sap la 
història, ja li expliquem o potser sí.  Però no, manava i no fem res, ara no manem, vinga, 
aquí tiren tots els cavalls cap a la gent. Per mi és una falta de respecte, perquè si vostè 
tenia ganes de preocupar-se, s’hagués preocupat de les activitats perquè la gent no 
tingués activitats il·legals.  S’hagués preocupat de parlar amb la gent i trobar-hi solucions i 
no dir res i anar en contra de la gent.  Perquè al final vostè sempre ens acusa a nosaltres 
de persecució  de no sé què, quan al final ho acaba fent vostè.  I no sé si he de parlar amb 
Ramon Ferré o amb partit socialista, perquè no sé si tots els companys pensen com vostè, 
però sí que vostè el que està demostrant aquí és una manera de fer no correcta i no 
entenem.  Si algun ciutadà té un problema o irregularitat l’Ajuntament l’ajudarà i si aquest 
ciutadà ha de canviar coses se l’obligarà, com així s’ha fet en algunes activitats. I no vull 
dir-ne en públic perquè ho trobaria una falta de respecte.  Vostè em pot ensenyar els 
papers que vulgui i jo li puc ensenyar els expedients que hi ha al calaix i que vostè com 
bon representant polític, devia guardar en un calaix.  Per tant, l’Ajuntament actuarà com 
hem fet sempre, com un servei de cara el ciutadà, ajudant la gent i regularitzant les coses 
poc a poc, perquè és el que s’ha de fer, perquè no canviarem la inèrcia dels mals vicis del 
municipi durant molts anys, perquè per aquí han passat molts governs, i d’alguna manera 
tothom ha tingut part de culpa en algunes coses. L’únic que hem de fer és regularitzar 
sense culpar ningú i vostè vol que busquem culpables, doncs, vostè mateix amb la seva 
manera de fer.  L’únic que podem dir nosaltres és que des de la regidoria de Medi 
Ambient, Urbanisme, Via pública, en el qual ens trobem amb molts problemes com aquest 
cada dia, intentarem regularitzar-los, fer una educació al respecte i sobretot col·laborar al 
màxim, perquè al final estem aquí per això i no per anar en contra de la gent, perquè no 
ens agradi quin pensament polític tenen. 
 
Sra. López: amb la línia que deia el Rafel, comentar-vos que des de l’any 2009 els 
expedients de responsabilitat patrimonial s’havien quedat sobre la taula, i durant 2 anys 
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hem hagut de posar en ordre, perquè també ja posats que parlem d’expedients i coses 
mal fetes, això va passar, ens ho hem trobat i hem hagut de posar-nos de forma seriosa  a 
resoldre aquests expedients per part de la ciutadania que van presentar en el seu moment 
i que pel motiu que sigui ningú ni cap polític va decidir donar cap solució. Per tant, jo 
també vull dir que no només s’ha trobat amb temes d’activitats i llicències sinó també amb 
temes jurídics, com és la responsabilitat patrimonial  i que hem hagut de resoldre ara. 
Simplement, era per posar un punt més al comentari que ha fet el Rafel dels expedients 
dels calaixos, que a data d’avui tampoc entenem perquè hi havia aquesta inactivitat 
política.  Jo no dic dels tècnics, perquè crec que aquests van fer el que els van manar en el 
seu moment.  
 
En relació amb els precs i preguntes que ha fet el regidor Joan Carles Robert, primer de 
tot, vostè sí que és ben cert que s’ha dirigit en aquest cas a l’alcalde, dient que té un 
talant cohercitiu i que hauria de canviar, doncs, jo en aquest cas aprofito perquè com que 
són precs i preguntes i és el meu torn, dir-li que agrairia que fos més seriós a l’hora de fer 
les seves ponències i que parli amb la rigorositat que cal amb el tema de l’economia i amb 
el tema d’hisenda perquè és el que toca. Simplement aquest és el meu prec i li demano 
que a partir d’ara respecti i li doni la importància que té aquesta àrea.   
 
En relació amb un tema, que crec que podria entrar-hi jo perquè és un tema de personal, 
encara que és de justícia que ho defensi la regidora de turisme en aquest cas, sobre el 
tema dels càrrecs de confiança,  perquè jo crec que això és més un atac contra una 
persona i que jo crec que en aquest cas la regidora Olga Elvira farà la defensa que cregui 
oportuna. 
En relació amb el tema del decret, crec que ha quedat clar que no ha estat la regidora la 
que ha dit sinó la Intervenció  d’aquest ajuntament la que ha rectificat i la que ha dit. 
També s’ha comentat que es donava per bo que aquesta modificació quedés constància 
en l’acta del Ple, per tant, jo crec que està  tancat. Vostè pot fer totes les valoracions que 
cregui oportunes, jo les respecto perquè la meva posició sempre ha estat aquesta, però 
insisteixo, sempre jugar amb el mateix tema intentant vendre no sé què, crec que mai 
aconseguirà res i no aporta res tampoc.  Jo crec que hem d’aportar, i en aquest cas vostè 
no ha aportat res amb aquest prec o pregunta que ha fet, intentar dir que s’ha fet 
malament.  És ben cert que hi ha hagut un error, s’ha comentat en el seu punt, s’ha dit, la 
interventora en aquest cas de l’Ajuntament ha rectificat, la secretària ha fet la modificació 
i per tant aquest punt estava tancat. 
 
Sobre el tema d’incrementar els ingressos a esquena de les ciutadans i de revertir-ho, jo no 
vull ser una mica dura amb aquest tema, perquè o no m’entèn o no em vol entendre.  La 
Llei d’estabilitat pressupostària vostè sap quina és, entenc que sí, la Llei orgànica 2/2012 
que és on es parla d’una sèrie de coses a fer. També entenc que vostè té coneixement de 
la Llei de pressupostos de l’Estat que s’han aprovat per aquest any 2013 i el que explica i 
el que especifica. Per tant, si vostè té aquestes dues lleis a la mà i se les mira, entendrà 
que el que estableix la normativa en aquest cas de forma general, el tema del romanent 
líquid de tresoreria a data d’avui no està definit en què s’ha de gastar.  El tema de 
l’endeutament sí que és ben cert que l’any passat sí que es van pronunciar i van dir que el 
superhàvit, el positiu o com li volguem dir, sí que havíem d’anar a eixugar deute i aquest 
any no s’han pronunciat i això que quedi constància.  Quina és la nostra postura i que 
nosaltres defensarem i anirem allà on haguem d’anar? Que aquests diners que tenim 
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vagin a inversió. I perquè defensarem aquest equip de govern la inversió? Doncs per una 
qüestió molt senzilla.  O sigui, els crèdits que vostès la majoria van demanar aquests 23 
milions d’euros que vostès van negociar i van gastar-se en un únic mandat, no en tota 
l’època de la democràcia, sinó en un mandat 23 milions d’euros, sí que és ben cert que hi 
havia uns tipus que eren interessants i clar, el que seria absurd és que nosaltres destinem 
aquests diners a eixugar deute, per després poder endeutar-nos, perquè també ha canviat 
la normativa, i crec que això també ho sap vostè.  No poso en dubte els seus 
coneixements que ara sí que ens permetran endeutar-nos entre el 75% i el 110% ens ha 
d’autoritzar i ho faran, si baixem aquests límits d’endeutament, doncs, amb prèvia 
autorització del govern del Generalitat que pertoca, doncs ens podríem endeutar i no 
volem arribar a aquest punt. Preferim que el govern de l’Estat es pronunciÏ i ens digui: 
miri, vostès, gràcies a què han tingut i degut a aquesta línia ICO, que també li vull explicar 
perquè crec que no ha quedat molt clar.  Quan es va aprovar la línia ICO el que ens van dir 
és que eren majors ingressos i per tant, ho podíem incrementar amb el pressupost, però el 
que vam deixar molt clar és que la partida de despesa no es podia incrementar. Per tant, 
tenim un desequilibri pressupostari autoritzat, perquè ens ho van ordenar. Per tant, 
aquests diners que vostè diu i que hem de destinar a no sé què dels ciutadans, o a 
projectes, el que ha de tenir clar és com ens ho van donar. Per tant, aquests diners no són 
els que vostès diuen i això, com bé he dit abans, es va destinar a pagar proveïdors que 
després d’haver fet la feina, no havien cobrat. I és el que nosaltres vam fer, donar oxigen a 
la Tresoreria.  A data d’avui aquests diners malauradament no hi són, perquè vostè sap 
perfectament com funciona un pressupost i en què consisteix una liquidació.  No vol dir 
que que el que reflexi un pressupost ho tinguis a la caixa per fer la despesa.  També és 
ben cert que vostè és coneixedor dels problemes que tenim per cobrar dels altres ens, de 
les participacions, que això també vostès són conscients. Per tant, no intentem jugar amb 
segons quines coses per enganyar, i ho dic obertament, i ho sento perquè sé que a vostè li 
molesta, però és que vostè enganya contínuament a la ciutadania amb aquests 
comentaris, de donar els diners perquè sap perfectament i té tota la documentació i no 
s’ha enganyat a ningú, no s’ha maquillat cap número i està tot ben posat. I fins i tot té 
una comparativa que mai a la vida s’havia fet. Hem fet els deures, li hem facilitat la feina, 
què més vol? Si ho té tot ben posadet i ve vostè i diu el que ha dit avui al Ple? I a més a 
més en precs i preguntes insisteix, home, doncs, ho sento, però està molt equivocat. I  
també li he de dir que ho sento que vostè no tingui els coneixements que hauria de tenir 
entenc jo, d’economia, perquè nosaltres el dubtós cobrament que està posat és el 
recomenat per la Sindicatura de Comptes i és el que s’ha de fer i el que s’hauria d’haver 
fet des del primer moment quan vostè va estar dirigint aquesta àrea, perquè si ho hagués 
fet no s’hagués trobat amb els problemes que es va trobar, perquè això li va ocasionar 
greus problemes com va ser el no poder-se emportar unes factures per un import d’1,3 
milions i que vam haver d’assumir nosaltres al pressupost per la seva mala gestió i això 
sempre ho portarà.  És la seva lacra que portarà a les esquenes contínuament de no haver 
fet bé la feina.  Estafar, intentar enganyar, no posar els diners de dubtós cobrament en 
època de crisi, 2007, 2008 recessió, i vostès es van passar pel forro el que era la 
recomenació de la Sindicatura de Comptes. Per tant, vagi en compte,  com diuen les coses 
vostès i com enganyen la ciutadania.  Insisteixo, que el tema aquest l’hem de tenir clar. 
Això és transparència, donar números, donar realitats i fer les explicacions i sobretot mirar-
se  la normartiva abans de venir a un Ple i dir segons què, perquè no es pot sostenir el que 
ha dit vostè en aquest Ple amb cap norma de les que tenim actualment vigents.  I això és 
un gran problema, el parlar d’una cosa que no en té coneixement.  Per tant, queda clar 
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que el decret s’ha quedat modificat, que el tema del romanent líquid de Tresoreria queda 
molt ben explicat i que és ben cert que aquest sobrant no existeix com vostè parla així a la 
lleugera i el tema de transparència més informació no podem donar-li, perquè sinó jo 
també faig de ponent de l’oposició i així fem la seva feina del tot. 
 
Sra. Suàrez: a mi em toca contestar el que ha comentat la Yolanda Almagro respecte el 
Calafell Crea. Estem preparant tota la documentació per donar, el que passa és que 
encara no estem a la meitat del projecte i com que encara hi ha diversos projectes que 
s’estaven acabant de gestionar, volíem donar tota la informació quan tinguéssim tots els 
productes resultants marcats realment.  Per tant, em sembla que porten ara 2 mesos, no 
arriben als 3 perquè es va endarrerir. Llavors, les accions que s’han de dur a terme ja us dic 
que les estem acabant de marcar, és un projecte nou i com a tal és evident que teníem 
molt  clar quin  era l’objectiu, les disciplines formatives, però s’han de marcar molt les 
accions i els productes resultants i que aquests realment reverteixin a la societat i que 
vagin generant aquesta xarxa que inicialment es va preveure quan es va dissenyar aquest 
projecte.  El tema de la inserció, sabeu que un dels motius de triar Fundació Santa Tresa va 
ser pel tema INCORPORA, perquè ells són l’entitat coordinadora del Camp de Tarragona, 
amb aquest programa i que això apareixerà immediatament, però a data d’avui que jo 
sàpiga encara no han iniciat les accions específiques amb l’alumnat, perquè s’està 
preparant per anar a veure les empreses, perquè al cap i al a fi el que és important és 
vendre el producte a les empreses per fer la inserció de l’alumnat correctament.   Pel que 
fa a les beques són 200 euros al mes i en principi això és un ajut, no és una beca 
específica, perquè aixì era compatible amb qualsevol ajut que s’estava cobrant amb 
qualsevol prestació contributiva o no, i creiem que era important que existís aquesta 
compatibilitat de les persones que formaven part del Calafell Crea.  Són 200 euros al mes i 
la intenció en marcar en què es podien destinar aquests diners, era que no es fessin 
despeses supèrflues, perquè enteníem que per exemple, gastar-ho en segons quines 
despeses enteníem que aquest ajut si era real a la persona a l’àmbit social i s’havia tingut 
tot això en compte, s’havia de remarcar molt bé el tipus de despesa.  Són despeses de 
primera necessitat, són despeses de roba, és a dir, que hi ha prou amplitud amb el que és 
la justificació en sí de les despeses iel que sí que també s’estableix és que aquestes 
despeses només es poden gastar al municipi de Calafell, perquè enteníem també que era 
una manera de revertir en els comerços del municipi, revertint aquest ajut, que també es 
donava, que el consum es realitzés al municipi. Pel que fa al menjador  a la seva companya 
se li va explicar l’altre dia tot el que és el projecte del menjador social i per tant, tot i que 
vostès ens han fet aquestes propostes ara mateix, aquestes propostes ja s’havien treballat 
anteriorment i evidentment tots els menús que es realitzin com a treball per aprendre a 
nivell formatiu els que estan a la formació de cuina, van destinats al menjador i aquest 
menjador és social, en el qual hi ha una part que està a l’antic local social del Sindicat 
anomenat “Cal Fricando” i després a l’institut Camí de Mar, hi ha l’altre menjador social.  
Són dos horaris diferents i comencen el dia 2 d’abril i aquí el que hem intentat també és 
que reverteixi per una banda, amb l’institut Camí de Mar amb l’alumnat de segon de 
Batxillerat  realitzant un projecte amb una entitat social com la Fundació SantaTresa que 
està al mig entre l’INS Camí de Mar i l’Ajuntament de Calafell i després tots els que tenim 
de joves per l’ocupació de cambrers, també faran les seves pràctiques al menjador. Per 
tant, tot reverteix i intenta que vagi més enllà. Com que ens manca definir que comencem 
ara amb el que són les campanyes de tot el tema del voluntariat, dels tallers i de captar 
voluntaris de tot el municipi per fer-lo créixer encara més i encara hem d’acabar de lligar 
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tot el que són les accions conseqüència dels horts, perquè també la intenció és que aquells 
que facin horts urbans els productes també reverteixin al banc d’aliments i amb diferents 
famílies del municipi ho estem acabant de lligar amb Benestar. Esperàvem poder tenir tot 
això ben marcat per poder donar-vos la informació  correcta, que ja us dic aquestes 
diferents accions junt amb els tallers inicials del tema del voluntariat per donar-li tota la 
cabuda i poder explicar realment tot el projecte del Calafell CREA i tota la magnitud que 
té. Perdoneu que m’he allargat una mica massa, però és un tast i si que en una comissió o 
altra donarem compte.  Si ho expliquem en una o altra enviarem la informació per correu, 
perquè com que també és un tema molt social, va una mica més enllà del que és la pura 
promoció econòmica. 
 
Sra. Elvira: començaré amb el prec del Massi amb el tema dels caravanistes, amb l’incident 
del Carnaval.  Estaria bé que ens asseguéssim a parlar-ne tots els grups polítics, seria una 
bona iniciativa.  Com ja sabeu va ser un malentès i es va dir públicament. Va ser una cosa 
que des de l’Ajuntament no vam rebre cap sol·licitud, ells deien que sí, i ja sabeu com va 
anar el tema, però jo crec i saps que nosaltres som d’aquesta forma de ser, d’intentar 
ajudar el màxim i tot el que sigui turisme pel municipi jo crec que tots estem aquí pel 
mateix.  O sigui que, us poso si vols una reunió política de tots els partits polítics que 
estem en aquesta taula i ho podem parlar. 
 
I l’altre punt que avui em toca a mi és el tema del Patronat de Turisme. En primer lloc, 
agrair a la Montse que em deixi defensar aquest punt i en segon lloc agrair també el Joan 
Carles Robert, que torni a treure’l perquè jo ja m’ho havia apuntat a precs i preguntes, per 
al·lusions del punt que s’ha tractat al Ple, però jo crec que senyor Joan Carles Robert, no el 
vull fer culpable a vostè de res, perquè crec que potser els seus companys no l’informen 
prou bé de com funcionen les coses al Patronat de Turisme.  Crec que no toca justificar 
més si es fan més o menys coses.  Això ja no toca, perquè aquest discurs el tenim tant a 
les comissions com als plens de cada mes. Jo crec que ja és una mica cansat aquest tema i 
crec que les coses es demostren  caminant i bé, al cap d’aquests quatre anys ja direm si 
aquest Patronat ha funcionat bé o no.  Aquest Patronat hores d’ara s’està treballant de 
valent, que tot el personal que està penjant d’aquest patronat està fent la feina molt ben 
feta i que sobretot s’està treballant amb els Estatuts que durant molts anys ha estat una 
reclamació per part de tothom dels que hem estat aquí.  Li deia la falta de comunicació 
perquè queda palès des de la comissió de cultura a mi també m’ha estranyat  sentir això 
del menjador social, perquè jo vaig estar a la comissió de cultura i això es va parlar, del 
menjador social i que es passaria pel Cal Fricando. Llavors, aquesta manca de comunicació 
crec que vostès, se l’haurien de fer sentir molt, perquè jo vaig ser a la comissió del dia 19 
de març vaig estar present en una reunió a la qual no estava convidada.  Era una reunió 
peronal del càrrec de confiança al que fa referència i que més endavant parlaré.  Aquesta 
reunió, aquest càrrec de confiança, la va voler tenir a títol personal amb els dos membres 
de la comissió informativa que formen part que són el Massimiliano Revello i la Yolanda 
Almagro. Se’m va convidar a aquesta reunió, tot i que jo no sabia que s’anava a fer. Vaig 
estar escoltant durant tota aquesta reunió a les persones que estaven allà.  En cap 
moment vaig formar part ni vaig parlar del tema i el que sí m’ha donat una claredat, i dic  
que no vaig parlar en cap moment, i les persones que estaven allà ho saben, només vaig 
anar a escoltar, perquè estava convidada, però el que sí m’ha demostrat és que aquestes 
persones i en general i em sap greu posar-lo a vostè també en aquest lot però crec que es 
mouen des d’unes energies que no toquen, des de l’energia de la mentida, de la 
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lmanipulació, de l’oportunisme i sobre tot de la falta de respecte. Aquesta persona va 
demanar respecte a títol personal. Si que és una persona que és càrrec de confiança, però 
precisament que vostès em parlin de càrrecs de confiança quan n’han arribat a tenir, en 
moments puntuals  del mandat, fins a set càrrecs de confiança que oscil·laven entre els 
3.000 i els 5.000 euros. Que la totalitat dels quatre anys que van estar governant van 
tenir-ne tretze.  Saben i sempre ho he dit que els càrrecs de confiança eren persones 
necessàries, partint de dues premises: que fossin treballadors i que tinguin sous 
mínimament normals del que es considera normal, pel càrrec que estan duent a terme.  
Dir-los que aquestes persones que van estar a la reunió ho saben, està cobrant uns 1.200 
euros al mes.  És una persona que no ve a donar idees sinó a coordinar les diferents àrees 
de promoció econòmica. Vostès saben i en són conscients que aquesta persona es guanya 
amb escreix aquest sou, però bé, com ja torno a dir i el que sí que m’ha quedat molt clar, 
és que allà en aquella conversa vostès  van dir que això era un joc polític i que ella havia 
decidit entrar-hi, home, tractar d’un joc polític el treball d’una persona, i sé que els fa molt 
de mal, però d’una persona que vostès el dia que es va contractar va ser criticada en el seu 
bloc del PSC per contractar una persona embarassada de 7 mesos, quan encara li quedava 
un mes i mig per treballar i ho va fer, després va agafar la baixa matermal durant 6 
setmanes, que era el que la Llei obligava i va tornar a incorporar-se.  Jo crec que els ha 
donat lliçons aquesta persona d’humilitat sentant-se amb vostès en certs moments, per 
intentar fer-los entendre que era una persona que l’únic que volia era treballar pel 
municipi, però ha quedat palès un cop més que vostès són persones que no mereixen que 
persones com la càrrec de confiança del Partit Popular pugui seure amb vostès i donar-los 
les explicacions. Les avastes explicacions que els va donar aquell dia, en el que jo vaig ser 
només oient i en la que aquesta persona amb una humilitat impressionant els va demanar 
una sèrie de coses que bàsicament era el respecte a la seva persona i bé, torno a veure i 
espero que ella s’hagi donat compte ja per segona vegada, d’aquestes mentides, 
manipulacions a les quals està sotmesa, espero i desitjo que conegui les persones a les que 
ha defensat, perquè em consta que els ha defensat i ara ha tornat a sortir a la llum que 
vostès no són persones dignes de què aquesta persona s’assegui amb vostès. 
 
Sr. Iglesias: con su permiso señor alcalde que ya he dimitido pero yo creo que continuo 
hasta el final.  Simplemente, es un poco lo que he dicho antes al final de irme.  Señor 
Ramon Ferré, es la cuestión de la intención que se tiene en realmente solucionar las cosas 
o en tirar cosas encima, o bien del equipo de gobierno o de personal de esta Casa que 
sabe que está llevando las instalaciones.  Si usted quiere saber como están los marcadores, 
usted tiene acceso a una persona que además juega con usted a hoquey y tiene acceso a 
la regidoría a reclamar unos marcadores que no están arreglados. Pero me sorprende más 
todavía, que esos marcadores los arreglé gracias a ponerme en contacto con Mondo, en el 
mes de Octubre, nada más empezar en esta legislatura, cuando han estado cuatro años 
sin funcionar y además sabemos que está aprobada su reparación y se ha puesto ya el del 
campo de futbol de Segur, y ahora está en marcha la del campo de futbol del Calafell.  Y 
además laas banquetas, sabe usted perfectamente que están reclamadas al seguro desde 
hace meses.  Claro, es lo que hablábamos antes, es lo que han dicho mis compañeros. 
¿Esto es la política realmente?  ¿Este es el compromiso con la ciudadanía?¿ La política que 
hago yo como oposición es a ver que puedo tirar en contra de un equipo de gobierno o 
realmente me preocupo que mi municipio y mis ciudadanos tengan las cosas 
solucionadas?  Entonces, simplemente Ramon, es un poco y de verdad que no lo digo 
para regañarte ni nada, pero sí  para que tomes consciencia de decir, ¿yo quiero tener 
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solucionado para la entidad de futbol Calafell, el tema del marcador? Me voy a enterar 
primero, a ver que pasa.  Pero claro hemos pasado la comisión informativa de Serveis a les 
Persones y aquí nadie ha reclamado nada de ustedes, de los dos que han ido a  cada 
comisión, ni marcadores, ni campo de futbol.  Entonces ¿a qué se viene al Pleno? Se viene 
a utilizarlo como una plataforma a nivel radiofónico de cara los que están escuchando de 
la población. Pero con esto realmente no estoy solucionando el problema que estoy 
reclamando, porqué el problema que estoy reclamando de esos marcadores lo puedo 
solucionar si lo digo a la comisión o si se lo digo directamente a las personas que están 
llevando el mantenimiento.  Y es lo único que quiero decirle. Respete un poco también a 
los trabajadores de la casa, porqué tiene acceso al cap de manteniment que precisamente 
tengo un libro, un tocho para el presupuesto de este año, en el cual pone hasta los 
cambios de bombillas que hacen falta en las instalaciones.  Entonces, venir aquí que si 
estaba sucia la pista del Castell, que si como está el marcador del campo del Calafell.  No 
se ha preocupado en cuatro años seguidos del campo del Calafell ni del Segur, no han 
funcionado.  En cambio yo he cambiado los marcadores en octubre de 2011. Cuatro años 
seguidos sin solucionarlo y estaba usted gobernando.  Entonces, ¿cuál  es la intención? 
¿Solucionar el problema a la ciudadanía o tirar a dar al equipo de gobierno y incluso a los 
trabajadores de la Casa?.  Eso quiero que se lo plantée usted sinceramente y para que 
ejerzan algun tipo de oposición constructiva como usted prometío en el Pleno de 
investidura.   
 
Sr. Olivella: queden algunes coses per contestar i unes altres personals de l’alcalde.  En 
quant al prec de fer saber els familiars dels funcionaris quan es moren, dir-ho aquí, a 
veure, nosaltres creiem, i a més ja ho havíem comentat l’última legislatura, que només 
donar el pèsam als familiars de la gent que treballa a l’Ajuntament és una mica 
discriminatori i per tant, creiem que s’ha de fer saber i donar el condol a tot el municipi. 
Llavors, el que síq ue fem és que amb tots els familiars del consistori, funcionaris o 
familiars, se’ls fa arribar una carta que ja es feia des de la legislatura passada, en nom de 
l’Alcalde i regidors i regidores es dóna el condol a les persones directes que treballen a 
l’Ajuntament i a qui es cregui.  El que passa que és molt difícil arribar a tothom. Si 
poguéssim fer-ho arribar a tothom, ho faríem.  Si algun dia tenim totes les dades, no hi ha 
cap problema, de què en un moment determinat, de fer-ho arribar a tothom.  El que 
passa és que creiem que des d’aquí, només dir uns o altres, si se’ns oblida o no, per altra 
banda, creiem que tots els ciutadans es mereixen aquest acomiadament de tothom en un 
moment determinat, i per això molts regidors i regidores van als diferents enterraments i 
acompanyen la família.   
 
En quant al concurs del Blanquet i lo de Mercadona és una qüestió com Mercadona estem 
constantment acabant de negociar qüestions de la zona.  De tota manera estem esperant 
que avancin més l’obra i veure com va quedant tota la zona que també estan actuant en 
aquests moments.  Nosaltres el que hem tret ara a concurs, que és el compromís que vam 
agafar l’any passat amb la gent, que és quan els vam dir que s’enderrocava tota la qüestió 
del Blanquet, doncs, que es faria en dues fases. Llavors, intentarem aquest any pavimentar 
des de l’Ajuntament la meitat, abans de l’estiu si pot ser i llavors encara quedarà la segona 
fase que és la part que podem seguir negociant.   
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Sr.Triadó: he preguntat per la situació de les guinguetes, si estaven totes ajudicades i 
tambóe pel cost de l’aparcament. Ho tens aquí Rafel?  Hi ha hagut la mesa de 
contractació, el Josep Parera va anar-hi i ell ho sap.  
  
Sr.Solé: el dilluns que n’hi va haver, per un tema de la mesa,ja se sap, allà  també es podia 
haver preguntar l’import i se n’han fet 3 de meses. 
 
Sr. Olivella: ja t’ho farem arribar, i sinó senyor Parera si vostè ho té i li fa arribar vostè 
mateix. 
 
Sr. Parera: suposo que sí. 
 
Sr. Olivella: com que suposa que sí? 
 
Sr. Parera: suposo que ho trobaré. 
 
Sr. Olivella: De tota manera Joan Maria si no ho tens clar vens i t’ho donarem, si no 
t’arriba. Pel que fa a les guinguetes s’ha fet el procediment fa més d’un any.  De tota 
manera el primer que s’ha instal·lat és aquest que és el que es va donar i el que té 
condicions de tenir-ho ara per  Setmana Santa i després de cara l’estiu hi haurà el segon i 
el tercer.  Si vol saber més coses ens veiem i ho passem.  Busquem la resta de 
documentació, busquem com ha anat el procés com ha anat i fins i tot els imports que hi 
ha que van ser públics.  
 
Sr. Triadó: gràcies. Una cosa que no em va quedar clara. Quan es mor algú de l’empresa, 
no un familiar, sinó de l’empresa, l’alcalde en nom dels regidors fa un escrit?   
 
Sr. Olivella: si, una carta i es fa arribar a tots. Ja fa temps que es fa així.   
 
Sr. Triadó: no als polítics? 
 
Sr. Olivella: no, a tots els treballadors de la casa, quan se li mor algun familiar, aquesta és 
la norma. 
 
En quant al que ha dit el senyor Parera del pàrquing del port de Segur. Dins de l’empresa 
del port de Segur hem de parlar molt. Només li dic això. 
 
El senyor Bonilla hem diu que no em veu. Em sap greu que em digui que no em vegi com 
ha dit que no em veia. La veritat és que em sap greu però a nivell personal sí que li vull 
manifestar que quan hi ha una qüestió com pot ser un institut de Segur, pot ser un CAP 
de Segur en aquest cas o qualsevol altre qüestió que afecti el municipi, el que potser sí 
que no he fet és sortir en fotos, portar consellers i que prometin i signin papers, per què 
hem vist que fa 2 anys i escaig es va venir aquí i es va signar, es va fer que tot havia de 
començar al cap de dos dies. I com que se m’ha acusat d’alguna qüestió i per això encara 
he reculat més, de què a vegades he dit coses i després si no s’han complert per la qüestió 
que sigui, cosa que  admeto, doncs penso que la qüestió es treballar-ho sense fer gaire 
soroll. Aquest és el meu lema. Si vostè ho faria d’una altra manera? Evidentment que jo 
em treuria el barret i li faria xapó. Si vostè no em veu amb aquests ulls doncs evidentment 
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vostè té tot el dret de dir-m’ho. Jo li vaig dir que la qüestió de l’institut i ho he dit 
quaranta vegades i li diré quaranta-una. Ens hem mogut, hem anat a Barcelona, hem anat 
a Tarragona i hem parlat amb la consellera i això ho ho vaig dir i ho torno a repetir i vostè 
sap que el pressupost de la Generalitat  d’aquest any no està aprovat i no està prevista cap 
operació de inversió. Si vostè sap la fórmula i ens la diu nosaltres farem la proposta, pero 
crec que hem d’anar per les línies que ens pertoca anar amb representants polítics.   
 
En quant al CAP  també li hem dit, anem seguint el procés igual que les altres coses i 
anem fent el seguiment. Si vostè em diu que no em veu, doncs, li faria una broma i no li 
vull dir, perquè igual s’ho prendria malament i la meva funció no és donar la sensació que 
algú mal interpreta.  Més val ser tranquil i anar de mica en mica.  
 
En quant a la regidora Tresa, em sap molt de greu que tu i jo portem aquesta desconnexió 
total de fa molts anys. De tota manera, personalment jo ja t’ho vaig dir una vegada quan 
havia estat director de centre i tu estaves per allà també i ja vam dir-nos una sèrie de coses 
fa  molts anys. Aleshores, jo la meva tolerància envers la persona com a  regidora en 
aquest cas, durant els quatre anys que vam estar aquí, va ser impecable, perquè sempre 
que em vas dir qualsevol tipus de cosa, sempre van ser positius amb errors i encerts que 
podies tenir igual que tots tenim.  Actualment continuo en aquesta línia. Jo aquesta 
qüestió dels fotògrafs, i tot això que vau tenir a l’altra legislatura, mai vam dir res, si hi 
estàvem o no d’acord. No sé, vostè té una fixació amb aquests temes. De tota manera 
l’altre dia vaig fer uns comentaris i no vaig mencionar ningú.  Si vostè s’ho ha pres 
malament, jo no vaig mencionar ningú, per tant, la ment és lliure i em sap molt de greu 
que durant tot un mes hagi donat voltes sobre aquet tema, però no vaig mencionar ningú 
i crec que tinc tot el dret de dir el que cregui com a persona, sempre igual que no 
mencioni a ningú.  
 
Sra. Cumplido: vostè barreja el personal amb polític. Jo no tinc res personal amb vostès. 
 
Sr. Olivella: em sap greu que hagi estat un mes pensant en mi.  A mi m’ha donat la 
sensació que ha estat pensat amb mi durant un mes, a nivell polític, només faltaria.  Jo no 
em ric de la gent mai.  Estic aquí per servir els ciutadans. He nascut en aquest poble i vull 
acabar-hi.  Miri, escolti, vostè visqui tranquil·la, igual que ho faig tot. Venim aquí a 
treballar pel poble.  Jo no em poso amb vostè ni amb ningú de vostès.  Escolti, el que 
passa que hi ha persones molt sensibles i es poden sentir ofeses però jo no he parlat en 
directe...  No hi pensi amb mi! Oblidi’m!  Si no hi pensés no es posaria amb mi 
constantment. Ja sé que li molesta que estigui jo aquí, però em vaig presentar a unes 
eleccions i va sortir així i les eleccions s’han d’entendre i respectar i ser tolerant.   
 
Sra. Cumplido: aplíqui-s’ho. 
 
Sr. Olivella: m’ho estic aplicant totalment i aleshores és absurd que constantment 
estiguem fent coses personals.  Escolti, vostè m’ha acusat, ha dit el senyor Alcalde i m’ha 
dit fins i tot que no representava no  sé què....  m’ha dit coses greus però no se n’adona 
ningú.  Quan he treballat a l’escola no m’hi he posat mai amb ningú. M’he dedicat als 
alumnes, al meu poble, als meus fills i a la meva família i no tinc perquè justificar-me, no 
m’he posat en res més i a la meva família li sobre tot. Mai a la vida m’he posat amb ningú 
més i li agrairia que fa molts anys, a nivell professional possi’s amb qui vulgui, però a nivell 
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personal jo faig la meva vida a  casa meva i vostè a la seva. Però no es posi amb mi ni faci 
publicitat per la plaça perquè no cal, perquè em dóna encara més vosts i li agraeixo molt 
però no cal que me’n faci més. Moltes gràcies. 
 
Sra. Cumplido: del despreci que em té vostè senyor Alcalde, algun dia n’haurem de parlar. 
 
Sr. Olivella: mai a la vida he parlat de vostè, ara vostè de mi sí. Però què hi farem?  És la 
vida. La vida diuen que és un frenessi, però de tota manera que tingui molt bones festes 
de Setmana Santa, igual que jo intentaré tenir-les i per sobre de tot està la responsabilitat 
de cadacú que espero i no dubto que vostè ho exercirà igual que tots els regidors i per la 
meva part igual. I li agrairia que si se sent ofesa per alguna cosa, m’ho digui a nivell 
personal  perquè ho aclarirem, perquè jo no vaig parlar mai ni de vostè ni de la seva 
família. 
 
Sra. Cumplido: vostè ha parlat del fill d’un regidor. 
 
Sr. Olivella: jo no he dit això. Veu com pensa amb mi? Si vostè no hagués pensat en mi, 
no haguera escoltat tant el Ple.   
 
Sra. Suàrez: em sembla que no cal donar-li tanta importància amb això. 
 
Sr. Olivella: ja sé que no se li ha de donar importància però, les coses han de ser més 
planeres i penso que s’ha d’anar d’una altra manera.  
 
Per altra banda, Joan Carles, em sap greu que em parlis en el talant i no sé què i poc 
dialogant. Crec que avui era un donar compte i se us ha donat l’oportunitat de parlar.  El 
ROM que el vam aprovar tots, doncs, es feia així. Altres legislatures s’ha fet així o pitjor, és 
igual, però és que venim a retreure això?  Ara, si vostè vol fer un míting, faci una reunió al 
poble, ho explica i parla dues hores o tres, però aquí al Ple venim a complir el que diu i si 
un punt diu... 
 
Sr. Robert: vostè el que ha de fer és deixar-me parlar si convé una hora. 
(Intervé un senyor del públic i per part del senyor Alcalde se’l fa callar i que s’assegui). 
 
Sr. Olivella: deixe’m-ho aquí Joan Carles i perdona si t’he molestat, però és que a sobre 
potser t’hauré de demanar permís per tot.  Jo crec que aquí avui s’han dit unes paraules 
que el Juanjo que se’n va jo crec que ha fet un motiu de reflexió que ens podríem aplicar 
tots. Ja sé que venim a fer política, però també venim a fer coses pel poble.  I aquestes 
qüestions personals de xorrades jo crec que s’han de guardar per altres llocs, perquè 
desencantem més a la població. 
 
I sense d’altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les  13:45  i dóna l’acte 
per acabat, del qual jo, com a secretària en dono fe. 
 
 
  
    


