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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament     ACTA NACTA NACTA NACTA NÚÚÚÚM:M:M:M: PLE2012/13PLE2012/13PLE2012/13PLE2012/13    
    
A Calafell, en data 29 de novembre de 2012, es reuneixen els membres delde la Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor , i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per La secretària accidentall de la corporació senyor/a Agueda 
Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS: 
SRA. SANDRA SUÀREZ PLANA 
SR. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
SRA. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
SR. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
SR. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
SRA. MARIA VERGE PASCL 
SRA. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
SR. RAMON FERRE SOLÉ  
SRA. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
SR. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
SR. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
SR. MASSIMILIANO REVELLO 
SR. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
SR.  JOSEP PARERA RIBELL 
SR. LUIS SIEIRO BARREIRA 
SR. JUAN JOSÉ IGLESIAS SÁNCHEZ 
SRA. OLGA ELVIRA CAÑAS 
SR. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
 
ABSENTS:ABSENTS:ABSENTS:ABSENTS:    
 
SR. ANTONIO DUART CARDÚS 
SRA. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
 
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré     
    
 
I a les 09:10, el  president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
 
1.1.1.1.    PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL AL MANIFEST DEL 25 PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL AL MANIFEST DEL 25 PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL AL MANIFEST DEL 25 PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL AL MANIFEST DEL 25 
DE NOVEMBRE DIA DE NOVEMBRE DIA DE NOVEMBRE DIA DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS 
LES DONES, ENVIAT PER L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (ICD)LES DONES, ENVIAT PER L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (ICD)LES DONES, ENVIAT PER L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (ICD)LES DONES, ENVIAT PER L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (ICD)    
 
Atès que el 25 de novembre va ser declarat dia internacional contra la violència de gènere 
el juliol de 1981, en el context del primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del 
Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia). En aquesta trobada les dones van denunciar la 
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violència de gènere en l'àmbit domèstic i la violació i l'assetjament sexual en l'àmbit dels 
governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques.  
 
Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes Mirabal 
(Patria, Minerva i Maria Teresa), tres activistes polítiques assassinades el 25 de novembre 
de 1960 mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats, en mans de la 
policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana. Dedé, que viu a 
Bèlgica, és l’única germana que ha sobreviscut. Els seus cadàvers destrossats van aparèixer 
al fons d'un barranc. Per al moviment popular i feminista de la República Dominicana, 
històricament, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l'ONU va 
donar caràcter oficial a aquesta data. 
 
És per això que l’Institut Català de les Dones, ens ha fet arribar el manifest per aquest any 
2012,  el qual s’adjunta a l’expedient per a la seva lectura i adhessió. 
 
Des de la Regidoria d’Igualtat es valora positivament l’adhesió i lectura del manifest pel Ple 
de l’ajuntament ja que és una forma de rebuig públic de la institució i declaració 
d’intencions vers la violència de gènere que priva de llibertat a moltes dones. 
 
Vist l'informe núm. 165/12, emès per la tècnica d'Igualtat, el qual s'adjunta a l'expedient. 
 
La Comissió Informativa de Serveis a les Persones, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció 
del següent acord: 
 
PRIMER.- Manifestar la voluntat d’adherir-se al manifest i fer la seva lectura, al manifest 
enviat per l’ICD del dia 25 de novembre Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones. 
 
SEGON.- Donar compte a l’Institut Català de les Dones i als departaments de l’ajuntament. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots 
els membres acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Manifestar la voluntat d’adherir-se al manifest i fer la seva lectura en el proper 
Ple municipal, al manifest enviat per l’ICD del dia 25 de novembre Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones. 
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Donar compte a l’Institut Català de les Dones i als departaments de 
l’ajuntament. 
 
Sr. Olivella: Bé, tenim alguna cosa a dir, o el que vam quedar a la comissió que s’aprova 
per unanimitat aquest manifest i no hi ha cap problema. Llavors llegiríem tal com us ha 
passat la regidora de Benestar Social el tros que ens correspon a cadascun dels regidors i 
regidores d’aquest Ple en representació de la gent del municipi i per fer públic el manifest. 
 
 
Sr. Triadó: Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-
nos per fer públic una vegada més , el nostre rebuig a la violència masclista, i per 
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manifestar fermament i amb claredat la voluntat i la intenció de seguir treballant fins 
eradicar-la.  
 
Sr. Parera:  Volem condemnar enèrgicament l’assassinat de dones per actituds masclistes, 
tant a Catalunya com arreu del món, i mostrar la nostra repulsa davant totes les 
manifestacions de violència, física, psicològica, econòmica, social o estructural, que 
impedeixen a les dones poder tenir garantits els seus drets com a ciutadanes. 
 
Sr. Sieiro: La nostra crida, el nostre refús i el nostre condol volen anar més enllà de les 
víctimes mortals, sens dubte la cara més crua i devastadora de la violència masclista, i 
apel·lar totes aquelles manifestacions i comportaments que atempten contra la integritat 
física i psicològica de les dones, pel simple fet d’haver nascut dones. 
 
Sr. Jiménez:  Vulnerar els drets de les dones, més enllà de la injustícia i la crueltat, 
representa un gran impediment per assolir la democràcia plena, la pau, el 
desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania. 
 
Sr. Vidal: Val a dir que la societat catalana ha avançat i ha de continuar fent-ho.  Fa anys 
que vàrem començar a caminar amb passes molt fermes a fi d’eradicar la violència envers 
les dones, i des d’aleshores, que no ens hem aturat.  La nostra societat ha situat la 
violència masclista a l’agenda política del país.  
 
Sra. Verge: Cal esmentar que, més enllà de la Llei del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, dels plans i programes específics, dels coneixements i la recerca, i dels i 
les professionals, la societat catalana disposem de voluntat, tenacitat i fermesa.   
 
Sr. Clavero: La voluntat política del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i les 
diputacions, però també la tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, de les 
entitats i associacions de dones, i de totes aquelles persones que individualment treballen 
de forma incansable per assolir aquesta fita. 
 
Sr. Solé: Podem dir, doncs, que hem pres consciència del significat de la violència masclista 
i hem esmerçat grans esforços per donar-ne compte. 
 
Tot i la feina duta a terme, som conscients que la violència masclista té les arrels, en 
models i estereotips que recauen en l’imaginari col·lectiu.  
 
Sra. López: En un sistema de valors i rols de gènere que ens fa acceptar com a vàlids uns 
arquetips i una jerarquia de subordinacions que no només no es corresponen a la realitat, 
sinó que, per una banda silencien les dones  i en limiten els sabers, les capacitats i el 
talent, i per una altra, condicionen i limiten la capacitat de ser homes i de viure una 
masculinitat no violenta, receptiva, activa i de respecte cap a l’altre sexe.  
 
Sra. Suàrez:  És per això que es fa necessari seguir treballant i invertint esforços en la 
prevenció i la sensibilització social.  La violència, en totes les seves manifestacions, és una 
conseqüència  de les desigualtats reals. 
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Sra. Elvira:  per tant som conscients que l’única manera d’aconseguir una societat sense 
violència és fer una aposta clara per les polítiques d’igualtat que permetran a dones i 
homes concebre un pacte social i democràtic basat en el respecte, l’equitat i la justícia 
social.  
 
Sr. García: Som conscients que aquest pas el podem aconseguir amb l’educació i els 
coneixements que són eines que ens permetran, en un futur, construir relacions sense 
subordinacions ni violència. 
 
A data d’avui, tenim a l’abast els instruments necessaris i imprescindibles per construir una 
societat més justa i igualitària, lliure de violència.  
 
Sr. Iglesias: Durant els darrers anys amb la implicació de totes les administracions i els 
agents socials, hem avançat molt en la coordinació i el treball conjunt de totes les 
institucions i en el desplegament d’una xarxa de recursos i serveis especialitzats a tot el 
territori per tal de posar a l’abast de les dones en situacions de violència masclista i els 
seus fills i filles instruments d’atenció, assistència, protecció i recuperació.  
 
Sr. Bonilla: Cal seguir avançant en aquesta línia, i molt especialment, cal fer un esforç per 
aproximar aquests serveis a les dones i també a la societat en general perquè en facin ús, 
sempre que ho consideri escaient.   
 
Sra. Cumplido: Hem de posar en marxa tots els mecanismes que siguin necessaris per tal 
que tothom sàpiga on pot adreçar-se en cas de detectar una possible situació de violència 
masclista i poder actuar així de manera preventiva, 
 
Sr. Ferré: perquè hem constatat que tota la societat, i molt especialment l’entorn més 
proper a les dones, juga un paper fonamental en la detecció i prevenció de possibles 
episodis de violència; cal que totes i tots ho tinguem present i en siguem conscients. 
 
Sr. Robert: És ben sabut que vivim moments difícils, però és necessari fer palès que les 
polítiques per a la igualtat  d’oportunitats entre dones i homes i l’abordatge de la violència  
masclista són innegociables i imprescindibles.  Les institucions catalanes tenen per objectiu 
garantir el benestar, la qualitat de vida i el dret a viure lliurement. 
 
Sr. Revello: És per això que, enmig d’uns temps convulsos, no ens podem permetre 
escatimar voluntats  i no podem permetre que la violència masclista torni a casa, invisible i 
fonedissa, que es perpetuï en silenci mentre segueix atemptant contra el dret a la vida i, 
en general contra els drets humans. 
 
Sr. Olivella: És per tot això, que en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem 
renovar i refermar el nostre compromís. Seguirem treballant per construir una nova cultura 
on les relacions es basin en la igualtat i el respecte, seguirem endavant fins assolir una 
societat més igualitària, formada per dones i homes lliures. 
 
 
2.2.2.2.    APAPAPAPROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 15 I 31 DE MAIG I DE 28 DE JUNY DE ROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 15 I 31 DE MAIG I DE 28 DE JUNY DE ROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 15 I 31 DE MAIG I DE 28 DE JUNY DE ROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 15 I 31 DE MAIG I DE 28 DE JUNY DE 
2012201220122012    
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El Ple de la corporació per unanimitat de la totalitat dels membres acorda: aprovar les 
actes de les sessions del 15 i 31 de maig de 2012 i de 28 de juny de 2012. 
    
    
3.3.3.3.    PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 
38/2012 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES38/2012 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES38/2012 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES38/2012 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES 
  
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l’exercici del 2013, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, la tinent d’alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, 
a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
finançat amb baixes, degudament informat per la intervenció municipal d’aquest 
Ajuntament. 
 
La Comissió Infomrativa de Serveis Interns  amb el vot favorable dels membres de CIU i PP 
i les abstencions dels membres del PSC i UAM proposa al Ple: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb 
baixes, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es 
poden demorar fins a l’exercici 2013. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 38/2012    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER----    De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedient 38/2012 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per 
quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini 
esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública per 
resoldre-les. 
 
Sra. López: Bon dia. En relació a aquest punt comentar-vos que és una qüestió tècnica, per 
donar solució a unes partides i implementar-les a les altres. Fer palès que tot queda dins 
del nostre pressupost i realment la modificació és mínima envers a altres èpoques que 
s’havien de fer modificacions més complicades. 
 
Sr. Robert: només 2 coses.  Amb aquesta modificació voldríem fer 2 comentaris de dues 
partides que es donen de baix: una és la de reduir la partida d’amortització de préstecs a 
llarg termini amb gairebé 400.000€ i aquí el que es podia haver fet doncs, una altre 
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oportunitat que ha tingut l’equip de govern d’amortitzar préstecs. Si vam fer una previsió 
d’amortització de préstecs més gran de la  que realment s’acabarà amortitzant, el sobrant 
aquest es podia haver destinat a amortitzar préstec, rebaixar deute i en canvi vostès 
sempre ens recorda el deute que els vam deixar.  És l’enèsima vegada que tenen 
oportunitat de rebaixar l’endeutament de l’Ajuntament. I la segona cosa que volíem dir és 
que veiem que hi ha un sobrant en el que és la despesa prevista pel servei de salvament i 
socorrisme a la platja i ens va sobtar ja en el seu moment que vostès tanquessin el servei 
aquest a mitjans de setembre i amb aquests 13.000 i escaig euros que ara donen de baixa, 
potser haguéssim pogut allargar la temporada d’estiu una mica més.  És un servei que 
dóna prestigi i qualitat a les nostres platges i aquests diners en lloc de destinar-los a altres 
coses, s’hagués pogut ampliar aquest servei, perquè si volem ser un municipi turístic 
nosaltres apostem per donar aquest tipus de serveis que donen més tranquil·litat i 
seguretat als nostres visitants i als nostres ciutadans. 
 
Sra. López: En relació a l’amortització de préstec és una situació que vostè coneix i en sap  
i és que nosaltres sempre disposem  d’un marge de seguretat. Quan es fan els 
pressupostos, més que res perquè de vegades tenim pujades de tipus d’interès,  per tant, 
nosaltres hem complert amb les nostres obligacions financeres amb les entitats  bancàries. 
Vostès, sempre diuen, també hagués estat interessant, i ja que ho ha tret vostè, el tema 
de reducció del deute, també hagués estat interessant que no s’haguessin endeutat com 
ho van fer. Insisteixo, aquí el que també estem fent, si vostè ha mirat bé la graella, perquè 
segurament la gent que ens escolta no ho veu, hi ha una part que es destina a la part dels 
interessos que s’han incrementat. O sigui, hi ha diners que es destinen a aquests préstecs 
que vostès van contreure en l’anterior mandat.  És una qüestió de visió i que quan un fa la 
comparativa no només es mira el que es dóna de baixa sinó a què es destinen aquests 
diners.  En relació amb el tema que vostès comenten  sobre l’empresa de salvament de les 
platges. Nosaltres hem dut a terme una negociació on pel mateix servei que se li ha donat 
fins ara, ens ho han fet més econòmic.  I aquest és un dels nostres objectius, continuar 
donant els mateixos serveis a un preu més econòmic i això només s’aconsegueix fent 
negociacions amb les empreses i és el que s’està fent contínuament.  Per tant, no entenc 
en què es basen ni en la primera ni en la segona.  La primera, perquè insisteixo, no s’ha 
mirat la graella on es donen d’alta i la segona perquè realment estem donant el mateix 
servei a un import més inferior.  
 
Sr. Robert: Si gràcies senyor Alcalde.  Bé, veig que la regidora confon amortització amb 
interessos, cosa que no té res a veure, perquè una cosa és tornar capital i l’altre pagar 
interessos pel capital disposat.  Si han pujat alguna cosa més els interessos és perquè 
vostès hauran fer alguna disposició de crèdit i és lògic que això faci incrementar els 
interessos.  De totes maners, m’estranya que no hagi comentat que els interessos aquest 
any precisament han anat bastant a la baixa. Si vostè mira l’evolució de l’ Euríbor veurà 
que inclús està per sota del 0,5%. Per tant, tot el que ha dit vostè això sí que és intentar 
confondre i pensi que els interessos que vostès pagaran de més aquell exercici, seran que 
no arribaran a 90.000€, quan vostès donen de baixa  de l a partida d’amortització de 
crèdits 400.000€.  Home, si necessiten part d’aquesta partida per destinar a altres coses, 
no estaria de més que en destinessin una part per amortitzar crèdit. I això és així. Si és una 
partida on es posava amortització de préstec, el lògic és que s’amortitzi préstec. Ara, que 
vostès  ho destinen a altres coses, val, però nosaltres volem deixar palès això.  I la segona, 
és que no sé si es recordarà que antigament la temporada de socorrisme i del seu servei 
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arribava gairebé al Pilar i aquest any vostès una mica més temps de la Diada ja l’han 
caducat.  Només era això. Senzillament eren aquests 2 comentaris i no entrar en una 
discussió sinó que nosaltres ho veiem diferent. 
 
Sra. López:  Insisteixo que ja sabem tots que vostè es dedica a la banca i que per això té 
aquests coneixement, però insisteixo que el tema dels interessos i li recordo també pel seu 
coneixement que les línies ICO  també les hem sol·licitat i també s’han de pagar i això 
suposa uns interessos. I aquestes línies ICO es van demanar amb una intenció que és 
poder pagar els nostres proveïdors factures pendents.  I el tema de l’amortització, és una 
qüestió de seguretat de l’Ajuntament, que sempre hi ha un marge de segureta.  No 
traurem les modificacions pressupostàries que vostès van fer durant tot l’anterior mandat, 
perquè ara no toca.  El que és important ara és que tenim uns diners que s’han d’utilitzar 
per encabir en d’altres coses i que gràcies a que tenim un marge de seguretat ho podem 
fer.  I si vostès no s’haguessin endeutat de la forma que ho van fer, tindríem més opcions 
per fer altres coses. I per 400.000€ que hem de destinar a, bé, vostè ha dit 90 i s’ha 
oblidat d’una partida, o sigui que en total són 120.000€, qüestió de sumar curt i llarg 
termini, ja ho sé. Però són interessos, val?  No faci demagògia amb un tema tan sensible 
com és l’endeutament, que hem d’arribar al 75%per poder endeutar-nos, perquè vostès 
van esgotar tota la via de l’endeutament.  Gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 14 vots a favor, 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 5 dels membres del PSC, i 5 abstencions 
dels membres d’UAM acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Autoritzar la concessió de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb 
baixes, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es 
poden demorar fins a l’exercici 2013. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 38/2012    dins el Pressupost 
Municipal amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER----    De conformitat amb l’article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedient 38/2012 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per 
quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini 
esmentat no s’haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública per 
resoldre-les. 
 
 
 

ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:    
 

PRESSUPOST 2012 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT 
38/2012  
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Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta:     
 

      PROPOSTA 
    CONSIGNACI

Ó 
PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     
   SUPLEMENT DE CRÈDIT     

210 0110 31000 INTERESSOS PRÈSTECS A 
LL/T 

1.237.931,55 € 89.151,69 € 1.327.083,24 € 

210 0110 31001 INTERESSOS PRÈSTECS A 
C/T 

13.224,81 € 30.806,93 € 44.031,74 € 

210 9320 22708 CONTRACTE SERVEI 
RECAPTACIÓ 

578.205,93 € 142.867,49 € 721.867,49 € 

430 4410 22733 CONTRACTE SERVEI 
TRANSPORTS 

1.063.630,92 € 132.356,18 € 1.195.987,10 € 

420 9290 21300 REPARACIÓ, MANT, CONS. 
INST 

48.750,00 € 3.166,53 € 51.916,53 € 

420 9290 22100 ENERGIA ELÈXTRICA 114.591,38 € 60.713,53 € 175.304,91 € 
420 9290 22712 CONTRACTE NETEJA 

EDIFICIS 
606.387,24 € 10.000,00 € 616.387,24 € 

510 3200 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 42.300,00 € 79.843,96 € 122.143,96 € 
550 3420 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 53.657,48 € 42.671,25 € 96.328,73 € 

   CRÈDIT EXTRAORDINARI     
220 9203 6240090 ADQUISICIÓ DE VEHICLES 0,00 € 16.789,10 € 16.789,10 € 

   TOTAL  3.758.679,31 € 608.366,66 € 4.499.402,15€ 

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

      PROPOSTA 
    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     
210 0110 91300 AMORTITZACIÓ PRÈSTECS 

LL/T 4.623.128,90 € 391.971,39 € 4.231.157,51 € 
420 1700 44900 APORTACIÓ CEMSSA 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 
420 1730 22722 CONTRACTE EMPRESA DE 

SERVEIS 175.972,61 € 13.166,53 € 162.806,08 € 
430 1550 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 966.645,40 € 183.228,74 € 783.416,66 € 

   
TOTAL 5.785.746,91 € 608.366,66 € 5.177.380,25 € 
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4.4.4.4.        PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 3/12 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 3/12 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 3/12 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 3/12 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB 
CONSIGNACIÓ A 31/12/11.CONSIGNACIÓ A 31/12/11.CONSIGNACIÓ A 31/12/11.CONSIGNACIÓ A 31/12/11. 
  
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER 
IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT DE 193.994,80 DE 193.994,80 DE 193.994,80 DE 193.994,80 EUROS, EN CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS EUROS, EN CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS EUROS, EN CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS EUROS, EN CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS 
SERVEIS  PER SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2011SERVEIS  PER SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2011SERVEIS  PER SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2011SERVEIS  PER SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2011    
        
Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest ajuntament que per diverses causes 
no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot  a favor dels membres de CIU i PPC, 
i les abstencions dels membres del PSC i UAM proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

  COMUNITAT PROP.COSME MAINE BL.1 200,00 

  COMUNITAT PROPIETARIS REPOS SEGUR CALAFELL 492,00 

6490/12 AMC 5 SA CONSTRUCCIONS 193.302,80 

        TOTALTOTALTOTALTOTAL    193.994,80193.994,80193.994,80193.994,80    

 
Sra. López: en aquest punt el que estem passant i per dir-ho d’una forma senzilla, és que 
de vegades quan acaba l’any ens trobem amb una sèrie de factures que no s’han 
presentat i havent-hi consignació a l’exercici. En aquest cas en el 2011 teníem unes 
consignacions i unes reserves fetes per fer els pagaments de comunitats de propietaris i 
una altra factura d’unes obres i ens les van presentar amb posterioritat, és a dir al 2012.  
Per tant, nosaltres tenim l’obligació amb aquestes empreses de fer el pagament i el que 
passem en aquest punt és un deute reconegut per l’Administració on hi ha una 
consignació que vam arrossegar el 2011 i el 2012 i ara satisfem aquesta obligació. 
 
Sr. Parera: UAM només farà un trist comentari.  No diem que no s’hagi de fer però és trist 
que de les coses te n’hagis d’assabentar al Ple.  Hi ha unes comissions informatives i d’això 
no se’n va informar de res. Per favor, com a partit polític exigeixo si us plau informació.  
No tenim informació per donar als nostres votants. 
 
Sr. Robert: Be, gracias Sr. Alcalde, miri, per no entrar en gaire polèmiques en aquest punt, 
el que si demanaria es que el regidor d’urbanisme ens fes arribar la parrilla i la taula de 
finançament d’aquest projecte per què sinó aquest punt crea uns dubtes en qüestió  de 
dates i  disposicions d’aquest projecte que a lo millor portaria a confondré, tot i que la 
partida hi havia Diners a final d’any, jo li demanaría abans d’entrar en cap polèmica Sr. 
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Sole con vostè es va comprometre a fer-nos arribar aquesta taula que vostès han modificat 
sobre el finançament d’aquest projecte, res mes, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Convergència i Unió, Rafel. 
 
Sr. Sole: Sí, hola molt bon dia responen al Sr. Robert, ja li vaig comentar inclús a algun 
company seu que sí que li faríem arribar els números, en el moment que van arribar Diners 
era referent a la obra, es va comentar que una cosa era l’aspecte tècnic , sembla que el 
números sortien i el una altra cosa el tema econòmic que si que van de la ma, però no 
totes les parts ho sabien, els números ja estan fets i els ensenyarem  a la pròxima comissió 
per això no hi ha cap problema. 
 
Sr. Alcalde: Iniciem el torn de replica, Unió Alternativa Municipal. 
 
Sr. Parera: Bé, suposo que el sr. Regidor ha contestat en plural per què ens entenguem 
tots en això, però m’agradaria que es compromès de que d’aquí endavant tindrem una 
mica, no tota, però una mica més d’informació per què  
 no arribem aquí amb les mans lligades, res mes Sr. Alcalde.  
 
Sr. Alcalde: Molt be, moltes gràcies, Partit Popular. 
 
Sra. Olga Elvira: No farem declaracions, Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista. 
 
Sr. Ferré  No només que a la propera comissió ens passin la graella i ja està. 
 
Sr. Alcalde: D’acord, Convergència i Unió. 
 
Sra. Suárez: Sí, només deixar palès que la informació relacionada en aquest punt es va 
aprovar i es va tractar a la comissió informativa de serveis interns, on hi havia els 
representats de l’UAM ho  dic per que la informació doncs es va donar i les preguntes es 
van poder fer i torns oberts de paraules i clar entén que manca d’informació no ni va 
haver, gràcies.  
 
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies, Montse vols dir alguna cosa mes. 
 
Sra. López: Només per tancar, comentar sobretot que s’ha fet una bona gestió, que 
nosaltres estem passant, com a modificació, un reconeixement de deute en consignació a 
aquesta data, que només s’han fet tres, ressaltar que totes les factures, totes les factures 
que s’han presentat teníem consignació , hi havia diners per fer el pagament que això és 
el que es important i simplement comentar això que s’ha fet una bona tasca per part dels 
tècnics  de l’administració i també ressaltar per part de l’equip de govern que ha sabut  
gestionar perfectament el seu pressupost en el 2011, gràcies.  
 
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies, passaríem a la votació. Unió Alternativa Municipal. 
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Sr. Parera: Nosaltres votem a favor, però voldria dir una cosa, som tant innocents, però 
sobretot ja que som tant innocents, per favor que no es confongui’n els regidors al 
contestar, d’innocents estem agraïts de ser-ho, nosaltres votem a favor. 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal dels membres: 14 vots a 
favor, 9 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM, i 5 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
 

RFACRFACRFACRFAC    ININININTERESSATTERESSATTERESSATTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

  COMUNITAT PROP.COSME MAINE BL.1 200,00 

  COMUNITAT PROPIETARIS REPOS SEGUR CALAFELL 492,00 

6490/12 AMC 5 SA CONSTRUCCIONS 193.302,80 

        TOTALTOTALTOTALTOTAL    193.994,80193.994,80193.994,80193.994,80    

 
 
 
5.5.5.5.        PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 4/12 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 4/12 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 4/12 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 4/12 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE 
CONSIGNACIÓ ACONSIGNACIÓ ACONSIGNACIÓ ACONSIGNACIÓ A    31/12/11.31/12/11.31/12/11.31/12/11. 
  
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER 
IMPORT DE 34.137,29 EUROS, EN CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS IMPORT DE 34.137,29 EUROS, EN CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS IMPORT DE 34.137,29 EUROS, EN CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS IMPORT DE 34.137,29 EUROS, EN CONCEPTE DELS HONORARIS CORRESPONENTS 
SERVEIS  PER SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2011SERVEIS  PER SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2011SERVEIS  PER SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2011SERVEIS  PER SERVEIS PRESTATS DURANT L’EXERCICI 2011    
    
Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest ajuntament que per diverses causes 
no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 
 
Mitjançant decret núm. 4653/12 de data 23/11/12 s’ha acordat iniciar l’expedient núm. 
38/2012 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT de suplement de crèdit i 
crèdit extraordinari finançat amb baixes, i que contempla entre d’altres, l’aplicació 
pressupostària 210/1510/60101 per atendre les despeses a nom de BANCO SANTANDER 
SA. Està prevista la seva aprovació al Ple ordinari que s’ha de celebrar el dia 29 de 
novembre de 2012. En conseqüència, l’existència de consignació pressupostària queda 
condicionada a l’aprovació definitiva d’aquest expedient de modificació pressupostària.  
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La Comissió Informativa de Servesi Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PP, i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IRPFIRPFIRPFIRPF    IVAIVAIVAIVA    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    IMP. LÍQUIDIMP. LÍQUIDIMP. LÍQUIDIMP. LÍQUID    

6491/12 SOREA SA   1.577,12 15.771,17 17.348,29 

5986/12 BANCO SANTANDER SA     8.260,00 8.260,00 

5987/12 BANCO SANTANDER SA     134,50 134,50 

5988/12 BANCO SANTANDER SA     8.260,00 8.260,00 

5989/12 BANCO SANTANDER SA     134,50 134,50 

            

6492/12 SOREA SA   -28,68 -286,75 -315,43 

                                                

                                  0,000,000,000,00    1.548,441.548,441.548,441.548,44    32.273,4232.273,4232.273,4232.273,42    33.821,8633.821,8633.821,8633.821,86    
    
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    L’aprovació d’aquest expedient queda condicionada a l’aprovació definitiva de la 
modificació de crédit núm. 38/12 de suplement de crédit i crédit extraordinari, finançat 
amb baixes, que dóna cobertura pressupostària a les factures objecte de l’expedient. 
Sra. Montse López: En aquest punt,  doncs ens trobem en una situació que es diferent o 
contraria a la que acaben de passar, que es el reconeixement de deute sense consignació, 
en aquest cas l’import que se esta passant son al voltant de trenta-quatre mil euros, cal dir 
que això es deu a una sèrie de factures que ens van arribar d’una compra ha estat una 
qüestió mes que res tècnica, on no es va tenir en compte l’adquisició, la compra d’un 
Vehicle després d’un lísing, per tant l’entitat bancària no ens va reclamar el pagament 
d’aquest i després  de fer nosaltres unes series de gestions, unes series de gestions que 
teníem que fer amb els vehicles, doncs vam detectar que ni ens havíem reclamat ni 
nosaltres havíem pagat aquests vehicles d’aquest import. Així mateix l’altra factura que 
passa es una factura de l’ACA que si que es ben cert que en un altra reconeixement va 
passar, es va passar en el seu moment i en aquest cas aquesta va quedar fora perquè es va 
presentar amb posterioritat i nosaltres no teníem coneixement d’aquest import, per tanta 
amb data d’avui passem el deute que tenim, o aquesta obligació no deute, que va néixer 
amb el Banc  Santander per un problema de gestió  també a nivell intern de l’entitat i el 
tema de la factura de l’ACA relativa al mes de desembre de l’any anterior, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies, iniciem el torn de paraula, te la paraula el portaveu 
d’UAM. 
 
Sr. Parera: Nomes una cosa, a l’informativa es va parlar d’això però es va dir que 
s’entregarien papers, una mica d’informació i l’estem esperant, res mes Sr. Alcalde. 
Sr. Ramon Ferre: Sí, no només preguntar la factura aquesta de l’ACA a quines obres 
corresponen i que es va fer amb aquesta factura, res mes. 
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Sr. Alcalde:  D’acord, seguim el torn de paraula, Convergència i Unió.  
 
Sra. Sandra Suárez: Com a Convergència no utilitzem el torn. 
 
Sr. Alcalde: No utilitzem el torn. 
 
Sr. López: Jo en aquest cas sol·licitaria que la interventora de l’Ajuntament, ja que es la 
persona que ha tramitat la factura doncs informe als regidors, portaveu del grup del PSC, 
en aquest cas es qui te la informació al seu abast, ara mateix. 
 
Sra. Interventora: es tracta de factura de gestió i explotació del sistema del sanejament  
del mes de desembre del 2011. 
 
Sra. López:  Entenc que s’ha donat desposta a la seva pregunta. 
 
Sr. Alcalde: Iniciem el torn de paraula,  Unió Alternativa Municipal. 
 
Sr. Parera: No, res mes el que havia dit Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Partit Popular, alguna cosa mes. 
 
Sra. Elvira: No farem cap declaració. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista, Convergència i Unió. Vols tancar el tema? Passem doncs al 
punt de votació. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 14 vots a favor, 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 3 dels membres d’UAM, i 5 abstencions 
dels membres del PSC, acorda: 
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IRPFIRPFIRPFIRPF    IVAIVAIVAIVA    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    IMP. LÍQUIDIMP. LÍQUIDIMP. LÍQUIDIMP. LÍQUID    

6491/12 SOREA SA   1.577,12 15.771,17 17.348,29 

5986/12 BANCO SANTANDER SA    8.260,00 8.260,00 

5987/12 BANCO SANTANDER SA    134,50 134,50 

5988/12 BANCO SANTANDER SA    8.260,00 8.260,00 

5989/12 BANCO SANTANDER SA    134,50 134,50 

           

6492/12 SOREA SA   -28,68 -286,75 -315,43 

                                            

                  0,000,000,000,00    1.548,441.548,441.548,441.548,44    32.273,4232.273,4232.273,4232.273,42    33.821,8633.821,8633.821,8633.821,86    
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SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    L’aprovació d’aquest expedient queda condicionada a l’aprovació definitiva de la 
modificació de crédit núm. 38/12 de suplement de crédit i crédit extraordinari, finançat 
amb baixes, que dóna cobertura pressupostària a les factures objecte de l’expedient. 
 
 
6.6.6.6.    PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLPROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLPROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLPROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL····LABORACIÓ ENTRE LABORACIÓ ENTRE LABORACIÓ ENTRE LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT L’AJUNTAMENT L’AJUNTAMENT L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CALAFELL I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CALAFELL I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CALAFELL I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 
DE CALAFELLDE CALAFELLDE CALAFELLDE CALAFELL 
  
Antecedents 
 
1. La Protecció civil és la gestió dels serveis d'emergències d'un país, estesa a tots els 
nivells, i involucrant a totes les parts. No obstant això, en sentit estricte, s'entén per 
“protecció civil”, els cossos específics encarregats de protegir als ciutadans d'un país 
davant de catàstrofes de qualsevol tipus, siguin humanes o naturals.  
 
A més, els organismes que regulen la protecció civil acostumen a definir una forma de 
participació ciutadana, per la qual es tingui a un grup de persones preparades per a actuar 
davant catàstrofes, en suport als serveis d'emergències, i que serveixin com responsables 
en l'organització de l'ajuda ciutadana. A Catalunya aquests col·lectius s'estructuren com 
Agrupacions Municipals de Voluntaris de Protecció Civil, gestionades pels respectius 
ajuntaments.  
 
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya possibilita la participació 
ciutadana específica en tasques de protecció civil mitjançant la constitució de les 
associacions de voluntaris i voluntàries. Aquesta Llei regula la qüestió amb la finalitat 
d'establir una col·laboració eficaç i ordenada dels ciutadans i ciutadanes que signifiqui una 
ajuda i una contribució reals a les tasques de protecció civil i, per tant, no derivi cap a 
d’altres propòsits o no generi problemes nous.  
 
2.  Són considerades associacions de voluntaris i voluntàries de protecció civil les 
constituïdes d'acord amb la legislació general d'associacions, que tenen com a finalitat 
social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins del municipi. 
Només es pot reconèixer una associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per 
municipi.  
 
És l'ajuntament qui ha determinar l'associació que ha de quedar vinculada funcionalment 
a l'autoritat municipal de protecció civil. 
 
3.L’Ajuntament de Calafell vol potenciar la Protecció civil al municipi, més enllà del deure i 
competència en el desenvolupament de les tasques i funcions encomanades legalment. Es 
considera d’importància fonamental participar en l’organització dels ciutadans i de les 
ciutadanes que mostren la seva voluntat de col·laboració, prestant el suport que 
correspongui.    
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4. L’Associació de Voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de Calafell és una entitat 
independent i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que vol 
col·laborar regularment i de manera voluntària i desinteressada en les funcions de 
protecció civil del municipi de Calafell.    
    
Aquesta Associació ha estat creada de conformitat amb la normativa vigent a 
Catalunya sobre associacions, i especialment de Protecció Civil, constituïda com a tal 
en data 29 de febrer 2012. Es troba inscrita al registre del Departament de Justícia 
segons resolució de data 4 de setembre de 2012, dels serveis territorials de 
Tarragona i en el registre municipal d’associacions de Calafell. 
    
Consten a l’expedient informes del Tècnic de Protecció Civil la Intervenció i de la 
Secretaria municipal al respecte. 
 
Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable    
 
1. Article 111 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
2. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
3. Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
4. Article 66 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. 
 
5. Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya s’encarreguen de la seva 
regulació. 
 
6. Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre protecció civil. 
 
7. Reial decret 407/1992, de 24 d’abril, d’aprovació de la normativa bàsica de 
protecció civil. 
 
8. Decret 161/1995, de 16 de maig, d’aprovació del pla de protecció civil de 
Catalunya. 
 
9. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 

10. Decret 27/2001, de 23 de gener, del Reglament de les Associacions del 
Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya. 
 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, 
PPC i UAM, i l’abstenció dels membres del PSC proposa al Ple: 
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Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calafell adjunt. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----. Publicar aquest acord i el conveni a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya amb indicació de que el conveni es podrà 
consultar a la pàgina web municipal. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Comunicar l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració a la Direcció 
General d’Administració Local. 
 
 
Sr. Clavero: Be, bon dia, aquest equip de govern des de el principi sempre va considerar 
una prioritat que aquest municipi havia de tenir un projecte de protecció civil sòlid, és per 
això que durant aquest mesos i després de contactes amb diferents associacions de 
voluntaris de la comarca i de l’associació de voluntaris que ja existia aquí a Calafell i que 
estava en tràmit de legalització doncs hem arribat a presentar avui al ple aquest conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i l’associació de voluntaris de protecció civil 
de Calafell, nosaltres pensem que aquest conveni dotarà a aquest municipi d’una eina que 
és necessària i que d’alguna manera complementa a les tasques de seguretat ciutadana 
que ja tenim en aquest moment,  res més. 
 
Sr. Alcalde: D’acord, gràcies iniciem el torn de paraula, Unió Alternativa Municipal. 
 
Sr. Josep Parera: Unió Alternativa no te res que dir. 
 
Sr. Alcalde: Partit Popular. 
 
Sra. Elvira: Be nomes agrair aquest conveni donant que sobretot les regidories que 
pertanyo jo són regidories que estaven necessitades  d’aquest tipus de servei de protecció 
civil i sobretot agrir que n’hagi un col·lectiu que sigui al municipi per poder signar aquest 
conveni amb ells, res mes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt be gràcies, Partit Socialista. 
 
Sr. Ferré: Si el Partit Socialista, doncs també felicita la iniciativa en aquest cas doncs que hi 
hagi un col·lectiu interessat en realitzar aquesta tasca, l’únic es que ens hagués agradat  
en el conveni que hagués paraescuts una mínima xifra, orientativa si mes no, de mes o 
menys el cos que podria suposar això, es la única cosa que hem vist que potser aprovant  
aquest conveni  el no saber el cos realment doncs  que pot tenir aquest servei, doncs be 
tampoc podem valorar si realment hi ha un estalvi important o no, en aquest casos, no. 
 
Sr. Alcalde: Molt be gràcies, Convergència i Unió, Paco. 
 
Sr. Clavero: Només en contestació al portaveu del partit socialista, això es un tema que 
desprès de pensar-ho molt ho hem deixat obert voluntàriament, es a dir no volíem tancar 
una dotació econòmica fins que no tinguem una certesa i que tinguem clar quines tasques 
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son les que desenvolupà clarament aquesta associació de protecció civil, en quan tinguem 
clar que es el que fam i com desenvolupen la seva tasca doncs anirem dota’n 
econòmicament aquesta associació es a dir la dotació sempre serà en contraprestació al 
serveis que facin. 
 
Sr. Alcalde: D’acord iniciem un torn de rèplica, Unió Alternativa Municipal vol dir alguna 
cosa.  
 
Sr. Josep Parera: No tenim res a dir Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Partit Popular 
 
Sra. Elvira: No farem declaracions. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista. 
 
Sr. Ferré: Bé simplement això, que com que han hagut d’altres casos que s’ha utilitzat el 
servei de protecció civil d’altres municipis veïns, doncs si que es podia haver estimat 
segurament un petit cos de cada una de les actuacions i  a mi el que hem preocupa mes 
que no sapiguem a hores d’ara quina funció realment faran aquesta associació de 
protecció civil, jo crec que el que s’hauria de haver fet com a mínim establir una definició 
del que han de fer en cada un del casos i també no hagués costat res una petita valoració 
però ,simplement es això. 
 
Sr. Clavero: En principi, no es que no s’hagi fet aquesta tasca, que aquesta tasca si que 
esta feta i a més si mira el conveni inclús hi ha un annex on queda clar quina cobertura ha 
de donar  aquesta associació, si queda clar doncs que en principi hi ha una dotació 
mínima per dotació de material a aquesta associació però evidentment els números 
definitius no els farem fins que no tinguem exactament constància de que es el que ells 
faran i com que això no esta determinat, perquè no tenen cap experiència en aquest tipus 
de feina i fins que no veiem clarament quines tasques són les que desenvoluparan no 
farem una dotació econòmica, perquè potser en de complementar aquesta associació de 
protecció civil amb altres, amb altres voluntaris o amb altres mitjançant per poder donar 
servei a la cobertura de les actes que es desenvolupen en aquest municipi, que són molts i 
aquesta és una associació que neix en aquest moment que no sabem exactament encara 
quina tasca es la que ha de desenvolupar, la que ha de desenvolupar sí però fins son 
arribaran o no, no ho sabem. 
Sr. Ramon Ferre:  Be, nosaltres en principi ho aprovarem  tot i la reserva que tenim 
d’aquest tema econòmic que bé, volem saber en tot cas quan se sàpiga doncs si de cas 
se’ns passi la informació en comissió informativa i puguem doncs tenir el seu debat 
oportú, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: D’acord, Convergència i Unió. 
 
Sra. Suárez: Sí, nosaltres  votem a favor també manifestant que evidentment en funció de 
la disponibilitat pressupostària que tinguem i de les necessitats que es vagin veient paleses 
en funció de la practica que tingui l’associació, doncs s’anirà atenent  les necessitats 
d’aquesta, per això no s’especifica un pressupost tancat i naturalment votem a favor.  
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Sr. Alcalde: Molt be,  s’aprova el punt per unanimitat de tots els assistents, només afegir 
de que es d’agrair  la predisposició per part d’aquest grup de voluntaris perquè no hem 
d’oblidar  que estem parlant d’un grup de voluntaris i llavors  gent que fa un treball de 
voluntaris avui en dia es molt de tenir present i de tenir en comte, per tant potser aquí una 
mica la discrepància en qüestió dels pressupostos, perquè es una associació de voluntaris, 
aleshores ells s’han constituït com associació, fa dies que estem amb contacte amb ells i 
ells s’estan coordinant amb altres associacions també de voluntaris de la comarca i de fora 
de la comarca, llavors en principi les despeses han de ser mínimes, evidentment lo que si 
que ha de haver es el compromís doncs igual que han anat col·laborant mitjançant decrets 
doncs que s’han anat fent en diferents ocasions darrerament, el que si que poden sortir 
unes despeses mínimes que en principi han sigut zero fins ara i per tant  de cara al futur ja 
anirem veient com ha dit el regidor, no es que entrem aquí doncs a veure que passa sinó 
que simplement s’ha parlat molt clar de que estem partint d’una associació de voluntaris i 
el voluntariat avui en dia doncs es una cosa d’agrair i en principi no es cobra.  
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calafell adjunt. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----. Publicar aquest acord i el conveni a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya amb indicació de que el conveni es podrà 
consultar a la pàgina web municipal. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Comunicar l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració a la Direcció 
General d’Administració Local. 
 
7.7.7.7.    PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 
DEL MERCAT MEDIEVALDEL MERCAT MEDIEVALDEL MERCAT MEDIEVALDEL MERCAT MEDIEVAL    
 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Cultura, Sra. Magda Juncosa, en relació a la 
necessitat d’establir un Reglament de funcionament del Mercat Medieval. 
 
L’any 1998 es va encetar el Mercat Medieval amb dos objectius. El primer era la 
participació activa dels veïns i el segon l’afluència de públic visitant. Ambdós són elements 
quantitatius, ja que qualsevol esdeveniment mesura el seu èxit per l’audiència, per les 
quantitats i pels números, ja siguin de visitants o de participants. El Mercat Medieval ha 
assolit aquestes quantitats, però ara queda aprofundir en el repte de la qualitat i només 
apostant per aquest concepte s’aconseguirà mantenir l’èxit de visites dels darrers anys. 
S’ha de tenir clar que la qualitat ens aportarà la quantitat.  
 
Un altre objectiu fonamental del Mercat, i que la Regidoria de Cultura sempre ha 
defensat, a vegades sense èxit, és el pedagògic. El mercat ha de ser Medieval i això implica 
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una sèrie d’actuacions que s’han d’acomplir. Són normes o característiques que fan que 
un mercat rebi l’etiqueta de Medieval, i no es converteixi en un “mercadillo” on tot s’hi 
val per vendre. Aquesta pedagogia s’ha de reflectir en les parades, en el vestuari i en el 
producte.  
 
Aquest Reglament pretén reflectir l’interès que tots hem de tenir a vetllar per l’autenticitat 
del Mercat, i és en aquest sentit que volem comunicar que es farà un control acurat de 
l’acompliment de les normes establertes, del producte i de l’espai ocupat per cada parada.  
 
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen als ajuntaments la potestat 
reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de les ordenances i 
reglaments, que són normes de naturalesa reglamentària. 
 
L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals: 
 
Ha emès informe la Secretària Accidental, el qual consta a l’expedient. 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, amb els vots a favor de CIU i 
PP i les abstencions de l’UAM i el PSC, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Mercat Medieval de 
Calafell. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, 
al butlletí oficial de la província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte 
de que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord 
d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a 
definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- En el supòsit de considerar-se aprovat definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. El reglament entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
 
Sra. Suárez: Sí bon dia, com  evidentment tota la ciutadania, els calafellencs i 
calafellenques sabem, tenim el mercat medieval de Calafell que enguany a complert la 
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quinzena edició i hem intentat donar-li una mica de forma jurídica, la voluntat que hi ha 
hagut doncs fins ara des de l’any 98 que es va iniciar el mercat medieval, la voluntat de 
mantenir i augmentar la qualitat  de les parades. Es evident que es una activitat mes que 
consolidada en el nostre municipi, que porta doncs molts visitants i que ha complert amb 
el objectius inicials que es van plantejar en aquell moment,  l’ajuntament d’aquell 
moment, que era la participació activa del veïns i una afluència important de públic de 
fora del nostre municipi, es va arribar al moment que havien d’intentar de posar unes 
normes perquè no nomes la quantitat fos allò que es tingues en compte en el mercat, no 
perquè podria existir la possibilitat de morir d’èxit , en funció de si anem crear i anem 
deixant que es munti’n diferents parades sense que tinguin una estricta normativa, des de 
el principi també es cert que les reunions que es feien amb les persones que es 
proposaven que volíem  doncs muntar parades al municipi ja se’ls hi donava una 
normativa bastant similar al reglament que s’aprova avui, o si més no, amb aquest esperit. 
També es veritat, són conscients  que ha canviat la normativa, que cada cop la normativa 
es molt més estrica i això també fa que les persones que participen del mercat tot i ser un 
mercat puntual a l’any i sent persones que compleixen el requisit d’estar empadronades al 
municipi de Calafell i són ciutadans i ciutadanes que porten tot l’any fent diferents 
activitats o fent el que es l’artesania en si per poder vendre-la al mercat, s’han de complir 
les normatives ja siguin de sanitat o de responsabilitat civil, en funció de l’activitat que 
desenvolupin dintre del mercat medieval i per això s’ha fet aquesta normativa de 
funcionament que doncs s’ha d’aprovar a traves d’un reglament  tal i com s’indica en el 
punt i el que intenta es posar una mica d’ordre i d’assentar aquestes normes de qualitat: 
les persones com han d’anar vestides, que no es poden portar mòbils per què recreen el 
que hauria estar, se suposa, un mercat del segle XXII, els diferents tipus d’aliments i 
diferents tipus de productes que es poden vendre al mercat medieval que han de ser 
merament cent per cent o si mes no molt artesans i per tant fets per les persones que ho 
venen i diferents coses que es van veient aquí. Els horaris d’ obertura tant del que son les 
parades com de les tabernes, els diferents productes que es poden vendre, quines 
obligacions tenen les persones que estan al darrera de les tabernes com de les parades i es 
important destacar que en principi s’aprova aquest reglament perquè a partir del mes de 
gener ja es puguin fer les sol·licituds, les sol·licituds les poden fer totes aquelles persones 
que estiguin empadronades al municipi i que en el moment de la sol·licitud portin com a 
mínim  una antiguitat de sis mesos a Calafell, aquestes persones poden optar a tenir 
parada al mercat medieval i evidentment no han de pagar ocupació de via pública que es 
el que s’ha fet durant aquest quinze anys i per això el reglament, al mateix temps en 
aquest reglament s’especifica també la relació que hi haurà doncs la empresa que 
normalment es contracta per que pugui aportar tot el que són l’ambientació i les 
actuacions  i d’altres parades que complementen les parades que tenim que també 
compleixin amb la normativa que obliguem a totes les persones del municipi a complir a 
través d’aquest reglament i bàsicament es això, res mes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies, iniciem el torn de paraula i té la paraula el portaveu d’ 
UAM. 
 
Sr. Parera: Unió Alternativa Municipal després de sentir la ponent, el que ens agradaria es 
que tot el que a dit  que s’ho cregui i ho faci complir, res mes Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies Partit Popular. 
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Sra. Olga Elvira: Bé nomes agrair, que el fet de posar ordre, jo crec que sempre segons 
que esdeveniments val la pena que es posin mesures i es posi ordre, res més gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Bé, Partit Socialista. 
 
Sra. Cumplido: Be, nosaltres en principi estem d’acord per què es cert que s’ha de posar 
ordre i sobretot s’ha de fer complir tot això que la regidora ha dit, nosaltres el que ens 
vam trobar es que el divendres dia 23 van tenir una comissió informativa de serveis a les 
persones i en aquesta comissió informativa ens van trobar amb dues actes que s’havien 
d’aprovar i a més a més l’aprovació inicial del reglament de funcionament del mercat 
medieval i se’ns va demanar que aproven allà sense haver llegit ni les actes ni el reglament 
a les hores considerem que  es una mica de falta de respecte intentar que s’aprovi una 
cosa sense haver-ne llegit i sense haver donat marge ni tant sols a poder fer alguna petita 
aportació, per algú que va estar reclamant durant els quatre anys de l’anterior mandat que 
es facin les coses ben fetes doncs ens hem quedat, jo hem quedo una mica parada, jo 
penso que quan s’han demanat coses a l’àrea de serveis a les persones, es va donar 
informació i aquesta es una en la que ja vam dir que aquesta es una cosa en la que volíem 
haver participat, perquè sí que creiem que per exemple aquest any el mercat medieval a 
quedat bastant desvirtuat amb parades amb nespressos i amb altres productes que vostè 
mateixa acabar de dir que això no es pot permetre, de totes maneres ja li vam comentar a 
la comissió informativa que intentaríem nosaltres llegir-lo amb deteniment i fer si s’esqueia 
alguna aportació i en aquest moment res mes, només demanar-li que nosaltres volem 
col·laborar però ens han de donar les eines per poder-ho fer i son vostès els que estan 
governant i els que han d’estendre la ma i res mes que això. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, Convergència i Unió. 
 
Sra. Suárez: Si, nomes en relació la regidora Teresa Cumplido, si que m’agradaria deixar 
pales, ja que ho han comentat doncs ho comentem aquí al ple que les actes de la comissió 
informativa no es van enviar per error i com que ens las van donar  en aquell moment i 
així ens ho va manifestar la secretaria de la comissió, es van deixar damunt la taula i no es 
va voler obligar a ningú a aprovar les actes i per aquest motiu per què vostès ens van fer 
adonar, naturalment es van deixar damunt la taula per no pressionar a les persones de la 
comissió informativa a que aprovin una cosa corre’ns, al mateix temps con que també 
se’ns va comentar el mateix en relació al reglament que se li volia donar una ullada i fer 
unes aportacions jo vaig entendre que era una molt bona proposta i per això se’ls va 
enviar el reglament i es va manifestar a la mateixa comissió que qualsevol tipus 
d’aportació que facin abans del ple, que si vostès creien oportú que per part nostre no hi 
haurà cap mena de problema per què si era per enriquir i complimentar el que es el 
reglament del mercat medieval, el que hem sembla que totes les persones que formem 
part del consistori i la majoria de la ciutadania ningú esta en contra del mercat medieval 
tot el contrari dons que s’aprovaria naturalment s’incorporarien totes les propostes que 
vostès facin en el reglament, no van rebre cap i vam entendre doncs que la normativa la 
creien adequada, tot i això si vostès creien oportú fer-ne naturalment en l’exposició si 
volen  no es necessari que ho presentin com al·legació i en l’exposició a partir d’avui 
d’aquests trenta dies al públic doncs podem fer una reunió i si vostès ho creuen oportú 
així ho farem , farem una reunió expressa doncs per tractar la normativa i el reglament del 
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mercat medieval perquè entén que el mercat medieval no pot ser res que ens comporti 
cap mena de discussió ni cap mena de diferència o controvèrsia en relació al mercat 
medieval per part dels partits que formen part, precisament  per què tenim la possibilitat 
de crear el reglament i en vist doncs com s’ha desenvolupat, per això  ho fem  per què 
fem aquesta normativa doncs per què no passin les coses que els han passat en anteriors 
edicions a tots plegats, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies iniciem el torn de repliques, Unió Alternativa Municipal te la 
paraula. 
 
Sr. Parera: Si, Unió Alternativa Municipal només diu una cosa, agafant una paraula que ha 
dit la ponent, la senyora tinent d’alcalde, per poder enriquir i jo m’agafaré aquesta paraula 
d’enriquir ja que ara es una aprovació inicial, abans de fer l’aprovació definitiva que 
poguessin col·laborar una mica, per poder enriquir això es el que ha dit la regidora, per 
poder enriquir aquest reglament, si tenim la ocasió i com contribuents a enriquir aquest 
reglament, ja començarem a veure si hi ha ganes de rectificar i que l’oposició puguem 
tenir més informació que fins ara, de totes maneres esperem que abans de la definitiva es 
corregeixi una mica la manera d’informar als partits politics, gràcies Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, partit popular. 
 
Sr. Olga Elvira: No farem declaracions. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista 
 
Sr. Ferré: Si no només dir que en la reunió aquesta que es faci evidentment que farem 
aportacions, per què ja en el poc temps que hem tingut per llegir tota la proposta doncs ja 
hem vist que falten coses, el que si que és veritat que la portaveu de convergència i unió 
que ha dit que no havien fet cap aportació precisament la meva companya l’ha explicat el 
motiu, que es que si ens donen una cosa just quan arribem a la comissió és impossible que 
ens ho llegim i que fem aportacions es que cau pel seu propi pes això, per tant nosaltres 
evidentment que aprofitarem aquesta reunió que es faci per fer les postres aportacions ja 
hem vist que falten algunes coses i que creiem que s’han d’incorporar no només per la 
experiència que hem tingut nosaltres quan hem governat, sinó també per la experiència 
que hem vist quan han governat vostès i per tant precisament per això també farem 
aquestes aportacions perquè es millori el reglament de funcionament de tot el mercat 
medieval 
  
Sra. Sandra Suárez: Si per tancar el punt, si clar entén que vostès tindran possibilitats de 
fer aportacions per què van estar quatre anys i no van boquer fer el reglament, llavors 
entén que tindran una experiència amplia de tot allò que no es va complir per què ho 
puguin afegir, també m’agradaria doncs deixar palès per què sembla que no que no d’allò 
que sí que jo vaig manifestar el divendres el dia de la comissió informativa el 23 doncs que 
per diferents histories que han ocorregut a nivell doncs del personal de la comissió 
informativa bé del departament en si doncs bé no se havia enviat aquest reglament, però 
sí que el vaig fer enviar i així vam quedar d’acord, el vaig fer enviar per correu Electronic, 
on es feia constar que sí vostès volien fer algun tipus d’aportació prèvia al ple per què en 
aquell moment ho vam creure  oportú i així ho vam manifestar que es podria corregir i 
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que es podria afegir ja,  en aquest ple per aprovació inicial, aquelles modificacions que 
vostès creiem oportunes i va passar el dilluns i es va donar de marge, tal com indica al 
correu Electronic que es va enviar, es va donar de marge  fins dimecres, vostès van tenir 
divendres el reglament, jo els vaig manifestar obertament i davant de tothom a la comissió 
informativa doncs el divendres van tenir el reglament i fins ahir dimecres tenien 
oportunitat d’introduir qualsevol tipus de modificació, tot i això entenc que en sis dies no 
han tingut suficient i per tant farem una reunió expressa per que vostès puguin aportar 
qualsevol modificació que creguin oportuna a aquest reglament de set pàgines, gràcies.  
 
Sr. Molt bé, moltes gràcies passaríem a les votacions, Unió Alternativa Municipal. 
 
Sr. Parera: Si senyor Alcalde, nosaltres votem a favor però esperem que la gent parlant 
s’entén i jo suposo que el que ha dit la ponent ens podem entendre, de tota manera Unió 
Alternativa vota a favor. 
 
Sr. Alcalde: Partit Popular, gràcies. 
 
Sra. Olga Elvira: Partit Popular vota a favor. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Partit Socialista 
 
Sr. Ramon Ferré: Sí, nosaltres ens abstenim en aquest punt per què precisament en vist 
que falten coses en aquest reglament, falten coses tant importants com el protocol 
sanitari, per exemple. Clar si vostès ens envia un mail el dilluns i ens donà de temps fins 
avui per fer esmenes doncs home, considerem que no hem tingut el temps suficient ni les 
condicions suficients per què no costava res haver fet una reunió prèvia per parlar d’això i 
que haguessin pogut tenir el temps suficient per haver fer les aportacions, nosaltres quan 
faci aquesta reunió les farem les aportacions com ja hem dit abans, però evidentment tal 
com esta el reglament no el poden aprovar i a mes quan la ponen doncs té aquesta 
actitud negativa jo crec que a  vegades doncs escup verí per la boca d’aquesta manera 
que parla per què parlar de quatre anys que no hem pogut fer el reglament quan el 
mercat medieval ja va per la quinzena edició doncs home, potser que s’ho faci mirar, que 
hi vagi en compte amb quin llenguatge utilitza per què d’aquesta manera no es pot 
col·laborar de cap manera en to positiu per què si vostè el que fa només obrir la boca ja 
parla amb aquesta actitud i treu de la seva boca aquesta manera d’expressar-se 
 
Sr. Alcalde: Sr. Ferré, estem votant. 
 
Sr. Ferré: Bé, precisament explico l’abstenció que nosaltres tenim en aquest punt i 
demanar-li a la portaveu en aquest cas que prengui una altra actitud davant de situacions 
com aquestes, que nosaltres el que volem a fi de cap es col·laborar. 
 
Sr. Alcalde: S’ha abstingut al final, d’acord gràcies. 
 
Sra. Suárez: Si nomes manifestar que en cap cas la meva intenció es faltar al respecta si no 
que contesto exactament el que vostès diuen, si diuen que tenen experiència i que gràcies 
a la seva experiència poden aportar coses, això es el que ha dit el portaveu del partit 
socialista i per això he contestat al portaveu del partit socialista i no en aquest cas a la 
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regidora que ha fet la primera intervenció doncs això es el que he contestat jo a vostès, o 
sigui vostès han iniciat aquesta manera de dialogar tot i això torno a insistir en el que el 
mateix divendres a la comissió informativa es va manifestar per a tots els membres que 
estàvem allà i que jo vaig manifestar davant de tothom i que es la intenció de que es 
pugui consensuar aquest reglament, que vostès diuen que no tenen prou temps o que no 
han tingut temps suficient,  doncs d’acord he sigut jo mateixa la que els ha ofert la 
possibilitat de fer una reunió específica per tractar aquest tema i el protocol sanitari, es el 
protocol sanitari que ha hagut sempre i que sempre ha estat tot i això ho podem parlar en 
una reunió específica per aquest reglament però naturalment nosaltres votarem a favor 
per que tiri endavant l’aprovació inicial. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 14 vots a favor, 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, i 3 dels membres d’UAM, i 5 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
  
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Mercat Medieval de 
Calafell. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, 
al butlletí oficial de la província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte 
de que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord 
d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a 
definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- En el supòsit de considerar-se aprovat definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. El reglament entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
 
8888. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT ENTRE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT ENTRE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT ENTRE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈSL'AJUNTAMENT DE CALAFELL I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈSL'AJUNTAMENT DE CALAFELL I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈSL'AJUNTAMENT DE CALAFELL I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS    
 
L’Ajuntament de Calafell conserva i és el titular del seu arxiu històric municipal, que té un volum de 
32 ml i abraça els anys 1565 a 1998, el qual forma part del patrimoni documental català. 
 
Conscient de l‘interès públic col·lectiu del seu arxiu històric municipal, aquest Consistori va 
signar en data 23 de novembre de 2010, per un període de dos anys, un contracte de 
cessió en comodat amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, que actuava en nom i 
representació de la Generalitat de Catalunya, perquè fos ingressat a l’Arxiu Comarcal del 
Baix Penedès.  
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Transcorreguts els dos anys de l’esmentada cessió en comodat, l’Ajuntament de Calafell, atès que 
encara no es disposa d’unes instal·lacions òptimes, desitja renovar aquesta cessió per un període 
indefinit. Per la seva banda, el Consell Comarcal del Baix Penedès, que actua en representació de la 
Generalitat de Catalunya, està d’acord en acceptar aquesta renovació.   
 
La Comissió Informativa de Serveis a les Persones, amb el vot favorable del PP, PSC i CIU i 
l’abstenció de l’UAM, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar el contracte de cessió en comodat entre l’Ajuntament de Calafell i el Consell 
Comarcal del Baix Penedès annex. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Facultar a la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones per a la signatura 
d’aquest contracte, en nom i representació de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 
 
Sra. Suárez: Si, això es el contracte de cessió, que no deixa de ser doncs el contracte que 
ja tenim , que al no fer-se prorroga es fa un altra de nou on es manté tota la 
documentació que pertany  a l’arxiu històric del municipi,  es segueix  mantenint en el 
arxiu comarcal del Baix Penedès sota aquesta figura del comodat i per aquest motiu es fa 
aquest contracte de cessió, gràcies. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat de la totalitat dels membres que constitueixen quórum 
suficient per la majoria legal acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar el contracte de cessió en comodat entre l’Ajuntament de Calafell i el Consell 
Comarcal del Baix Penedès annex. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Facultar a la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones per a la signatura 
d’aquest contracte, en nom i representació de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 
 
 
9999. RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL MODIFICACIÓ PLA FINANCER PLA DE RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL MODIFICACIÓ PLA FINANCER PLA DE RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL MODIFICACIÓ PLA FINANCER PLA DE RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL MODIFICACIÓ PLA FINANCER PLA DE 
BARRIS NUCLI ANTIC DE CALAFELLBARRIS NUCLI ANTIC DE CALAFELLBARRIS NUCLI ANTIC DE CALAFELLBARRIS NUCLI ANTIC DE CALAFELL    
 
El Ple de la Corporació de data 31 d’octubre de 2012, va aprovar la Modificació del Pla 
Financer del Pla de Barris del Nucli Històric de Calafell. 
 
Atès que s’ha pogut constatar l’existència d’un seguit d’imprecisions que requereixen ser 
rectificades per tal de fer més acurat el pla financer. Tenint en compte que els canvis es 
produeixen el mes de novembre s’ha cregut conveniente ajustar els imports del pla 
financer corresponents al 2012 a les quantitats justificades i que han estat 
comptabilitzades en el pressupost municipal. 
 
Vist l’informe de justificació dels canvis en el Pla finacer, emès a l’efecte per l’empresa 
PORTACABOT que gestiona el Pla de Barris, que queda adjuntat a l’expedient, i que tot 
seguit s’enumeren: 
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Primer canvi:Primer canvi:Primer canvi:Primer canvi: Traspàs de 38.277,67 € que s’havien col·locat al 2012 però que 
corresponen al 2011 en l’actuació 1.01. Per tant, les actuacions per aquests anys queden 
amb les següents xifres: 

• Actuació 1.01 – 2011 – 242.632,25 € 

• Actuació 1.01 – 2012 – 361.259,75 € 

Segon canvi:Segon canvi:Segon canvi:Segon canvi: degut a la realització d’un contracte plurianual s’ha considerat que era més 
adequat dividir els 413.300€ de l’actuació entre el 2012 i el 2013. Així doncs, l’actuació 
1.06 queda de la següent forma: 

• Actuació 1.06 – 2012 – 272.915,94€ 

• Actuació 1.06 – 2013 – 140.384,06€ 

Tercer canvi:Tercer canvi:Tercer canvi:Tercer canvi: modificació de la quantitat de l’actuació 7.01 pel 2010 en un cèntim. 
Respecte al 2012 l’actuació es deixa a 0,00€, atès a que no s’ha realitzat cap activitat. Així 
doncs el pla financer queda de la manera següent: 

• Actuació 7.01 – 2010 – 10.355,91€ 

• Actuació 7.01 – 2012 – 0,00 € 

Quart canvi:Quart canvi:Quart canvi:Quart canvi: s’ajusta la quantitat de l’actuació 7.03 a 7.556,41€ per tal que reflecteixi la 
quantitat justificada l’any 2012. Queda de la següent forma: 

• Actuació 7.03 – 2012 – 7.556,41€ 

Cinquè canvi:Cinquè canvi:Cinquè canvi:Cinquè canvi: l’actuació 7.06 passa a 160.000€ pel 2012 i s’esgota tot el pressupost 
previst. 

• Actuació 7.06 – 2012 - 160.000€ 

Sisè canvi:Sisè canvi:Sisè canvi:Sisè canvi: l’actuació 7.10 passa a 3.097,46€ atès a que és la quantitat justificada a la 
Generalitat. 

• Actuació 7.10 – 2012 - 3.097,46€ 

Setè canvi:Setè canvi:Setè canvi:Setè canvi: en el marc de l’actuació 7.11 no s’ha realitzat cap activitat i per tant, queda a 
0,00€. 

• Actuació  7.11 - 2012 – 0,00€ 

Vuitè canvi:Vuitè canvi:Vuitè canvi:Vuitè canvi: l’actuació 7.13 queda a 3.437,19€ atès a que s’ha constat que aquest 2012 
no es gastaran els 6.000€ que s’havien previst. 

• Actuació 7.13 – 2012 – 3.437,19€ 

Novè canvi:Novè canvi:Novè canvi:Novè canvi: modificació de la quantitat de l’actuació 7.16 pel 2011 al detectar-se un error 
de 11 cèntims respecte la quantitat justificada. A més a més, també es modifica la 
quantitat de l’actuació 7.16 pel 2012 en motiu de la introducció dels costos d’empresa de 
l’anterior director del PII i de la rectificació de la quantia final d’una nòmina d’aquest 
treballador. Així doncs,  les xifres que han de constar per l’any 2011 i 2012 són les 
següents: 

• Actuació 7.16 – 2011 -  85.978,69€ 

• Actuació 7.16 – 2012 – 29.808,57 € 
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Desè canvi:Desè canvi:Desè canvi:Desè canvi: s’ajusta la quantitat de l’actuació 8.02 a 80.011,18€ perquè s’ha verificat que 
és el que es gastarà aquest 2012. La diferència es traspassa a l’any 2013. 

• Actuació 8.02 – 2012 – 80.011,18€ 

La Comissió Informativa d’OBRES PUBL. I MEDI AMBIENT – URBANISME, amb l’abstenció 
dels grups municipals del PSC i UAM,  proposa al Ple de la Corporació,  l’adopció del 
següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar els canvis en el Pla financer aprovat pel Ple de la Corporació de data 31 
d’octubre de 2012, de conformitat amb l’informe de justificació emès per l’empresa 
PORTACABOT que gestiona el Pla de Barris del nucli antic de Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord i de la modificació del Pla Financer a l’Oficina del 
Gestió del Programa de Barris del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Sr. Solé:  Gràcies, a l’anterior ple al mes d’octubre, vam passar el punt aquest doncs amb 
la finalitat d’ordenar millor les actuacions des de un punt de vista econòmic pel que fa el 
cos que creiem que han de tenir aquestes actuacions i en segon lloc una ordenació pel 
que la planificació, entenem que la Generalitat ens va donar la oportunitat d’allargar el pla 
de barris fins el 2018 i així ho vam fer, però com que estem fent valoracions en el 
tancament d’aquest any 2012 i estem iniciant com afrontarem el pressupost de cara al 
següent exercici, doncs en vist que alguns punts el podrien retocar per tal de tenir un 
millor finançament i sobretot  per part de l’Ajuntament i en segon lloc que aquesta millora 
de finançament que no afecti les actuacions,  això no i ja ho avanço, això no atura el pla 
de barris, no l’ha aturat en cap moment i per tant es continua treballant amb la mateixa 
línia que es porta durant aquest any i des de que nosaltres vam entrar al govern, un pla de 
barris iniciat per l’anterior equip de govern, res més. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé gràcies, iniciem el torn de paraula, té la paraula el portaveu d’UAM. 
 
Sr. Parera: Sí, com que nosaltres, la nostra intenció sempre ha sigut parlar clar i la legalitat, 
hem de dir que a l’anterior informativa el regidor ens va donar bastant informació, el 
regidor en aquest cas ens va informat de tot això, nosaltres el que voldríem  que continues 
i que ens va dir que en la pròxima reunió ens donaria papers i ens donaria el vam 
demanar, esperem que tot això es compleixi i lògicament una cosa que s’ha de complir i 
esperem que siguin definitives aquestes modificacions del pla de barris del nucli antic de 
Calafell, sisplau que no hi hagi més modificacions i que aquestes modificacions siguin ja 
definitives i no s’hagi de modificar res mes, o sigui de la informació que ens va donar, 
bastant complerta, li vam demanar papers ens va dir que ens ho donaria a la pròxima 
informativa, esperem que compleixi la paraula també esperem que aquest Ajuntament 
compleixi sisplau aquests canvis i que no hi  hagin més, que el nucli del municipi de 
Calafell, el pla de barris no quedi més perjudicat que esta perjudicat fins ara que si, que si, 
però això no s’acaba mai, esperem que al 2018 es pugui acabar gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé , gràcies Partit Popular. 
 
Sra. Elvira: No farem declaracions. 



 

28 
 

 
Sr. Alcalde: Partit Socialista. 
 
Sr. Ferre: Si, intervindrà el Sr. Jose Bonilla. 
 
Sr.Bonilla: Si bon día, gracias Sr. Alcalde, miri cuando nos convoco el Sr. Sole a la comisión 
informativa de este mes de noviembre la verdad es que, bé en esta comisión se nos va 
hablar de una errada material del tema del pla financer del  pla de barris. Yo  aquí más 
que una errada material del pla financer lo que veo y es que desde el primer momento 
que el mismo regidor nos entrega la documentación para poder estar un poco informados 
del tema, esta errada material a mi más que una errada material me suena a un error o 
veo que es un error monumental i veo que es un error monumental en base a la propia 
documentación que el señor regidor nos aporta i después de la comisión pues tengo la 
oportunidad de comprobar con los datos que él nos da, pues sinceramente todo lo que es 
en este cuadro se ve perfectamente todos los datos que hay que corregir del mes de 
octubre, del pleno del mes de octubre al pleno del mes de noviembre, yo creo que ustedes 
contrataron una empresa, (Portacabot) concretamente que el regidor de territorio nos 
acaba de informar y esta empresa Portacabot  que ustedes inicialmente nos la vendieron, 
la vendieron al pueblo como que era una empresa magnifica y con gran experiencia en 
llevar planes de estos de la llei de barris la verdad es que bé a la vista de los datos que hoy 
en día nos han pasado ustedes mismos y de las rectificaciones que estamos teniendo que 
hacer o tienen que estar haciendo ustedes por que la oposición no hace rectificaciones 
porque ya en su día ya avisamos de lo que podría pasar, pues la verdad es que nos deja 
bastante mal de boca a la oposición, por lo tanto yo creo que mucho peor sabor de boca 
les debe de dejar a ustedes el haber contratado a esta empresa, yo creo que se lo tendrán 
que terminar teniendo en cuenta para lo sucesivo, bé en el tema de errores en el cuadro 
concretamente   ya lo he enseñado para que los ciudadanos lo puedan terminar viendo, 
los regidores también y yo creo concretamente Sr. Alcalde que usted tampoco se lo ha 
mirado,  pero son diez puntos los que nos pasa la comisión informativa como 
rectificaciones o correcciones, diez puntos que creo que eso no es un error material como 
ya he dicho al principio, no tengo nada más que decir, de momento.  
 
Sr. Alcalde: Molt bè, gràcies Convergència i Unió. 
 
Sr. Solé: Si en primer lloc contestaré al Sr. Parera, UAM la informació es va donar es cert, 
vostè ho agraeix i nomes li he dir gràcies després parla de certa documentació jo crec que 
la documentació corresponent a aquest punt es va donar tota i es va explicar tota em 
sembla que vostè esta parlant de documentació d’un altra tema que va sorgir a posteriori i 
tal com se li va dir se l’entregarà la documentació, però respecte a aquest punt la 
documentació estava tota complerta i així també en part ho ha expressat. Pel que fa al Sr. 
Bonilla del Partit Socialista, ja li vaig comentar a la comissió  que al final és un tema d’un 
documents que s’ha de rectificar però per això en cap moment s’ha parat les diferents 
actuacions del pla de barris, per tant una cosa es que s’hagi de rectificar un punt un 
document i l’altra cosa es que les actuacions es parin, òbviament vostè no ho pot enfocar i 
així no ho ha fet pel que fa les actuacions perquè la realitat mostra una altra cosa i a la 
vegada dir que continuem amb la mateixa línia, d’aquests deu punts i vostè el generalitza 
a quasi tots són temes de puntualització pel que fa l’import final però no el que fa les 
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actuacions, es a dir jo ja entenc que vostè faci servir un discurs per desacreditar  el tema 
però no es la realitat, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies iniciem el torn de replica i té la paraula el portaveu d’unió 
alternativa municipal. 
 
Sr. Parera: Si, no només el que ha dit el Sr. Ponent, el sr. Regidor es correcte és tracta 
d’una altra cosa que es el que estem esperant que encara no ho hem rebut, estic content 
perquè veig que esta al cas Sr. Sole, si dic una cosa que no li vaig dir hem rectifica Sr. Sole,  
però em sembla que li vaig dir que si  ens podria entregar els plànols d’això , o sigui la 
informació la vam tenir ja ho he dit abans, ho ha entès perfectament,  però em sembla 
que li vaig dir el plànols, l’altra cosa lògicament encara no la em rebuda, estic content 
perquè veig que esta al cas i esperem rebre-la a qualsevol moment, gràcies Sr. Sole. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé gràcies, Partit Popular. 
 
Sra. Elvira: No farem declaracions. 
 
Sr. Alcalde: Partit Socialista. 
 
 
Sr. Bonilla: Si, gracies Sr. Alcalde, mire Sr. Sole usted dice que el pla de barris no lo han 
parado, es cierto no lo han parado peró lo estan alargando de una manera que de 
momento nos vamos al 2018 y la verdad obras y lo que no son obras bien pocas, como el 
propio cuadro financiero que hoy pasan aquí ustedes para aprovarlo, pues refleja ustedes 
hay una cosa que no han tenido en cuenta cuando hicieron el pla financer y lo aprovaron 
el el mes de octubre, es que no han tenido en cuenta ni las propias certificacions que se 
han hecho de obras, por lo tanto esas certificaciones por parte de ustedes es un descuido 
o es un error momunental al cual yo me he referido anteriormente que la verdad no las 
han tenido en cuenta, yo lo que pediria es que para otra vez antes de hacer las cosas de 
prisa y corriendo a pesar de que las obras no estam paradas pero van tan despacio, pues 
que se lo miren y llevando las comisiones al pleno pues que realmente sean documentos 
que a la siguiente comisión no tengan que estar corrigiendo y nada mas Sr. Alcalde 
gracias. 
 
Sr. Solé: Sí, li torno a repetir i ara si que seré més incisiu i més clar en alguns temes perquè 
bé, anava a passar el punt bé una errada es corregeix i es continua endavant, però vostè 
fa èmfasi en una sèrie de coses que es contradiuen algunes  vegades amb el seu partit. 
Diu que ho allarguem fins el 2018 entenem que endarrerim el pla, com vostès molts cops 
em van dir que una de les primeres coses que farien era endarrerir això, pel simple motiu 
no de parar-ho sinó pel simple motiu de com esta l’Ajuntament  econòmicament i saben 
que es una exigència molt important per part de l’Ajuntament i també per part de la 
Generalitat d’aquí la proposta fins el 2018, proposta la qual només al entrar aquest equip 
de govern ja tenia damunt de la taula de la possibilitat d’allargar aquest pla financer fins al 
2018 a expenses que si la Generalitat ens ho conformi o no, per tant això ja era un tema 
iniciat a l’època vostra d’un possible retràs fins al 2018 i per tant nosaltres l’únic que fem 
no perquè estava a la seva legislatura sinó perquè entenem des de un punt de vista 
econòmic doncs es millor per l’Ajuntament, després parla de que nosaltres el endarrerim 
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pel tema de les obres, miri jo crec que es totalment al contrari i li faré la següent reflexió, 
en el pla financer que vostès van aprovar hi havia una planificació, mai la hem criticada 
aquesta planificació i vostè esta dient que les coses diguéssim que les estem endarrerint, 
es mes es al contrari si vostè mira la diferència entre el  2012 del pla financer que van 
aprovar vostès i del que aproven nosaltres doncs veiem que moltes coses les avancem, 
com és el tema del pla director i de la reforma d’aquests  carrers i aquesta és la realitat, no 
vull entrar en aquests temes amb la sensació de molts punts  de donar una polèmica 
perquè crec que tampoc es el cas i si a vostè li preocupa tant doncs no ho se l’Ajuntament 
econòmicament esta com esta, si vostè vol donar diners les coses no las endarrerim fins al 
2018, però la realitat es aquesta, la realitat es que ho allarguem fins el 2018  perquè així 
ens ho permet la Generalitat, que avui passem una sèrie de petits canvis, que vostè diu 
que són deu canvis, però si es fixa en aquests deu canvis són canvis en els quals fiquem 
l’importa de diners que s’han executat, no són actuacions que no hem fet sinó que són 
actuacions que s’han executat i la diferència de diners sen va cap al 2018 es més moltes 
coses que estaven previstes per d’aquí un temps nosaltres las hem avançat i altres las hem 
redistribuït perquè això ho hem cregut convenient i perquè com vostè diu i ho diu en uns 
altres termes doncs per donar-los continuïtat amb la planificació que s’ha cregut 
convenient i amb les dades que li acabo de donar gràcies 
 
Sr. Ferré: Nosaltres votarem en contra sent conseqüents amb les votacions que hem tingut 
fins ara en aquest aspecte, perquè nosaltres també podríem haver endarrerit el pla de 
barris o endarrerit fins al 2018 i no ho vam fer, tal com ha dit el ponent en aquest cas de 
Convergència i Unió  nosaltres ho havíem ja iniciat això no es veritat fins i tot vostès en el 
pressupost d’enguany havien posat la quantitat que tocava per aquesta anualitat i la 
podien haver utilitzat  cosa que no han fet, per fer les actuacions que tocaven aquest any, 
simplement  el que hem dit que aquesta errada material el que fa es corregir un error de 
l’empresa que ha fet aquest pla financer que precisament no havia tingut en comte 
aquelles coses que ja s’havien pagat i ja s’havien justificat a la Generalitat i que la 
Generalitat ja havia ingressat fins i tot els diners per tant em sembla lamentable la manera 
que s’ha fet aquesta modificació que no ha tingut en comte tot el que ja estava fet i 
simplement ha fet un ball de números per veure quina actuació començaven abans i quina 
després, de la mateixa manera que han avançat  coses també han endarrerit un munt per 
tant no entrarem en aquest debat, sinó simplement ha hagut una errada material que 
vostès diuen que  ha sigut una errada i per nosaltres ha estat una nyap monumental. 
 
Sr. Alcalde: El vot quin era? 
 
Sr. Ramon Ferre: En contra. 
 
Sr. Alcalde: Li agrairia que a partir d’ara es cenyeixi a la votació sinó doncs ho haurem de 
parla-ho, per què clar si cada vegada allarguem més el diàleg o dosifiquen el moment que 
els hi pertoca, que es el mateix no Ramon, es que si no es a veure que acaba l’últim . 
 
Sr. Ferré: Estem fent comentaris curts.  
 
Sr. Alcalde: Li agrairia que segueixin el ROM, per tant doncs el comentari que vostè fa 
dons ho fa abans de la votació i diem si o no i si es vol dir una frase com sempre s’ha fet 
doncs ja sap que no hi ha cap problema, li dic perquè espero que sigui l’últim cop que 
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seguim amb aquesta tònica perquè sinó es el segon cop que passa i tranquem el ritme, 
d’acord. Convergència i Unió 
 
Sr. Solé: Entenc que li vulgui donar un cop de ma al seu company, podia haver defensat 
vostè el punt com antic regidor que portava el pla de barris, per tant nosaltres votem a 
favor.  
 
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 vots en 
contra dels membres del PSC, acorda.  
 
PRIMER.- Aprovar els canvis en el Pla financer aprovat pel Ple de la Corporació de data 31 
d’octubre de 2012, de conformitat amb l’informe de justificació emès per l’empresa 
PORTACABOT que gestiona el Pla de Barris del nucli antic de Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord i de la modificació del Pla Financer a l’Oficina del 
Gestió del Programa de Barris del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya 
 
 
10.10.10.10. APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESA NÚM. 1658/12 CORRESPONENT A LA APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESA NÚM. 1658/12 CORRESPONENT A LA APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESA NÚM. 1658/12 CORRESPONENT A LA APROVACIÓ PROPOSTA DE DESPESA NÚM. 1658/12 CORRESPONENT A LA 
REGULARITZACIÓ DE PREUS 2011, CONTRACTE SERVEIS RECOLLIDA, TRANSPORT I REGULARITZACIÓ DE PREUS 2011, CONTRACTE SERVEIS RECOLLIDA, TRANSPORT I REGULARITZACIÓ DE PREUS 2011, CONTRACTE SERVEIS RECOLLIDA, TRANSPORT I REGULARITZACIÓ DE PREUS 2011, CONTRACTE SERVEIS RECOLLIDA, TRANSPORT I 
NETEJA VIÀRIANETEJA VIÀRIANETEJA VIÀRIANETEJA VIÀRIA    
 
Les propostes de despesa objectes del present decret d’aprovació són les que es relacionen 
tot seguit: 
 

PDPDPDPD    INFINFINFINF    PROVEïDORPROVEïDORPROVEïDORPROVEïDOR    CONCEPTECONCEPTECONCEPTECONCEPTE    IMPORT (IVA IMPORT (IVA IMPORT (IVA IMPORT (IVA 
INCLÒS)INCLÒS)INCLÒS)INCLÒS)    

1658/121658/121658/121658/12    1015/121015/121015/121015/12    ECOBP, s.l.ECOBP, s.l.ECOBP, s.l.ECOBP, s.l.    Regularització cànon anual Regularització cànon anual Regularització cànon anual Regularització cànon anual 
2011 servei recollida 2011 servei recollida 2011 servei recollida 2011 servei recollida 
escombrariesescombrariesescombrariesescombraries    

173.940,21€173.940,21€173.940,21€173.940,21€    

 
 
El departament d’ intervenció ha emès informe sobre la existència de consignació 
pressupostària amb número  1015/12 
 
 Vist que, ECO BP , presenta a l’Ajuntament de Calafell factura de regularització del cànon 
anual dels serveis de recollida de FORM , RSU I Deixalleria mòbil, corresponent a l’exercici 
2011, amb número de registre 3-07-2012. 
 
Vist que, ECO BP Registra a l’Ajuntament de Calafell documentació complementària a la 
factura presentada referent a la regularització dels serveis, consistent en  Acta de la reunió 
del Consell d’Administració de l’empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix 
Penedès SL , celebrada el dia 5 de juny de 2012 , mitjançant la qual s’aproven els Comptes 
Anuals de 2011 i la distribució del cànon per ajuntaments. 
    
Vist que, en data 01-12-2010 El plenari de l’Ajuntament de Calafell aprova  el conveni 
entre l’Ajuntament de Calafell i el Consell comarcal del Baix Penedès i l’empresa comarcal 
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de serveis mediambientals SL Descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques en les 
quals es prestaran els serveis de recollida selectiva de residus municipals de la fracció 
orgànica i resta , transport, eliminació i gestió del centre comarcal de transferència de 
residus. 
 
Vist que en data 02-02-2011 Se signa el conveni de delegació de competències de 
recollida de residus municipals al Consell Comarcal del Baix Penedès, conveni signat entre 
l’Ajuntament de Calafell, Empresa Comarcal de serveis mediambientals del Baix Penedès 
SL (ECO BP) i el Consell Comarcal del Baix Penedès , amb efectes de prestació del servei de 
data 15 de març de 2011. 
 
Vistes les següents consideracions:  
 
-El conveni entre l’ajuntament de Calafell , el Consell Comarcal del Baix Penedès i 
l’empresa comarcal de serveis mediambientals del Baix Penedès SL , descriptiu de les 
condicions tècniques i econòmiques en les qual es prestaran els serveis de recollida 
selectiva de residus municipals de Calafell de la Fracció orgànica i resta , transport , 
eliminació i gestió del centre de transferència e residus ( conveni d’activació ) , en el seu 
punt setè Forma de pagament  , estableix literalment el següent :  
 
“Eco BP SL , facturarà mensualment a l’Ajuntament de Calafell el cost dels serveis de 
recollida de RSU, FORM , transport , eliminació i gestió del centre de transferència de 
residus, i compensarà el cànon a satisfer per ús de les instal·lacions esmentades , segons 
l’import determinat a les condicions tècnico- econòmiques mostrades en l’annex del 
present conveni que per l’any 2011 es valora en 3.055.850,67 € ( iva no inclòs) .L’import 
de la factura mensual correspondrà a l’import del cànon anual dividit pels dotxe mesos de 
l’any . Tanmateix , aquest import haurà de modificar-se segons els costos reals dels serveis. 
Amb l’objectiu de regularitzar la facturació d’acord amb els costos reals , es farà una 
regularització anyal de les factures, de manera que, durant el primer any es facturarà 
l’import corresponent al cànon calculat , dividit pels dotze mesos , i cada any abans del 15 
d’octubre , es produirà la regularització per adapatar la facturació als costos reals del 
servei. Al final de cada any , es farà una regularització final dels costos anuals on es 
contemplaran tots els costos , i s’establirà el nou import del servei per a l’any següent”. 
 
Vist que  atenen a allò contemplant en l’article setè del conveni de delegació,  la 
regularització  en funció dels costos reals està fonamentada en diferents  aspectes: 
  

� Diferències en els ingressos de lloguer de la planta : 
 

o Els ingressos previstos eren de 61.016,43 €  ja que es comptava que des de 
l’inici del conveni els vehicles d’altres municipis estarien ubicats a la planta de transferència 
i aquesta situació no s’ha produït fins a octubre  de 2011, la diferència per aquest 
concepte és de 58.416,27 € més IVA. 

o Diferència en el cost d’eliminació de la FORM , en el conveni s’havia 
establert un preu de 60 € /tm , mentre que el cost real en funció del % d’impropis dels 
residus ha sigut de 100,43 €  , això suposa 31.163,049 € de diferència , tenint en compte 
que s’han recollit 770 Tn de residus ,més IVA 
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o Diferències en els serveis prestats per import de 60.190.76 € més IVA 
corresponents a la brigada de repàs de tardes no contemplada en el conveni durant 10,5 
mesos.  

o Diferències  en preus d’explotació de servei  ( increment combustibles i 
demès ) més l’efecte del decalatge que produeix  el prorrateig del servei total anual  en 
dotze mesos , quan l’inici de les prestacions ha estat per 10,5 mesos , tenint en compte 
que els serveis s’han executat en la temporada més alta de prestacions en la seva totalitat 
la qual cosa suposa aproximadament 11.285,66 €. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per la Tècnica de Medi Ambient que queda adjuntat a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 1015/12-PD 1568, emès pel Departament d’Intervenció que queda 
adjuntat a l’expedient. 
 
La  C.I. d'Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció dels grups 
municipals del PSC i UAM, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
    
PRIMER.- Aprovar la proposta de despesa núm.1658/12  per un import total de   
173.940,21 Euros, IVA INCLÒS a favor de  ECO BP- Empresa Comarcal de Serveis 
Mediambientals Baix Penedès, S.l. . amb NIF/CIF núm. B43636729. 
 
Sr. Jimenez: Be, avui el que passem és la factura per regularitzar el cànon del 2011 amb el 
servei de recollida d’escombreries, és una factura que es passa cada any segons el conveni 
que tenim amb l’empresa i esta repartida amb cent setanta-tres mil euros per diferents 
factors, un es que fins el 2011 no van entrar els vehicles d’ altres municipis,  fins l’octubre 
del 2011 aquí a la planta i això ha fet aquesta diferència de seixanta un mil euros i hi ha 
una altra diferència que també s’ha produït que es de cinquanta vuit mil euros que es del 
cos estimat de la brossa, que s’havia calculat a seixanta euros la tona i pel percentatge 
propi que porta no es contempla a seixanta sinó cent deu euros amb quaranta tres, això 
suposa el trenta mil euros, perdó m’he equivocat, després hi ha un altra que es un servei 
extra que no estava contemplat dins del conveni que es un reforç d’estiu que també puja 
uns seixanta mil cent noranta euros durant dos mesos i mig i una diferència d’increment 
de combustible i despeses varies que són uns altres onze mil, això és una factura que fins 
ara s’estava fent, es el que marca el conveni i es el que es passa avui, gràcies. 
 
 
Sr. Triadó: Be, bon dia i bona hora, com vostès saben el nostre grup sempre ha estat en 
contra del tema de la recollida d’escombreries del municipi de Calafell i més d’aquest 
conveni, és un conveni que es va firmar al febrer del 2011 i que quan va entrar el nou 
consistori ja vam parlar  o vam manifestar varies vegades al ple que era un conveni que 
tenia que fer-se una revisió i ara el que esta succeint ens esta donant la raó, vull dir un 
conveni del 2011, del febrer del 2011, ara estem passant revisions del 2011, dintre del 
mateix any s’estan revisant els pactes que es van fer i es un conveni que a més a mes 
deixar molt que desitjar, ja s’ha fet un contracte extraordinari però a més no es netegen 
els contenidors a l’estiu envers al altra contracte que hi havia ara no es netegen els 
contenidors, però aquest contracte que es va fer estan de President del Consell Comarcal 
un alcalde de Calafell, hi ara continua sent un alcalde de Calafell el President del Consell 
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Comarcal, nosaltres el que ens agradaria es que fessin un esforç, donat el càrrec que 
ocupen, per fer aquesta revisió, perquè és un contracte que només ens estan carregant les 
càrregues, els beneficis no ens el carrega mai, per agafar un exemple que ha anomenat el 
regidor,  havia contat a seixanta euros la tona resulta que en menys d’un any a passat a 
cent euros un quaranta per cent mes, clar però això no et diu que ho descompte de la 
recollida normal perquè s’hi recull mes quantitat d’una vol dir que baixa la quantitat de 
l’altra i perquè no es descompte, aleshores ens hem  sembla que carregar al públic, 
carregar al ciutadà que vagi pagant cada vegada més els rebuts pensem que no es 
aquesta la situació, no s'ha de fer i menys en un moment  de crisi, que es tindria que 
revisar perquè la brossa a baixat mes de un quaranta per cent la recollida, o bastant mes 
un quaranta per cent no, perdoneu no vull dir mentires però a baixat mes d’un vuit per 
cent com a mínim la recollida de brossa, perquè la gent amb la crisi produeix menys, que 
hi ha molts contenidors que estan posats i que no recullen per tant ens ha sembla a tots 
nosaltres que en aquest moment de crisi i te que haver un replantejament nou de com es 
té que tractar el tema, perquè la gent esta passant moments dolents i el rebut de brossa 
es va gravant, si que el repartim no en quatre ara en sis vegades però que al final també 
sumen, per tant nosaltres el que li demanem a l’alcalde asseguem-nos tots plegats fem 
una revisió perquè ens dieu presenteu al·legacions, sí les al·legacions ja las donem per 
perdudes abans de presentar-les perquè ens dieu que no i ja esta, nosaltres el que 
demanaríem amb voluntat de col·laborar es dir escolta asseguem-nos, revisem-ho perquè 
les circumstàncies econòmiques d’aquest país han canviat molt i mirem que com a mínim 
la gent del nostre municipi  es vegi d’alguna manera beneficiada o com a mínim que no 
tinguin que suportar cada any uns increments perquè aquí el que  veiem es que tal com 
esta muntat aquest conveni cada any tindran increment la gent, no se’ls hi podrà parar 
cada any tindran que pagar una mica mes, una mica mes, quan la brossa que es recull és 
menys o més separada, per tant nosaltres votarem en contra perquè hem votat sempre en 
contra de les pujades en el tema de brossa però aquesta vegada els demanarien  tot i 
voten en contra que tinguessin en consideració el que els estem dient, asseguem-nos, 
parlem-ne i si el conveni es té que tocar que es toqui. 
 
 
Sra. Suárez: el que volíem dir que aquesta factura que es passa avui, és un equilibri del 
servei i en l’acord mateix , ja diu i així especifica també en el conveni signat  entre ECOBP i 
l’ajuntament de Calafell, que diu que cada any abans del 15 es farà una regularització per 
adaptar la facturació als costos reals del servei. A final de cada any es farà la regularització 
dels costos finals de cada any, on també s’establirà els nous costos del servei, per tant, a 
través d’aquest punt el que fem es reequilibrat el servei , i el que estem donant , es donar 
sortida a un dels acords específics, en el conveni signat  o la contracta entre l’Ajuntament 
de Calafell i l’empresa ECOBP.  
 
En aquest conveni com a tot a reu es preveuen unes coses i desprès hi ha aquesta clàusula 
que especifica que any darrera any, allò que s’ha previst, es regularitzarà en funció  de la 
realitat del municipi i es farà aquesta factura, que correspon a aquest equilibri del servei. 
La revisió de tots els contractes, vostè sap, que és una des les coses que estem fent des de 
que hem entrat  en aquest mandat i així s’ha demostrat. Es evident, que no és fàcil , poder 
re negociar contractes ja signats, doncs, l’any 2011 molts dels i finals del 2010 i el que si 
s’està intentant entrar en negociacions, per intentar disminuir el cost total de la contracta 
en qüestió, perquè , també és una de les coses que va quedar palesa en el pla de viabilitat, 
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que es va haver de presentar, en el pla d’ajust, perdó que no em sortia el nom, en el pla 
d’ajust que es va presentar i ens ve, comprometre a aixó a través d’aquest  pla d’ajust que 
es va presentat a l’Estat Espanyol,  per la línea ICO , per poder pagar proveïdors…..  
nosaltres volíem donar compliment algun dels punts que formen part  d’aquest contracte 
a signar a febrer del 2011 i que hem llegit abans. Gràcies. 
 
Sr. Triadó, em sembla que no es volen entendre les coses, el govern va a pinyó fixo i va a 
la seva com sempre i no escolta prou. Miri, si partim d’una base que ja és polenta, el que 
tenim que modificar és aquesta base. Si fem els increments sobre un preu ja pactat abans, 
i el que està malament és aquell preu, tots els increments conseqüents, estaran malament, 
per lo tant, estem carregant  sobre una cosa que està mal feta. I a més a més carregem 
uns percentatges, que vol dir , que son creixents, el que demanem nosaltres, és que es 
revisi el contracte inicialment i el conveni i que es pacti el que es tingui que pactar. 
Entenem que hi ha els convenis i que es tenen que respectar, però son per respectar en 
moments excepcionals o sempre. Ara estem en un moment de crisis que la gent la pateix , 
i que a més a més el serveis no es fan. Si ara no recullen un munt de contenidors, perquè 
els tinc que pagar? I si no es fa la neteja de contenidors, perquè no es fa? Entenem  que 
aquest conveni , no compleix amb els requisits que necessita l’Ajuntament de Calafell, en 
aquestes circumstàncies d’avui. Que el preu que va sortir de base en aquell  moment, per 
aixó els hi vam dir, escoltin, reviseu aquest convenis que no fa ni sis mesos que s’han 
firmat i es poden revisar , perquè la llei, t’ho permet, per aixó els hi dèiem en aquell 
moment. I ara estem partint d’un preu de base fals i estem incrementant sobre aquest 
preu de base. Però  a més a més en els descomptes , si no és recull  una quantitat 
determinada de brossa, disminueix la quantitat de l’altre. 
 
Doncs, perquè no es descompte aquesta, perquè  no es descompte. 
 
Estem dient coses, que penso que són molts lògiques:. I valdria la pena replantejar-se-les. 
Senten que tingui que perdre ningú, tothom ho ha d’entendre.  Hi ha empreses mes grans 
que se’ls hi ha replantejat, tots els convenis que tenien. …………..       Que hi ha un 
compromís , doncs, revisem el contracte , perquè l’any que bé no el tindrem que pagar. 
 
Sr. Alcalde, d’acord gràcies. Partit Popular 
 
Sra. Elvira, el partit popular no farà declaracions. 
 
Sr. Alcalde, Partit Socialista. 
 
Sr. Ferré, sense entrar en polèmica,  només aclarir, que el conveni que es va signar, és el 
que s’està seguint, en principi, i en tot cas, no és culpa del conveni sinó del seguiment que 
es faci que no es compleixi. 
 
Nosaltres sempre hem cregut que viure en comunitat, sempre és més econòmic, i ara amb 
els debats polítics que hi ha d’actualitat encara es posa més de manifest això. En tot cas, 
coincidim amb els regidors d’UAM que sí que s’ha de revisar aquest contracte, ho hem dit 
des de fa temps. Sabem a més a més, que s’està fent a nivell comarcal, doncs , també una 
proposta de re definir tot el servei, que s’està tramitant, també i ho sabem perquè també , 
ho hem pogut comprovar-ho en les comissions  que hi ha en el Consell comarcal , que 
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s’està fent aixó. Suposo, que aviat passarà un ajuts contractual  del contracte que tenim 
aquí al municipi, enconseqüencia d’aquesta revisió que s’està fent a nivell  comarcal i que 
evidentment , que fruit , que s’està fent un servei a nivell comarcal , pugui sortir més 
econòmic del que s’està fent fins ara. Entenem que aixó és produirà en els propers mesos  
, si més no, i que justificarà que viure en comunitat , és més econòmic.  
 
Nosaltres sempre hem cregut amb aquest contracte, de que a nivell comarcal, era bo 
mancomunar tot aquest servei de les brosses , perquè doncs, sempre es podia gestionar 
d’una forma , molt més econòmica , però molt més eficaç. perquè quan un gestiona més 
volum  amb les mateixes instal·lacions , amb les mateixes maquinàries i posa de manifest 
en els diferents municipis , el mateix sistema de recollida, sempre evidentment surt més 
econòmica, i precisament és el que s’està fent amb aquesta revisió a nivell  comarcal. 
Nosaltres, lo d’avui entenem que és una revisió del contracte vigent, però si que 
demanem, que es faci aquest seguiment i que aquest contracte es compleixi. Moltes 
gràcies. 
 
Sra. Suárez, si, tornaré a repetir, perquè  no sé qui és , que no vol entrenaré res. perquè 
clar, realment , aquest punt,  és precisament el que hem comentat des del principi. Es 
dona compliment a un dels punts que forma part del contracte signat a l febrer del 2011 i 
que com vostès sabem i el representant de l’UAM , doncs, té uns quants anys al 
capdavant d’un govern i sap perfectament, l’experiència, i que hi ha coses , que no es 
poden deixar de complir, i que com vostès saben, si s’especifica en aquest conveni que 
cada any abans del 15 d’octubre, es produirà la regularització per adaptar la facturació als 
costos reals del servei , doncs, és el que es fa. Hi ha un informe de la tècnica de Medi 
Ambient, de l’Ajuntament dient, que efectivament les despeses que ECOBP,  passa  i les 
diferències d’ingressos son les que s’especifiquen aquí i que pugen la totalitat de 173.940 
euros amb IVA inclòs. 
 
Per això s’ha de fer aquesta proposta de despesa, que és del requilibri del servei, al mateix 
temps ja saben, que la revisió d’aquest contracte s’està duent a terme i que aquesta 
revisió tal i com s’indicava , doncs, ara mateix per part del regidor del Partit Socialista, és 
una revisió que s’està duent a terme a nivell comarcal i que evidentment , s’està duent a 
terme a través del regidor del Medi Ambient,  i donarà els seus fruits el més aviat possible. 
A nosaltres , ens hagués agradat que es pogués haver donar abans, però és evident, que 
un contracte que és revisi a un any vista , doncs és complicat i difícil d’encaixar, però ens 
en sortirem i ven aviat ho veurem. Gràcies. 
 
Sr. Parera, només un moment abans de la votació , si hi havia un contracte de 40milions 
d’euros, dividit en vuit anys hi es va desagregar la recollida de brossa que va passar el 
Consell comarcal perquè així tindríem beneficis, i ara resulta que tenim un suplement de 
173.000 euros, hi ha coses que no s’entenen. Per això , un servidor va demanar a la 
informativa i se’m va dir que si que se’m entregaria tots els papers de tota l’operació, els 
papers no han arribat abans del ple i aquesta operació   de la recollida donés beneficis per 
l’Ajuntament i en canvi hi ha un càrrec de 173.000 euros,  nosaltres ens veiem obligats a 
votar en contra. 
  
Si m’haguessin arribat els papers, segurament haguéssim votat a favor. Ara votarem en 
contra. 
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Sr. Olivella, molt bé senyor Parera, no havíem tancat el punt i l’hi donava la paraula al 
ponent que és el senyor Jose Antonio Jimenez, vostè ha votat abans, però bé, ja ha votat. 
 
Sr. Parera, doncs, puc allargar-me una mica més. 
 
Sr. Olivella, no, es que he dit que estava tancant el tema el portaveu…….. 
 
Sr. Parera, jo con que aquesta operació de perdre 173.000 euros, quan es llencen els 
diners del municipi, els diners del poble , em Posse nerviós, jo em pensava que era la 
votació i que m’havia donat permís per poder parlar. perquè quan es llencen els diners, 
quan es deixen perdre  els diners, quan els diners no es negocien  que son diners del 
poble, a mi la persona de Josep Parera d’Unió Alternativa Municipal, ens posem nerviosos. 
 
Sr. Olivella, Jose Antoni, té la paraula,  
 
Sr. Jimenez, puc senyor Alcalde? 
 
Sr. Olivella, si, si si 
 
Sr. Jimenez, volia contestar al senyor Triadó, diverses coses que ha comentat com podia 
ser , una vegada  signat aquest conveni que va ser al febrer de 2011 , i seguidament , crec 
que va ser al març o abril, es va signar també el de mateixa viària, que no es contemplés 
que hi havia un servei, que sembla ser , que ara està doblat, que son aquest 60.000 euros 
que tenim com un servei extra , que li van donar a aquesta empresa de recollida de 
brossa, quan sembla ser, que tenim també dos brigades, a un contracte que es va signar 
tres mesos desprès fent el mateix servei. Ara, aixó com s’ha parlat, mirarem  de que ja 
s’està negociant amb l’empresa, però crec , que s’havia d’haver tingut en compte, quan es 
va fer un contracte i un altre i veig que no se’n van adonar. 
 
Per altra banda, amb el tema de la mateixa, en anteriors plens,  ho vam comentar, en el 
mes d’agost vam fer dos informes negatius i ho vam passar a ECOBP, i van tindre una 
reunió  al mes d’agost, que aquest any estava de vacances i va vindre aquí. Si que van 
reconèixer que tenien un problema, que era un problema de averies en els camions i des 
de llavors, aquest problema ja no l’hem tingut. Un altre cosa , és el tema aquest que hem 
comenta, de , que si la brossa estava contemplada a 60 euros, la tona i s’ha passat a 100, 
aquesta diferència del 40% com diu el senyor Triadó, que hi ha menys brossa, ens tindrien 
que abonar aquesta part, la brossa és la mateixa, i no hi ha menys, la mateixa , el 
problema que hi ha, es que aquest percentatge d’impropis, que aixó surt de més carrera, 
de que la gent no fa el reciclatge com es tindria  que fer aquí al municipi, aixó és el que fa  
, aquesta diferència a portar-ho a 100 euros. No perquè no hi hagi menys brossa, perquè 
la brossa que hi ha és la mateixa. Només es la diferència del percentatge d’impropis, el 
tema de contenidors, jo amb aixó , estic molt d’acord amb vostè, crec que hi ha masses 
contenidors al poble, un dels punts que s’està mirant en aquest conveni, és precisament 
aixó , reduir punts. Ja li dic que amb aixó , estic amb vostè. I  
 
Desprès hi ha una altra cosa,  que és que aquest conveni , ja està  bastant format, tenim 
una mica d’esperança  si desprès de setmana Santa., i abans de l’estiu , poder tenir 
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implantat aquest sistema , és una substitució total de contenidors de reciclatge, portarien 
tot a càrrega lateral i aixó millor , la imatge del municipi, i la qüestió econòmica. 
 
Sr. Olivella: Volia complimentar una mica el punt , però molt  breument. Jo diria i recollint 
una mica el que ha dit el Ramon, que jo crec que ell també a viscut i està vivim tota 
aquesta contracte i que bé de l’antic govern, i que tant , el grup que governava llavors 
com nosaltres vam  votar a favor d’aquest contracte i ens sentim responsables  i nen 
seguim en una línea que creiem que és bona pel municipi. Aleshores, com ja s’ha dit , és 
un conveni a nivell comarcal i per tant,  és una de les fórmules en que els Consell 
Comarcals poden actuar  en benefici de la comunitat  i de tot una comarca que aquest 
cas,  i aleshores mancomunar serveis  a tota la comarca, doncs , en aquest cas , com s’està 
fent, a través d’una empresa que es diu ECOBP, i junt  amb un altre empresa que es 
Fomento, han creat aquest ECOBP, no, pots servir, dic pot servir, perquè crec que la 
filosofia és molt bona i s’està treballant perquè hi vagi en aquesta línea de que els costos 
es puguin reduir molt  i alhora es faci i millori el dia a dia  de tot aixó , de tota la recollida. 
Evidentment  hi ha moltes dificultats en els municipis i bé , s’ha de fer molta pedagogia , 
perquè tots els ciutadans i ciutadanes siguem cada dia, una mica més cívics en aquest 
aspecte de col·laborar , perquè sabeu que la col·laboració ciutadana és important , en tot 
aquest temes i en molts d’altres. 
 
Jo diria, i continuant en tot aixó doncs, en aquest període, s’ha fet , sabeu que ràpidament 
s’ha canviat de la planta de Tivissa que ens portava  tota la recollida, i s’autoritza la planta 
de Voltarell , que és una planta que estava infrautilitzada, la qual cosa ha fet, que el fet de 
que es portés a Voltarell, ha abaratit costos, aixó com  a resum. P 
 
Per un altra banda, a entrat l’Ajuntament del Vendrell que encara no havia entrat i fa 
molts pocs mesos, la qual cosa , és un municipi molt important i llavors entre Calafell i 
Vendrell , que és l’aportació gran, junt amb la resta de municipi que van entrant de mica 
en mica, anem aconseguint qüestions importants a la Comarca, des del punt de vista 
nostre. Jo crec que anirem aconseguint que aquesta empresa ajudi amb aixó, sinó no té 
cap sentit el fet de que existeixi. S’ha dit, algú s’ha enfadat molt, que s’enrabiava molt , en 
llançar els diners del poble, escolti, aquí no hi ha ningú que vulgui llançar els diners del 
poble, aquí venim a administrar els diners del poble i intentem que els costos estiguin cada 
vegada més adaptats i més reduïts amb la situació la prova és, que s'ha anat reduint els 
costos i s’està treballant, com ha dit el Ramon, fa un moment, que estem treballant per 
abaratir costos, el que passa que hi ha una clàusula , que s’ha de revisar , tal i com s’ha dit 
avui , doncs que es revisi i si ha hagut més aportació de brossa o els costos han 
augmentat, doncs la clàusules del conveni diu això, no ens estem inventant res. El control 
s’ha fet, s’ha valorat i el que avui fem , és aprovar una cosa que s’ha revisat per tècnics i 
polítics, per tant, jo crec que dubtar de les persones , és… crec que si hi ha uns tècnics 
que verifiquen , doncs la qüestió està molt clara.. Per últim , el que deia Jose Antoni , es 
que , s’està buscant abans de la primavera la ubicació dels contenidors i facilitar la 
recollida lateral, que això és una qüestió tècnica, però bé, és el sistema que utilitzaven els 
camions, però posar bateries on la recollida selectiva , estigui més a l’abast de la població. 
Sabeu que ha sortit a premsa que som de les comarques que menys reciclen, o la segona 
en tot Catalunya, és degut a alguna cosa, per això s’ha fet tot aquest replantejament de 
donar més facilitat als diferents contenidors de les diferents bateries siguin més accessibles  
al ciutadà. Res mes. 
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El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 11 vots a favor, 
8 dels membres de CIU i 3 dels membres del PP, 3 vots en contra dels membres d’UAM i 5 
abstencions dels membres del PSC, acorda: 
    
PRIMER.- Aprovar la proposta de despesa núm.1658/12  per un import total de   
173.940,21 Euros, IVA INCLÒS a favor de  ECO BP- Empresa Comarcal de Serveis 
Mediambientals Baix Penedès, S.l. . amb NIF/CIF núm. B43636729. 
 
11.11.11.11.    PROPOSTA D’APROVACIÓ  INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DELS PROPOSTA D’APROVACIÓ  INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DELS PROPOSTA D’APROVACIÓ  INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DELS PROPOSTA D’APROVACIÓ  INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DELS 
MERCATS NO SEDENTARIS AL MUNICIPI DE CALAFELL.MERCATS NO SEDENTARIS AL MUNICIPI DE CALAFELL.MERCATS NO SEDENTARIS AL MUNICIPI DE CALAFELL.MERCATS NO SEDENTARIS AL MUNICIPI DE CALAFELL.    
  
L’activitat de mercat no sedentari es ve desenvolupant des de fa molts anys al municipi de Calafell, 
tant al nucli de la Platja de Calafell com al nucli de Segur de Calafell.  
 
A Calafell es va iniciar aproximadament fa quaranta anys en un emplaçament situat davant la platja i 
una part del carrer Mallorca. Més tard es va traslladar a la plaça Alcalde Romeu, època en la qual va 
experimentar una notable expansió amb un fort increment del nombre de parades. Arran de la 
construcció del Mercat Municipal de Calafell al Passeig de la Unió, el mercat no sedentari va canviar 
novament d’ubicació i va anar a raure a la plaça annexa a l’edifici. El 26 de febrer de 1986 va ser el 
primer dia de mercat en aquest lloc, fins el 17 d’octubre de 2011, que per motiu de les obres del nou 
Mercat Municipal, es va reubicar en l’aparcament annexa, on encara es continua celebrant cada 
dimarts. 
 
D’altra banda, a Segur de Calafell l’activitat de mercat no sedentari es va iniciar a l’actual 
Plaça Pau Casals fa uns trenta anys. El dia tradicional de mercat encara es conserva ara, els 
divendres. Anys després es va efectuar un canvi d’emplaçament al carrer Baixador, situat al 
costat de la via del ferrocarril. A finals dels anys vuitanta i principis dels noranta va 
experimentar un fort creixement del nombre de parades, que començaven a ocupar els 
carrers veïns. L’any 1995, l’Ajuntament va tirar endavant un pla de reorganització d’aquest 
mercat no sedentari que va significar la delimitació de la zona d’ubicació del Mercat 
exclusivament al carrer Baixador.    
    
El present Reglament que és proposa, no té altre objecte que adequar-lo tant a nivell 
legislatiu com administratiu i també a la situació real dels mercats, ja que l’anterior en 
vigència des del 13/06/96 ha quedat totalment obsolet. 
  
A efectes d’aquest Reglament, es denomina “mercat no sedentari” el comerç al detall amb 
destinació al consumidor final, exercit fora d’un establiment comercial permanent, de forma 
habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres o llocs degudament autoritzats, 
en instal·lacions comercials desmuntables i transportables, incloent-hi els camions botiga. 
 
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen als ajuntaments la potestat 
reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a través de les ordenances i reglaments, 
que són normes de naturalesa reglamentària. 
 
L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del Decret 
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals: 
 
Ha emès informe la Secretària Accidental, el qual consta a l’expedient. 
 
Vistos així mateix els informes emesos per la Regidora de Comerç Sra. Olga Elvira Cañas i el 
Tècnic en l’Àmbit de Mercats Josep-Lluis Parra,  sobre la conveniència de aprovar un nou 
Reglament de Mercats no sedentaris. 
 
La Comisssió Informativa de Promoció Econòmica amb els vot favorable dels grups 
municipals del PP Calafell i CIU , i amb l’abstenció del grups municipals UAM i PSC 
Calafell, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar inicialment el reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi 
de Calafell 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al 
butlletí oficial de la província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte de 
que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el 
text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí 
Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la 
província en què es publica el text íntegre. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- En el supòsit de considerar-se aprovat definitivament, per manca de reclamacions, 
l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de 
trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze 
dies des de l’aprovació definitiva. El Reglament entra en vigor una vegada transcorreguts 
quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap 
requeriment. 
 
Sra. Elvira: bé gràcies senyor Alcalde, molt bon dia, bàsicament el que estem fent  , es 
posar una mica d’ordre dintre els mercat no sedentaris , lo que col·loquialment se li diu 
mercadals, bàsicament aquest reglament el que proposa, és adequar-lo tant a nivell 
legislatiu com  administratiu i donar solucions a problemes reals que ens trobem dia a dia, 
donat que l’anterior reglament que teníem era de l’any 96, lògicament estava desfasat i el 
que bàsicament s’ha fet, ha sigut, prendre tant aquelles queixes, tant veïnals com  els para 
distes mateixos i s’ha fet aquest reglament que bàsicament a part de posar ordre, els hi 
comunica als para distes els drets que tenen, però una sèrie d’obligacions i que per part de 
l’Ajuntament, volem fer complir. Ja vaig informar que des de la regidoria de comerç i 
mercats el que havien fet era ….. poso un exemple, el tema de la brutícia ens els 
mercadals , tot i que desprès passa l’empresa de la mateixa i ho deixa molt net, si que 
volem que prenguin consciència els paradistes de que ells mateixos han de deixar el mes 
net possible , l’espai que ocupen. Llavors el que volem comunicar, que en el moment que 
aquest reglament estigui aprovat definitivament, els hi farem arribar  als paradistes que 
actualment estant, tant , al mercadal de segur com al de Calafell, personalment una còpia 
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d’aquest reglament , perquè prenguin consciència tant dels drets que tenen com de les 
obligacions . Res mes, moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: moltes gràcies Olga, iniciem el torn de paraules. Inicia el torn de paraula el 
senyor Parera de UAM  o el portador de l’UAM, té la paraula 
 
Sr. Parera: si senyor Alcalde, molt poques coses, d’acord de que a la informativa se’n va 
parlar, però  miri, no parlo per vostè, hi ha persones que quan parlen fan riure, que és el 
mateix que fer "estripis",  ens va dir que rebríem un plànol per poder opinar i el plano no 
l’he rebut, de moment res mes.  
 
Sr. Alcalde: gràcies  
 
 
Sra.  Elvira:  bé parlaré , diria que el planell senyor Parera no va ser el que vostè va 
demanar, va ser el senyor Maximiliano Revello del grup PSC, personalment va venir a la 
regidoria i se li va comunicar el tema del planell, s’ha tornat a comentar a la comissió 
informativa que vostè era present aquest tema , doncs, jo crec que aquest tema, home , si 
vostè vol fer , vol buscar fantasmes on no hi son, es cosa seva, però crec que està 
equivocat en aquest aspecte. Res mes. 
 
Sr. Ferré: nosaltres també en el reglament aquest voldríem fer aportacions, i més en el 
sentit en que s’ha comentat de la mateixa que és un dels problemes importants en 
aquesta zona però també hi ha un altre problema de seguretat , que és que, en la 
ubicació que hi ha actualment de les paredes , doncs , difícilment es pot entrar un Vehicle 
de bombers o fins i tot una ambulància per socorre a una persona, que pugui tenir un 
problema , com ja ha passat i ha succeït i els veïns que estan aquí a la sala poden donar 
fer d’això, doncs, per socórrer a aquesta persona que no pugui entrar una ambulància. Per 
també hem demanat a la comissió dos cops,  que se’ns doni el planell de les parades per 
poder fer al·legacions d’una manera amb més precisió i no només aixó sinó en general en 
tot el reglament, perquè hem detectat aquests problemes i precisament  ara que no 
s’utilitza el solar de l’antic hotel Segur, per ubicar aquest mercat, perquè ja s’han acabat 
les obres del carrer Rodriguez Pita, ara que tornen les parades a estar al seu joc, 
m’agradaria saber com queden les parades de Segur i el de Calafell i que ens podéssim 
facilitar aquest plànols que hem demanat dos cops a la Comissió. 
 
No només per això, sinó per veure quines propostes podem fer a nivell  sanitari, de neteja 
, de serveis públics, perquè doncs, es un altre de les demandes que tenen els veïns en 
aquesta zona, és una zona en que hi ha molta influència de gent, hi ha paradistes  que hi 
estan tot el dia allà, i també  , evidentment necessiten el seu espai per fer les seves 
necessitats. perquè els veïns , poden donar fer, de que alguns les estan fent d’una manera 
poc higiènica i poc ….  En aquest sentit donant una mala imatge. Per tant, li tornen a 
demanar i ara en el Ple , que ens faci  arribar aquesta documentació que ens falta i 
evidentment ens prendrem el nostre temps , per poder estudiar aquest reglament 
regulador , que ens el vam donar la setmana passada i que també volem fer les postres 
aportacions en aquest sentit. 
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Sr. Suárez: si, bé em sembla el que estem passant avui , sinó baix errada, i no vaig 
malament, és el reglament dels Mercats no sedentaris del municipi de Calafell, i l’objecte, 
que és l’art. 1 diu que aquest article té per objecte la regulació del mercat no sedentaris al 
municipi en les zones de via pública establertes per aquest ajuntament, i a efectes 
d’aquest Reglament es refereix al mercat no sedentari. Es a dir, entenc, que aquest 
reglament específic  pel mercat  sedentari , i que a banda , potser vostès parlaran d’altres 
temes, es a dir , de l’afectació del veïnatge´, del pla d’autoprotecció, digui-li com vostè 
vulgui, però res a veure amb un reglament que el que diu és : drets i deures dels 
paradistes i la relació que tenen els paradistes amb l’Administració que els hi compet i els 
hi dona o no l’autorització en funció de la legislació. Al mateix temps, també m’agradaria 
recordar, perquè vostè no estava present a la comissió informativa però el seu company i 
la Yolanda que avui no hi és , però hi eren els dos i em sembla recordar que a l’anterior hi 
era el Toni Duart també, per tant, tres companys seus. Aquest reglament s’ha passat  per 
dues comissions informatives diferents, es va enviar per correu Electronic perquè es facin 
aportacions , per tant, clar, entenc perfectament que en l’anterior punt , vostès es 
queixessin perquè tinguessin només una setmana  per fer aportacions, però ara també, 
doncs,  es queixen, tenen un mes i tres setmanes per fer aportacions, en aquest 
reglament.  
 
Aquí la ubicació de les parades fins a cert punt, tenen relació, però aquí estem parlant de 
les infraccions de sancions  en funció de la nova normativa……. Es a dir que hi ha una 
infinitat d’articles que vostès haguessin pogut fer aportacions que creguin oportunes, no 
només , per un plànol, on hi ha una ubicació específica d’una parada… clar entenc que 
vostès necessitin aquest plano per fer aportacions, però també és importat deixar  palès, 
que han tingut això. Dues comissions informatives i se’ls hi ha enviat per correu electrònic 
a tots els grups municipals per poder fer les oportunes observacions, ara bé, si vostès 
estant parlant d’altres histories  relacionades amb el reglament, entenc que en les 
comissions informatives es pot parlar, perquè no és aquest reglament específic , sinó amb  
altres coses del funcionament diari del mercadal, que no té a veure amb el reglament. 
Senzillament volía deixar palès aixó., 
 
 
SR. Alcalde,: molt bé , gràcies iniciem el torn de rèplica. 
 
Sr. Parera: nosaltres, no hem de contestar coses que s’han fet bé o no s’han fet bé, 
nosaltres contestem quan es diuen mentides. I hem dirigeixo a la portaveu, a la ponent, si 
se’ns va dir que ens donaria el plano (………)  
 
Sr. Alcalde: molt bé gràcies, Partit Popular 
 
Sra. Elvira: el senyor Parera sempre descol·loca allà on hem d’anar, però bé senyor Parera, 
menys mal que tinc varis companys que estan aquí a la taula  i que estaven a les dues 
comissions informatives que es va parlar del famós plànol, de totes maneres, no vull entrar 
més amb polèmica, perquè igual que el seu company del PSC va venir i es va molestar per 
tot això, vostè precisament el que ha fet al ple és només parlar. 
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Vaig cap al partit socialista, em sap molt de greu senyor Ramon Ferré, perquè a la comissió 
informativa ara fa un mes , jo vaig parlar amb els seus companys que en aquell moment, 
la senyora Yolanda Almagro no va poder venir , però la va substituir el senyor Toni Duart, i 
com a titulat tenien al senyor Maximiliano  Revello que al tenim present a la sala de plens, 
em sap molt de greu, perquè precisament en aquest sentiment de volem col·laborar, 
aquest va ser el motiu pel qual aquest punt no es va passar en el ple del mes passat, jo 
vaig considerar, que vostès i el grup de l’UAM  com a oposició prenguessin consciència 
d’un reglament que bàsicament només fa que dir , obligacions i deures i posar  una mica 
d’ordre, res a veure amb ubicacions, serveis , res de res, es un reglament bàsic que 
qualsevol partit polític l’ha de respectar, perquè igual que nosaltres al vam respectar en el 
seu dia a l’any 96 es va fer, durant tots aquests anys , tots els governs  l’han respectat.  
Vaig considerar que volia fer aquest aposta que vostès volien col·laborar i la vaig fer, 
llavors, el mes sorprenent de tot és que el seu company jo crec que al cap de dos dies 
estava al despatx, se li va donar tota la informació, l’únic que quedava pendent era un 
planell, que ell sap i és conscient que el tindrà i ho sap perfectament, però té un temps, 
s’han fet dos canvis en aquesta legislatura. Dos canvis importants , que és complicat…. 
Se’ls va demanar una mica de temps, em sap molt de greu, perquè jo considerava que 
amb aquestes dues comissions, teníeu suficient per fer consideracions , aquestes 
aportacions que tu deies que no han de tenir res a veure amb el planell, no té cap sentit. 
Llavors , jo considerava que vosaltres estàveu d’acord amb aquest reglament, si és que no, 
de veritat torno a dir, ha sigut per mí, em decep, pel tema personal meu, de col·laborar 
amb nosaltres y vosaltres  amb nosaltres . Res mes. 
 
 
Sr. Ferré:  abans de que parli el Maxi, que és el que va a la comissió només aclarir una 
cosa, nosaltres evidentment a traves de la comissió , és veritat que en aquest cas, a 
diferència de la comissió de cultura, que no havia hagut una comissió prèvia per parlar, en 
aquest cas, si que ha hagut una comissió, i s’han  donat dos comissions per fer-ho , ho 
vam llegir , vam fer les aportacions, però entenem que el mercat és un tema més ampli, el 
que estem demanant i abans de que ens passéssiu el reglament a la comissió, es el plànol  
de les parades, perquè coneixen la problemàtica que hi ha en el voltant, sabem que hi han 
aquest problemes sobre tot de seguretat i segurament el que caldria és fer un pla de 
seguretat, un pla de protecció en aquest cas de tot el que és el mercadillo, precisament 
per evitar aquest problemes que han hagut, no sabem si ha d’anar dintre del reglament, o 
ha d’anar a banda però en qualsevol cas forma part del problema que hi ha dintre del 
mercat, especialment el de segur, per  això necessitem el planell per veure les parades , i 
quines propostes podem fer al respecte. Saber com a mínim que ocupen les parades, quin 
número hi ha de parades , si son de roba , si son de menjar, tampoc sabem el número que 
hi ha , tot aixó és el que estem demanant, fins i tot abans de passar el reglament per la 
comissió. Simplement per col·laborar, perquè l’esperit és aquest, no interpreti malament,  i 
per aclarir aquest tema , nosaltres amb el reglament si que estem d’acord amb el que es 
planteja , el que passa és que entenem que la problemàtica del mercadal , especialment el 
de Segur, és més amplia i per això volíem tenir aquesta documentació, per fer més 
aportacions, mes contrastades amb la realitat. Si vol dir quelcom el Maxi.? 
 
Sr.Revello,  gràcies, mes que res,  és un argument en el que estem  treballant bastant i 
agrair els temps que ens ha donat la regidoria  de poder-nos estudiar en aquest cas el 
reglament. Sobre tot , d’acord amb la necessitat  de modernitzar un reglament que venia 
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obsolet des de l’any 96. comentat la importància de actualitzar tots els plànols de 
seguretat  i mobilitat dins de les àrees.  
 
Intentarem que totes les al·legacions que hem presentat i si ens hem abstingut,  
intentarem ja que és un tema que implica a molts comerciants del municipi, intentarem 
sumar i no restar, estic convençut de la importància de actualitzar un reglament tal com 
s’ha fet. Només això, volia remarcar com vam remarcar la importància de que hi hagués 
un plànol  dins del nou reglament, se’ns va comentar la dificultat  de realitzar un plànol , 
sobre tot , per tots els Canvis d’ubicacions que han hagut i s’ha entès perfectament, que 
poc a poc arribarà però bé, amb la intenció, això espero de poder-lo   incorporar en el 
reglament definitiu, perquè evidentment si volem  controlar a on està un paradistes, quina 
activitat fa,  i es pugui també controlar, la normal activitat d’aquest paradistes, és 
necessita tenir una ubicació perquè governi qui governi, poder continuar amb aquesta 
línea. Res mes , Gràcies. 
 
 
Sra. Suárez: entenc perfectament les seves necessitats i les seves ganes de col·laborar, 
creia que així s’havia  manifestat des de la regidoria de comerç, havent fet l’aportació i 
havent deixat aquest més  i escat per fer aportacions i una manera de col·laborar era 
aquesta. El que es demanava és consensuar i votar unanimitat , que si vostès creuen 
necessari companys , els deixem un mes més , perquè així es pugui votar per unanimitat , 
la llàstima , és que vostès van dir que si, en aquell moment i ara no se si votaran a favor o 
no. Però en aquell  moment tots els grups estàvem d’acord  que deixàvem , retiràvem el 
reglament  i que el deixàvem per la propera comissió por poder votar  unanimitat aquest 
reglament, recordar , que aquest reglament és un reglament regulador, ja sé que ho he dit 
abans, però m’agradaria que quedés constància que és de drets i deures dels paradistes i 
de la relació que tenen amb l’Administració local, no pas , de tot el que hi ha al voltant 
dels mercadals, és un altre tema, hem de ser conscients que el mercat de Calafell , fa 
quaranta  anys que es fa i el de Segur 30 anys i que des de l’any 95 el mercat de Segur es 
fa al carrer Baixador, que és evident que hi ha moltes coses que s’han de millorar, però és 
indispensable que abans de posar-nos amb el que és l’entorn, puguem regularitzar i tenir 
clara la situació i adaptada  a la situació actual. 
 
Sr. Alcalde: bé tenca  el punt, la ponent Olga Elvira 
 
Sra. Elvira: bàsicament,  la meva companya ho ha dit tot, però tornar a repetir, que el que 
estem fent , és un primer pas de posar ordre dintre dels mercats sinó tenim això aprovat , 
no tenim res més. Les mesures que es prenguin s’han de prendre a base, a partir, 
d’aquesta base d’un bon reglament de mercadal , ara si, quan estigui aprovat 
definitivament , podrem prendre mesures , hi ho dic, pels veïns que estan aquí, però 
necessitem aquest reglament, sense aquest reglament  no podem prendre cap mena de 
mesura. Ara amb aquest reglament, el que farem serà , posar ordre, desprès anirem pas 
per pas,  fent les coses ben fetes, pensem que com ha dit la meva companya  portem 
molts anys amb el mercadal i no s’havia fet res fins l’any 96  que es va fer aquest primer 
reglament i que ara estan tant desfasat com està , estem posant ordre. Dir als meus 
companys del partit socialistes, que bé, que aquestes al·legacions si vostès les volen fer , 
cap problema,  legalment, això toca, bàsicament era, poder arribar avui a aquest ple, i dir, 
hem tingut un mes , de fet ser i em consta, que el tècnic de mercats a estat a sobre de si 
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vostès presentaven aportacions. I era una manera avui de fer un procés més ràpid de no 
fer al·legacions i discutir-les en un altre ple, que no hi ha cap problema, vull dir, nosaltres 
estem oberts igual que hem estat aquest més  a escoltar-los, i a incorporar aquest canvis , 
estarem oberts en el tema de les al·legacions i per acabar i per defensar la regidoria que a 
mi em toca estar al capdavant i que te una persona  que està allí treballant i que fa un 
gran esforç estan,  tant  el dimarts com el divendres amb els paradistes  que vostè saben 
que no és una feina fàcil, dir que, aquesta persona si que existeix un llistat de paradistes,  
a que es dedicant , on es posen , vull dir, tot això existeix, però vostès el que ens 
demanaven era un planell, que han hagut uns sèrie de canvis tant, pel seu govern quan es 
van fer les obres a segur de Calafell, tant ara, amb el nou mercat a Calafell , que aquesta 
persona té la feina que té i els va demanar temps. Llavors, vull sortir en defensa d’ells que 
li donem temps per fer aquesta feina, perquè ell a banda d’això té altres feines a 
desenvolupar  i el que no vull fer , és col·lapsar la regidoria de mercats,perquè com he dit 
només tenim una persona al front i és complicada la gestió.  
 
Dit això, agrair les aportacions que van fer en la segona comissió informativa i res, restem 
oberts a que vostè facin les aportacions pertinents, perquè  és un reglament que només 
ha de ser per l’equip de govern actual, sinó , espero que sigui per altres governs que 
vinguin posteriorment, potser , nosaltres no estarem , per això volia fer-ho 
consensuadament i conjuntament. Moltes gràcies. 
 
Sr. Ferré: jo vull fer una al·legació 
 
Sr. Alcalde: ara no toca. 
 
Sr.Parera: perquè vegi la intenció de col·laborar   i de sumar per estalviar temps, perquè 
no, m’agradaria el vot de l’UAM ,però  cadascú  pot dir el que pensa. Un dels punts sobre 
el qual m’agradaria comentar unes cosetes, és sobre la duració d’aquestes llicències, dins 
del nou programa es parla ,  de….   Del Termini de quinze anys de les llicencies i la 
justificació que es dona és que aquest empresaris puguin amortitzar la inversió que facin 
sobre les seves parades. Aixó si que és una lectura correcta si aquest senyor només 
estiguessin a Calafell, jo com empresari llogo un local com qualsevol persona que llogui un 
local, i fa una inversió  en aquest local, llògicament  intenta el mes temps possible per 
poder recuperar la inversió que ha fet per poder desenvolupar la seva activitat i aixó té una 
lògica aplastant. Però en aquest cas, penso, que tindríem  que replantejar aquest temps, 
perquè aquest senyors no només tenen que vendre els seus productes a Calafell, la fan 
també per vendre a altres municipis i potser a nivell de responsabilitat política,  al aprovar 
aquest reglament i en elaborar aquest reglament, podríem pensar en reduir aquest temps. 
Jo penso que si pensessin en reduir aquest temps, no tindríem cap problema en aprovar 
aquest nou reglament… la proposta que jo faria és d’uns cincs anys , no quinze, passar-ho 
a cinc anys de permís de llicència, però evidentment el debat està obert. 
 
Amb aixó estalviaríem un mes. La necessitat de sumar amb els temps que corren, no sé. 
 
Es una proposta que deixo sobre la taula. 
 
Sra. Secretaria, nosaltres també pensaven que quinze anys era una barbaritat, però en la 
disposició transitòria fa esmen a la llei que és, i que ens obliga a fer-ho a quinze anys, que 
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és el decret legislatiu  3/2012 pel que s’adapta una normativa europea a l’àmbit espanyol i 
estableix que  amb virtut d’aquesta llei restant prorrogades per un període de quinze anys, 
a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest decret i son prorrogables de manera 
expressa per un període  similars, aquest articles en ha obligat a posar els quinze anys, no 
ha sigut… és una llei , estem obligats a complir-la 
 
Sr. Olivella, és una llei, però jo crec que si aquest era el punt de discòrdia, si us sembla bé 
votem a favor , si és que voleu votar a favor i aleshores   acabem de treballar aquest punt i 
si s’ha de fer una modificació  doncs, acabem de parlar-ho fora del ple i ho tornem a 
modificar a la propera, mirem més aquest punt legalment, si ho podem reduir-ho fem i 
sinó ho deixem així . us assembla bé? 
 
Senyor Parera vostè s’ho ha replantejat o ja tenia el vot fet? 
 
Sr. Parera,: si, és molt correcte tot el que he sentit, però jo no estic parlant de si el 
reglament  es per cinc anys ….. el que estem parlant és de la ubicació.  No estem 
conformes amb el desori amb els veïns. Que fem? miri h deixem amb una abstenció  
  
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 16 vots a favor, 8 del 
smembres de CIU, 3 del PP i 5 del PSC-PM, i 3 abstencions dels membres d’UAM, acorda. 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar inicialment el reglament regulador dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al butlletí 
oficial de la província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte de que els interessats 
puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
    
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació inicial 
esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del 
Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província. 
També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text 
íntegre. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- En el supòsit de considerar-se aprovat definitivament, per manca de reclamacions, l’acord 
d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de trametre a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de l’aprovació 
definitiva. El Reglament entra en vigor una vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta 
comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment. 

 
 
 
12.12.12.12.    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 4150/2012 de 15 d’octubret fins el 4611/2012 de 19 de novembre, 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. 
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El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
 
13.13.13.13.    DODODODONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALNAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALNAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALNAR 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 41 a la 45 de dates 10, 17, 24, 30 d’octubre de 2012, i de 7 de 
novembre de 2012,  perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
Sr. Ferré: només dir que hem rebut el Cd ara i que si hi ha alguna cosa ja la diríem. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
 
 
DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D’ABDE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D’ABDE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D’ABDE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D’ABRIL, PEL RIL, PEL RIL, PEL RIL, PEL 
QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA 
EN EL SEU ART.54, EN EL SEU ART.54, EN EL SEU ART.54, EN EL SEU ART.54, EL PLE DE L’AJUNTAMENTEL PLE DE L’AJUNTAMENTEL PLE DE L’AJUNTAMENTEL PLE DE L’AJUNTAMENT, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A , PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A , PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A , PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A 
L’ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES: L’ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES: L’ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES: L’ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES:     
 
 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS IRESOLUCIÓ AL·LEGACIONS IRESOLUCIÓ AL·LEGACIONS IRESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I    APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI PER MAJORS INGRESSOS 29/2012.SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI PER MAJORS INGRESSOS 29/2012.SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI PER MAJORS INGRESSOS 29/2012.SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI PER MAJORS INGRESSOS 29/2012.    
 
Aprovat inicialment pel Ple en data 31 d’octubre de 2012, l’expedient de modificació de 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari per major ingressos número 29/2012. 
 
Vist que en data 7 de novembre de 2012, es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona núm. 257, l'anunci d'exposició pública de l'esmentat acord. 
 
Atès que en data 24 de novembre de 2012 finalitza el termini d'exposició pública abans 
esmentat. 
 
Una vegada elaborada la proposta de modificació, ha estat presentat escrit per part de 
l’Asociación de Vecions San Miguel de Segur, amb Registre d’Entrada núm. 2012/35700, 
el 23 de novembre de 2012 i l’Agrupació Socialista de Calafell (PSC-Calafell), amb Registre 
d’entrada núm. 2012/35826 de 24 de novembre. 
 
Vistos els informes núm. 1322/12 i 1323/12 emesos per la Interventora Municipal de 
l’Ajuntament de Calafell, de data 27 de novembre de 2012, en relació a les al·legacions 
presentades. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de  CIU i PP, i 
l’abstenció del membre d’UAM, proposa al Ple. 
 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Desetimar els escrits presentats per part de la Asociación de Vecinos San Miguel 
de Segur, amb Registre d’Entrada núm. 2012/35700, el 23 de novembre de 2012 i 
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l’Agrupació Socialista de Calafell (PSC-Calafell), amb Registre d’entrada núm. 2012/35826 
de 24 de novembre, quedant la modificació tal i com s’annexa. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar definitivament l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
per major ingressos número 29/12. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER---- S'acorda, als efectes previstos a l'article núm. 169.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i l'article núm. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, 
l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per major ingressos número 29/12 
queda definitivament aprovat, i s'exposarà al públic, mitjançant la inserció de l'anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
Sr. Alcalde:  com que son al·legacions del partit socialista, teniu la paraula 
 
Sr. Ferré: bé moltes gràcies,  nosaltres hem presentat al·legacions amb aquesta 
modificació pressupostària que es va passar en el ple passat, precisament perquè con que 
s’han ingressat 1.2 milions d’euros més de l’IBI  de tots els ciutadans ,  precisament el que 
volíem  era prioritzar totes aquelles demandes que els ciutadans tenen com a prioritàries i 
urgents i no només els ciutadans , sinó també l’equip de govern que ha enviat unes cartes 
a les associacions de veïns de Segur bàsicament doncs per a la construcció d’uns passos 
soterrats a la via del tren a Segur de Calafell en el carrer Pisuerga que son prioritàries i 
urgents. Evidentment , no volem  que tots aquest diners es destinin  a la construcció 
d’aquest pas, sinó que ,  proposem  era que s’acabés el projecte d’aquest pas i sapiguem 
el que costa, la construcció d’aquest pas, no sabem a hores d’ara de quan és  el cost 
d’aquest construcció ,però el que si entenem , és que les propostes que fa l’equip de 
govern, que algunes d’elles son importants i també i urgents  com el tema de la 
productivitat que es va signar en el conveni dels treballadors, entenem que és una que 
s’hauria de deixar en aquesta modificació del pressupost i d’alguna altre que també 
segurament  , aquest conveni que s’ha signat de generar llocs de treball en aquest 
projecte que parlarem desprès, doncs, evidentment és una de les coses que també 
podríem deixar, però també és cert,  que estem en portes d’aprovar el pressupost del 
2013  hi ha una sèrie d’actuacions que s’han posat en la modificació  pressupostària que 
no donarà temps a fer-les i que es poden introduir en aquest pressupost 2013. i més quan 
es té en compte que l’any que bé , és manté el mateix tipus de l’IBI , no es compensa 
l’augment que ha hagut aquest any del 10%  de d’increment  de l'IBI i axó donarà peu 
que aquest milió que hem ingressat de més  en d’increment de l’IBI , també el 
continuarem ingressant, a no ser, que no sigui superior aquesta quantitat. Per tant, 
entenem , que l’any que bé hi hauran aquest recursos per poder doncs fer front a 
aquestes propostes dintre d’aquesta modificació, que son importants, però que no son 
prioritàries i urgents en la mesura de que manifesta l’equip de govern i de que moltes 
d’elles no es podran executar fins l’any que bé, doncs , entenem que la millor fórmula 
possible hagués estat  reservar aquesta  quantitat, per la productivitat, pel projecte  de 
crear aquest jocs de treball, però també a l’hora per fer aquest pas soterrat de segur que 
jo crec  que un bon pessic d’aquest 1.200 mil euros , és podia haver reservat i es podia 
haver destinat a això , i més, quan , s’han fet negociacions amb ADIF, que semblava que 
en el mes de març o abril d’aquest any ja estaven tancades i que fins i tots s’anunciava 
que es faria la construcció d’aquest pas dintre d’aquest any, i ara, no només sabem que 
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no es farà la construcció d’aquest pas, sinó que també no hi ha cap mena d’acord ni cap 
mena de conveni signat amb ADIF. Per tot això, no només nosaltres, sinó també veig que 
l’associació de veïns Sant Miquel en aquest cas,  també han presentat al·legacions al 
respecte d’aquest modificació, doncs veiem que aquest ingrés d’1.200 mil euros era una 
oportunitat única per manifestar les prioritat que té aquest equip de govern, hi si tant 
prioritàries i urgents eren, aquest tipus d’actuacions de construccions de pas soterrat, era 
el moment de demostrar-ho a nivell econòmic posant aquesta aportació del que es pugui 
d’aquest milió dos cents mil euros, perquè com que no sabem el que val , perquè no està 
acabat , en aquesta al·legació demanàvem aquesta aportació. Primer que s’acabés el 
projecte i salpiquéssim el que val  la construcció d’aquest pas i segona que es dotés una 
partida per poder fer front a una part important  per a la construcció d’aquest pas. I la 
resta si faltés, fer-hi front amb el pressupost 2013. 
 
Aquest és el motiu d’haver presentat aquestes al·legacions. 
 
Sra. López: en aquest cas, com el que s’estan presentant són al·legacions que en la 
modificació pressupostària  van passar en el anterior Ple, s’ha cregut convenient , en fer la 
defensa, perquè no ens hem d’oblidar el que vam pasar en l’anterior Ple. A vegades 
s’intenta desvirtuar el que (,,,)  per tant, en aquest cas, s’han denegat les al·legacions, aixó 
és la realitat i jo mai, nosaltres l’equip de govern , mai ens negarem a dir el que. 
 
No s’han aprobat o es desestimaran en aquest cas, pels tècnics i per nosaltres també, 
perquè nosaltres ja vam fer una posta  i vam fer una posta per tota la ciutadania , i aixó és 
el que no ens hem d’oblidar i es ven cert, que vostè es basa en un tema de fa vint anys,  i  
vostè, no ho va resoldre. 
  
Nosaltres ens trobem en una situació on no ens podem endeutar, on hi ha uns ingressos 
que s’han de destinar a tota la ciutadania,   perquè unes persones que presenten un escrit  
on diuen que és urgent i necessari, l’ajuntament creu que és urgent i necessari, però  hi ha 
altres coses que també son urgents i necessàries pel nostre municipi.  
 
Hi ha una urbanització que quan plou es queda incomunicada,  o sigui ,  hi ha una taxa 
d’atur que a tot arreu està sortint, i a Calafell hi ha una taxa d’atur molt elevada i 
nosaltres estem fent una aposta per dinanimitzar el treball  en el nostre municipi, que aixó 
ès prioritari i urgent en l’època que tenim i per tant, jo crec, que hi ha coses que son 
prioritàries i urgents , però hi ha moltes  que son prioritàries i urgents i no ens hem 
d’oblidar , i es vent cert, que jo soc veïna de segur de Calafell , veïna , estic al costa de la 
zona a on vostès reclamen , per tant, s’ha de tenir clar , que si que és necessari i urgent 
però  també es necessari que continuïn les negociacions amb ADIF, perquè jo encara no sé 
d’on ha sortit, que han fracassat aquestes negociacions i  aixó s’han encarregat de dir-ho, 
i jo a data d’avui no tenim resposta , per part d’ADIF. 
 
Per tant, nosaltres vam parlar i vam tenir una reunió i en aquest cas sí que anomenaré a 
les associacions de beïns i en aquest cas una d’elles que va presentar una al·legació on es 
va comentar que es parlaria. Per tant, a data d’avui, ni s’ha tancat ni s’ha trencat ni ha 
estat un fracàs en la negociació perquè no hi ha cap document que ho digui, i nosaltres 
continuem treballant de valent amb aquest projecte.  Nosaltres hem apostat que aquests 
1,2 milions d’euros es destinin en benefici de tot el municipi, sobretot com a punt 
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important crear llocs de treball, dinamitzar l’economia i sobretot mirar tota una sèrie de 
coses que es necessiten, perquè sinó acabarem amb un municipi deteriorat i jo crec que 
ningú ho vol, perquè dia a dia hi ha persones que es queixen i estem envellint el nostre 
municipi i el que hem de fer és un manteniment com a mínim. I també hem d’apostar i 
aixó si que ho hem de deixar ben clar per millorar la gestió municipal, perquè a la fi tots 
els ciutadans i ciutadanes i els treballadors de l’Ajuntament de Calafell són beneficiaris 
d’aquestes millores i les hem de defensar, perquè depsrés tenim problemes i tothom es 
queixa. Per tant, hem de defensar una millora de l’Administració Pública, i en aquest cas, 
en aquesta millora, també es contemplava una millora d’aquesta Administració i no ens hi 
podem posar en contra.  No tornarem a la història perquè és molt fàcil dir que vostès van 
iniciar un projecte i com deia vostè que s’acabi el projecte que va deixar encarregat l’equip 
de govern, vostès van fer un encàrrec on es va adjudicar a una empresa a l’abril de 2011.  
Aquesta empresa va portar un esborrany i ha desaparegut, no sabem res d’ells, però 
vostès sabien perfectament que quan vam tenir l’oportunitat de tenir els diners, perquè 
ens havien pogut endeutar i no ho van fer, no van reservar ni un euro, no hi havia cap 
reserva de crèdit per fer aquest pas soterrat, ni cap pas soterrat.  I van fer mal 
endeutament, i van comprar els locals del port per quatre milions d’euros i haguessin 
pogut fer 4 passos soterrats i ens hem de veure ara aquí. Perquè vostès haurien utilitzar la 
mateixa fórumula que nosaltres, negociar amb ADIF, perquè el dia que van signar vostès i 
es va prendre l’acord de la Junta de Govern Local iniciar aquest projecte, l’Ajuntament de 
Calafell ja no es podia endeutar i hauríem de continuar fent coses i millores pel nostre 
municipi i això ho sap vostè senyor Ramon Ferré que és qui signa aquestes al·legacions en 
nom del seu grup municipal i el que no pot fer és jugar d’aquesta manera amb els 
sentiments de la gent del municipi de Calafell, perquè és molt fàcil fer unes al·legacions 
dient que nosaltres volem fer un projecte perquè ho teníem contemplat. Què diu vostè?  
No diguin mé smentides! Perquè vostè pot dir que nosaltres prenem el pèl, però vostè està 
jugant amb la mateixa moneda però no està avui aquí governant i nosaltres som un equip 
de govern responsable, i donem la cara i l’estem donant i estem treballant i continuem 
treballant amb ADIF. Per tant, i això que quedi ben clar, que a l’hora de liar-se recordi què 
hauria fet i si estés aquí estaria en la mateixa situació, però és una mica oportunista.  I 
nosaltres al desembre tindrem la reunió amb les associacions de veïns i se’ls dirà el què.  I 
si hem fracassat, com vostès ja diuen, ho direm nosaltres. Vostès no en tenen ni idea, 
perquè a data d’avui ni s’han preocupat de venir a parlar amb l’Alcalde,senyor Ramon, per 
saber com estan les negociacions.  No ha fet ni l’esforç de fer-ho.  Per tant, un respecte, 
fins el desembre i ja en parlarem, gràcies. 
 
Sr. Ferré: Nosaltres, evidentment, tot això que se’ns acusa de fer demagògia, miri, vostè 
ha parlat dels locals del port, jo podria parlar del parc de la Sínia, del passeig de la Unió, 
de moltes inversions que van fer vostès i que tampoc van destinar aquests diners a fer 
passos. Per tant, ara no em digui això, perquè ara precisament estem parlant d’aquests 
1,2 milions d’euros que hi ha sobre la taula, i que no és crèdit, sinó que són diners que 
s’han ingressat de més i són líquids, i per tant, estem parlant de prioritats ara i no fa uns 
anys. Perquè fa uns anys també podríem parlar de coses que vostès van fer i que nosaltres 
evidentment no hi estaven d’acord i que  també es van gastar aquests diners, per tant no 
entraré en aquesta demagògia que vostè ha fet. 
 
Ens ha dit que no en tenim ni idea i que ni tan sols hem fet l’esforç de parlar amb 
l’Alcalde.  Miri, el senyor Alcalde quan hi va haver el mes de març o abril, no recordo, 
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l’acord aquest que suposadament amb ADIF que s’anava a fer aquest pas, ens va dir que 
faríem una roda de premsa conjunta perquè també havíem col·laborat amb la consecució 
d’aquest pas i bé, doncs, les circumstàncies van ser que amb nosaltres no es va comptar 
per fer cap roda de premsa, es va aprofitar una roda de premsa que ja hi havia, es va 
llençar allà la notícia.  A nosaltres se’ns havia dit això, ens va sorprendre molt, fins i tot 
vam rebre un butlletí a casa, per correu electrònic, abans que se’ns notifiqués a nosaltres, 
que se’ns havia aconseguit això, doncs, imagini si jo he de fer l’esforç d’anar a parlar amb 
l’Alcalde, quan ell no fa l’esforç de comunicar-nos que això s’havia aconseguit, i abans ho 
comunica a tota la població via mail, doncs, evidentment com vol que comptem en fer 
aquesta col·laboració?  A més, vostè ens ha dit que havíem fet una al·legació a la 
modificació pressupostària i que vostès havien fet una modificació pressupostària per 
apostar per tota la ciutadania.  Miri, la ciutadania,la prioritat és la seguretat per tothom i 
el pas soterrat, precisament dóna seguretat a aquesta ciutadania per poder creuar la via 
del tren. Però o només això, no li parlaré de les vies que es poden salvar i dels morts que 
hi ha hagut, però sí que li diré una altra cosa i és que des de que vostès han tancat la via 
del tren, han incomunicat el barri de Segur.  Molts comerços de la platja han notat la 
minva en el seu negoci, la minva de vendes, precisament per haver tancat aquests passos 
que hi havia a la via del tren.  I sinó parli vostè amb negocis que estan a la banda de la 
platja de Segur com a la banda muntanya de Segur, i veurà el que li diran, que per culpa 
d’haver tancat aquests passos que hi havia a la via del tren, estan patint pèrdues 
econòmiques importants en la seva venda dels seus productes i això també és economia. 
Per tant, si vostès volen incentivar l’economia del municipi i volen com a mínim que no hi 
hagi aquestes pèrdues i a més a més seguretat dels veïns del barri de Segur per creuar la 
via del tren, evidentment el que han de prioritzar són els passos soterrats que li estem 
demanant.  I no només això, sinó que d’aquest 1,2 milions d’euros, vostè ha dit que hi 
havia el programa d’ocupació INCORPORA que són 150.000, també hi ha la productivat 
dels treballadors, que nosaltres li hem dit que això ho mantindríem per conveni  i per 
acord del que hi ha explícitament que ho cobrin aquest mes de desembre.  Són 350.000 
euros aproximadament d’1,2 milions, en queden 850.000 i jo crec que estaríem gairebé 
aprop de construir aquest pas soterrat de la via del tren. Per tant, si vostès continuen 
prioritzant adequació de plans i jardins, millora de carrers, conservació d’equipaments i 
processos d’informació que per nosaltres fins i tot, poden ser importants, però que estem 
dient que ho poden fer al pressupost de 2013, que estem pràcticament a punt que es 
pugui aprovar, doncs, si vostès poden posposar un mes, dos o els que siguin  això, i 
prioritzar realment el que és prioritari i urgent, que els estan demanat amb pancartes avui 
aquí i també manifestant-se els veïns amb diferents actuacions en diferents dies, 
manifestacions, prioritzant aquestes actuacions que realment estan demanat la població 
de Calafell que són prioritaris i urgents i que vostès ho han reconegut fent una carta 
pública a les associacions de veïns, doncs home, estem demanant això, que prioritzin les 
actuacions a fer amb els diners que tenim avui sobre lataula, no sobre els crèdits que no es 
poden demanar i amb els diners que s’han gastat en altres actuacions de tots els governs 
que hi ha hagut fins ara, sinó amb aquest 1,2 milions que tenim sobre la taula i que ningú 
esperava ingressar. Per tant, estem demanat només això, que es prioritzi.  És un debat de 
prioritats. Si per vostès la prioritat és arreglar carrers, home, nosaltres diem que arreglar 
carrers és important però pot esperar un parell de mesos , però el que no pot esperar més 
ja és fer la construcció d’aquest pas i mantenir en aquest cas mantenir les circumstàncies 
de creuar la via del tren amb el risc que això comporta i a més a més amb aquest 
tancament que s’ha fet ara, agreujant la crisi que estan patint els comerços tant de Segur 
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platja com muntanya perquè molts ciutadans ja no poden creuar la via del tren per anar a 
a aquests establiments o negocis. 
 
Sra. López: bé doncs, Ramon a mi cada dia a mi em sorprens més perquè ara resulta que 
sí que estem a favor de la productivitat, del Calafell CREA, també hauré d’estar a favor del 
cinema IRIS que és el que vostè va deixar perquè va trobar els diners i no ho va acabar, 
també en què s’han de millorar  els carrers però resulta que poden esperar dos mesos... és 
que els diners no apareixen el 2 mesos. No és qüestió de 2 mesos sinó de pressupost. Per 
tant, aquí el que està fent és utilitzar els mitjans de comunicació per intentar obtenir no sé 
què, però la realitat és una altra.  Vostè només s’ha preocupat dels passos soterrats a 
l’abril de 2011, única i exclusivament, no sé perquè. Perquè, insisteixo, els veïns de Segur, 
en aquest cas jo també perquè sóc de Segur, el problema ha existit de tota la vida, com 
d’altres que en tenim al municipi i mai s’ha utilitzat.  I si que és ben cert que tothom hem 
parlat en els nostres programes electorals dels passos soterrats, però tots enteníem que és 
una obligació per part d’ADIF i que han de donar compliment.  Perquè ara s’ha posat molt 
de moda el tema, surt a tot a reu, però l’únic municipi on s’està dient és Calafell, perquè a 
Salou i a Cambrils el que estan demanant és el desdoblament de la carretera.  O sigui, li 
estan demanant exigències al govern, no a l’Ajuntament municipal, perquè? Perquè és 
normal, perquè la gent hem de ser responsables i dir-me que els comerços de la platja 
estan perdent clientela perquè la gent no pot creuar les vies, això és molt fort.  Vostè sap 
la barbaritat que està dient?  I li recordo que vostè va ser el que va signar un acord amb 
l’Ajuntament de Cunit per tancar el tram entre Segur i Cunit. I ara resulta que a dia d’avui 
no ens interessa.   Resulta que per planificar el tema de que van fer l’encàrrec a una 
empresa de Madrid per un tema dels plànols sí que ho van fer, però el que van deixar 
planificat amb l’Ajuntament de Cunit com això no agrada perquè és anar en contra del 
que diem ara, ara resulta que sí.  Home, sigui coherent amb el seu discurs.  Jo sóc la 
primera i l’equip de govern és el primer que està a favor d’un pas soterrat, però és que 
com anem tancant negociacions, el que no podem fer és avançar-nos i tenim un 
compromís que és al desembre i llavors direm i farem el que calgui, perquè no hem parat 
des del novembre que es van iniciar les negociacions amb Madrid, entre trucades i viatges, 
cosa que vostè ara el que diu és que al mes d’abril a mi no em van convocar a una roda de 
premsa, i per això agafo i em desentenc, perquè aquesta és la responsabilitat política que 
vostè té?  Com que no m’han avisat, m’enfado i no me’n preocupo, perquè és el que 
acaba de dir. Des del mes d’abril, estem entrant al mes de desembre. Ha presentat una 
al·legació que és el més fàcil. Fa una modificació pressupostària perquè és el que queda 
bé, doncs a mi ja m’agradaria que vostè estigués al nostre costat per segons quines coses i 
no per presentar una al·legació quan sap perfectament que l’Ajuntament de Calafell amb 
té la situació que té, tenim els ingressos que tenim i s’ha de mantenir el municipi. Perquè 
vostè diu això del pas soterrat, però també sap perfectament que hi ha veïns que no fan 
manifestacins de vegades, però també es queixen dels seus carrers, perquè vostè era el 
regidor d’urbanisme, i la gent es queixa, i la gent demana i l’enllumenat i molts serveis 
que hem de donar, molts.  Per tant, no ens hem d’oblidar que si no podem endeutar-nos i 
tenim una sèrie de coses que s’han de fer del dia a dia, perquè ho hem de fer perquè sinó 
deteriorem el nostre municpi, ho hem de fer. I de prioritaris i urgents hi ha moltes coses a 
l’Ajuntament de Calafell, i això vostè ho sap o ho hauria de saber.  El que passa  avui li 
interessa a vostè estar amb el pas soterrat de Segur de Calafell, que em sembla molt bé i 
correcte però que també m’agradaria que estigués al costat de les famílies que no tenen 
feina, que tenen un carrer que no poden passar amb el carret per la vorera,  que estigués 
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al costat dels veïns que quan plou es queden incomunicats perquè no tenen accés per 
poder anar, això és el que m’agradaria que vostè també estigués al costat i que també 
m’hagués presentat al·legacions demanant això. Això ho hauria entès,  que no només 
m’hagi presentat una única al·legació, senyor Ramon Ferré. Que no només se centrés en 
un tema amb tota la problemàtica que tenim a l’Ajuntament de Calaflel. Per tant, no ens 
hem d’oblidar que això és responsabilitat de tots, que vostès insisteixo, que no s’han 
recordat del pas soterrat de Segur, fins l’abril de 2011 i ara resulta que s’acaba el món, 
justament quan vostès es podien endeutar i demanar diners, que sembla ser que 
haguessin fet una negociació estupenda i magnífica sense cap tipus de fracàs amb ADIF. I 
què ha passat en aquests 4 anys?  Vostè no s’ha recordat de Segur de Calafell? Perquè a 
mi em dóna la sensació que no s’ha recordat de Segur fins ara. Per tant, sigui seriós i a 
l’hora de presentar al·legacions, contempli pels que vostè també està governant, encara 
que estigui a l’oposició, que és tot el municipi de Calafell, els treballadors de l’Ajuntament 
i la ciutadania. 
 
Sr.  Ferré: Bé, precisament, ja he manifestat abans que precisament que en el programa 
d’ocupació INCORPORA d’aquests 150.000 euros que donen llocs de treball que donen 
segons vostè a moltes famílies de Calafell i que hi ha també aquest tema de la 
productivitat per conveni dels treballadors, ja ho ha dit a l’arrencar que nosaltres ho veiem 
bé, però que són 350.000 euros d’1,2 milions i que hi ha 850.000 euros que estem 
discutint quina prioritat li estem donant.  Vostè m’ha dit en si no estiic d’acord amb que 
s’acabi o no el cinema IRIS, o els carrers, perquè la gent pugui passar.  Miri, gairebé tot el 
pla Zapatero, els dos que hi van haver, van anar destinats a Segur, per tant, imagini si vam 
prioritzar l’antic govern que s’arreglessin els carrers de Segur. El pas soterrat que vostè diu 
que no m’he recordat fins l’abril de 2011, jo a l’abril de 2008 ja hi vam anar a Madrid i al 
gener també, precisament, perquè no hi havia res, només 3 projectes fetsper part de 
l’anterior govern, amb el senyor Parera com a regidor d’urbanisme, que ens vam trobar 
per poder construir, però vam veure que eren inviables, perquè molts d’ells hi havia 
sortides de vehicles en alguns carrers i per tant, aquells passos no es podien fer, per 
desgràcia, perquè sinó n’haguéssim pogut tirar endavant algun d’ells, quan hi havia el 
senyor Parera com a regidor d’urbanisme.  Vam haver d’intentar refer aquests projectes i 
reubicar aquests passos en d’altres ubicacions que no tinguessin aquests problemes de 
sortides de vehicles, per poder construir aquests passos que no impedissin aquesta 
circulació de vehicles.  Per tant, vam fer una feina.  També ho vam intentar també dins del 
planejament, del POUM, però això tampoc s’havia tingut en compte.  Nosaltres vam fer 
gestions a Madrid durant tot aquell temps i el que hem vist, al final, és que no van 
fructificar i com que hem vist que no hi ha hagut voluntat des de Madrid, des d’ADIF, per 
construir aquest pas i veiem que cada vegada més és més difícil que això succeeixi, perquè 
veiem també que han fet al·legacions als pressupostos de l’Estat i que també s’han 
denegat, per tant, no hi ha els diners ni la voluntat de fer aquest pas, per tant, difícilment 
al desembre, tot i que vostès es reuneixin amb els veïns i els podran dir una altra cosa que 
no sigui, això, la realitat és molt oportuna i molt evident.  Hi ha aquest 1,2 milions d’euros 
sobre la taula i el que estem demanant és que destinin una part a la construcció d’aquest 
pas. Que acabin el projecte, que ja estaria acabat si nosaltres estiguéssim governant i 
sabríem el que val fer el pas, perquè per alguna cosa el vam deixar encarregat i ho vam fer 
precisament també per la pressió i la demanda que van fer els veïns, de que era una 
prioritat. Per tant, miri, avui no fem demagògia, nosaltres si haguéssim de fer aquesta 
modificació pressupostària la faríem d’aquesta forma: pas soterrat, programa de donar 
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feina la gent a través del programa INCORPORA i també la productivitat dels treballadors, 
si haguéssim arribat a aquest acord, evidentment, haguéssim prioritzat amb aquestes tres 
coses. Però d’altres coses que m’està dient com per exemple aquestes partides que hi ha 
aquí de 40.000 euros d’aquest pas, si no som capaços de posar-ho al pressupost 2013 
que estem en portes que s’hauria d’aprovar el pressupost 2013, home, si 40.000 euros no 
som capaços de posar-los en aquest pressupost nou, potser que ens ho fem mirar.  Crec 
que d’altres actuacions que hi ha aquí segur que són importants, però mai prioritàries i 
urgents.  Jo crec que són importants per la població, però mai prioritàries i urgents, 
perquè per molts diners que posem i ara vostè em faci la demagògia de dir que jo no estic 
a favor d’arreglar els carres perquè les famílies puguin passejar amb els carrets, 
evidentment que hi estic d’acord, però miri, per molts diners que posem amb aquesta 
modificació i destinem d’aquí, hi ha molts més carrers que s’han d’arreglar i condicionar 
perquè això pugui ser possible.  Precisament, per això, en aquesta línia, el que li estic dient 
és que això és important, però per nosaltres prioritari i urgent és la seguretat dels veïns, en 
poder creuar la via del tren i a més a més que els negocis de Segur no perdin clientela ni 
comptabilitat econòmica  pel tancament que vostès han fet de la via del tren.  Miri, 
nosaltres no vam acordar el tancament de la via del tren entre Segur i Cunit precisament 
per això, perquè si tancàvem no hi havia permeabilitat i vam posar com a condició  que es 
fes el tancament des de l’estació de Segur fins la carrerada d’en Ralet, on si que hi ha els 
passos suficients per creuar la via del tren.  Aquest és l’acord que vam arribar nosaltres 
amb ADIF i precisament ho vaig negociar jo, des de l’estació de Segur fins al terme de 
Cunit, no vam arribar a l’acord, fins que no hi hagués el pas fet, perquè primer creiem que 
s’ha de permeabilitzar abans de tancar, i vostès han fet el contrari i ja ha vist quin efecte 
estan causant, que la gent que vivien en una banda de la via i tnien a 2 minuts un 
establiment per poder anar a consumir, comprar la compra normal de cada dia, doncs, ara 
han de donar una volta de gairebé hora i mitja caminant.  Molta gent triga una hora i 
mitja caminant per creuar la via del tren, perquè han d’anar fins l’estació i... 
 
Sra.López:Ramon, com es nota que tu no ets de Segur, fill meu! 
 
Sr. Ferré: aquí hi ha moltes persones que poden corroborar i que després intervendran en 
aquest sentit.  Miri, nosaltres li estem dient això simplement, ara té l’ocasió de prioritzar 
aquesta ocasió.  Nosaltres dubtem que ADIF pugui construir aquest pas, no només aquest 
any sinó el que ve. Per tant, estem intentant que vostès prioritzin aquesta actuació, que 
posin els diners i evidentment que totes aquestes actuacions que volen fer, les poden 
incorporar al pressupost de 2013, perquè tindran aquest 1,2 milions d’euros, el tindran 
l’any que ve, perquè estan congelant l’IBI i per tant, aquests diners que vostès han 
ingressat de més els tindran per fer el pressupost de 2013.  És simplement això, qüestió de 
prioritats. Per nosaltres és més important la prioritat de la seguretat de poder creuar la via 
del tren amb seguretat i que no hi hagi d’una vegada per totes més accidents d’aquest 
tipus que estan succeint un cop darrere l’altre i que també els negocis de Segur de platja 
com muntanya, no es vegin perjudicats per aquest tancament que han fet vostès de la via 
del tren.  Sinó, parlin amb aquests negocis d’aquesta part de Segur, parlin amb els veïns 
que han de donar aquesta volta important,  i veuran quina és la prioritat d’aquest nucli. I 
no em digui que no prioritzem Segur, perquè precisament el nostre govern va invertir més 
de la meitat dels diners que es van destinar a inversions, a Segur.  De 100 milions d’euros 
que es van aconseguir per invertir en la legislatura passada, més de 50 es van invertir a 
Segur, perquè la meitat de la població està al nucli de Segur.  Si vostès no volen posar 
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aquests 850.000 que estem demanant, posin com a mínim 500.000 o una part, però que 
hi hagi el compromís que aquest pas es pugui tirar endavant i pugui ser viable. I sobretot 
acabi el projecte, que així sabrem el que val. Perquè a mi quan em pregunten què val no 
sé que dir, perquè com que no hi ha el projecte executiu fet, ara el que sí que li puc dir és 
que el vam deixar encarregat, doncs, acabint-lo, perquè hores d’ara  ja hauria d’estar  
acabat aquest pas. I si vostès van dir que es va presentar un esborrany i que s’ha perdut, 
doncs escolti, aquesta empresa suposo que ho voldrà cobrar i si té un projecte encarregat, 
el que han de fer vostès és ordenar-los que l’acabin i després que puguin cobrar. Perquè 
de diners no se n’han de posar, perquè ja els vam posar nosaltres per fer aquest projecte. 
Per tant, no em digui que aquest projecte s’ha perdut i que està oblidat, perquè no és així. 
Si hi ha un projecte encarregat, obliguin a aquesta empresa que l’acabi i l’executi que els 
el porti complert, perquè un projecte d’un  pas soterrat és una bona totxana, no són dos 
plànols, perquè en tenen tres allà al departament d’urbanisme. Per tant, nosaltres 
demanem que es prioritzi aquesta actuació precisament per això, per fer que tota la 
ciutadania, sobretot la de Segur, pugui creuar la via del tren amb condicions. 
 
Sr. Parera: senyor Alcalde, de 5 passos soterrats que  hi havia, se’n van contractar tres, de 
tres ens en quedem amb un. Jo aquests sermons i retòliques no els faré, però em veig 
obligat, perquè aquí ja s’ha dit que és una necessitat, una prioritat, per tant nosaltres 
votem a favor de les al·legacions. Aquest pas soterrat s’ha de fer i si vol li puc gastar una 
broma?   
 
Sr. Olivella: Sí. 
 
Sr. Parera: ahir, una persona em va dir, senyor Parera, miri el pas ja ha començat, no has 
vist les màquines? Vaig anar cap allà i saps què vaig veure?  Trenta rates que 
esgarrepaven. Per tant, aquest pas nivell senyor Alcalde votem a favor de les al·legacions 
socialistes. 
 
Sr. Olivella: M’agradaria complementar una mica el tema, perquè aquí sembla que només 
hi hagi 4 persones que vulguin tirar endavant el pas. Evidentment el pas és urgent i 
prioritari, senyor Ramon Ferré. Ho vam enviar amb una carta que vam convocar només a 
les associacions, exclussivament, no a la ciutadania, per mantenir una reunió amb ells. 
Clar, que és urgent i prioritari i aquí ningú s’ha de posar la bandera de les presses ni 
acabar de pressa i corrents una actuació que està iniciada. Miri, jo crec que millor no tirem 
enrere perquè si mirem el passat, ens tornarem a enfadar i com sempre hi ha tot un seguit 
de cleca que l’acompanya i que seguiran acompanyant-lo i també hi ha tot un seguit de 
ciutadans del municipi que també busquen tota aquesta qüestíó.  Com Alcalde i com 
equip de govern la nostra obligació és treballar pel municipi.  Nosaltres des de que vam 
entrar l’any passat, i fa un any i mig...     (el senyor Alcalde  demana respecte al públic que 
està interrompent la seva intervenció) 
 
Sra. Suàrez: és una maleducada senyora! 
 
Sr. Olivella: no digui res, perquè és el que busquen. Aleshores, el Ple com saben el públic 
escolta.  Li agrairia que el mateix respecte que hem tingut nosaltres tota l’estona, que he 
estat callant tota l’estona, vull donar el meu punt de vista com alcalde i responsable en 
aquest moment, i per tant, vostè segurament no hi estarà d’acord amb el que diré però és 
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la veritat des del nostre punt de vista, igual que vostè té la seva i jo li respecto. En aquesta 
vida hem de ser democràtics i civilitzats. Per tant, nosaltres a l’octubre de l’any passat vam 
anar i ho hem dit sempre a Madrid i vam seguir treballant per aquest projecte i no sé 
d’aquest projecte que m’està parlant, perquè fa molt de temps que es remene projectes i 
projectes, i estem avui i encara no s’ha fet res. I parles amb gent de Segur o del municipi i 
diuen que hi ha gent que fa  20 anys que se sent.  Vendre tot el que ha venut vostè, deu 
de ser la seva obligació des del seu punt de vista polític, però crec que  la responsabilitat 
en què ens hem agafat l’equip de govern, és evitar que no hi hagi cap més vida que se la 
jugui. Per tant, l’única manera en aquest moment, és seguir en el procés que o el van 
començar vostès o el senyor Triadó quan manava o qui sigui, de tancament de les vies del 
tren.  Nosaltres no ens hem inventat el tancament de les vies del tren i seguim el procés.  
Si que hi ha hagut algun veí que ens ha dit incoscientment i se sent tocat, i ho dic així 
perquè és cert, ens ha demanat moltes vegades que allò no ho tanquem.  A partir d’ara es 
tancarà i ben tancat, perquè?  Perquè és l’única manera que les vides estiguin protegides 
en aquest moment.  Per tant, si s’ha de caminar una mica, em sap greu però no hi ha cap 
altra solució ràpida, per tant, jo crec que tot això la persona que tingui una mica de 
raonament, entendrà per sobre de qüestions polítiques i de les que sigui, que si hem 
d’esperar una mica més després de fa 20 anys, que diu algú que s’està esperant, doncs, si 
s’ha de caminar tres-cents cinquanta metres, que és fins el pas de la via del tren des de la 
meitat, perquè està controlat, fins el pas aquell, doncs, farem el que calgui.  Si hi ha 
alguna persona gran que necessita qualsevol cosa, els atendrem. Tenen Benestar Social al 
costat i això ho hem dit a moltes persones que tenen dificultats, però si el que es tracta és 
preservar vides ha de ser així i les persones que creuin és sota la seva responsbilitat.  El que 
no és normal, és que encara ara estiguin trencant les tanques.  Alehsores aquí hi hauna 
irresponsabilitat molt gran i ho dic com alcalde i si me la jugo me la jugo, però és el que 
penso i com a persona crec que tothom ha d’entendre que si hi ha unes tanques i si una 
persona veu que allà hi ha perill, doncs no te la juguis.  I treballem conjuntament perquè 
tots hi estem d’acord, tots els que esteu aquí, i tota la gent del municipi que li 
preguntessis que s’han de fer aquests passos soterrats.  Que nosaltres hi estem treballant i 
a mi se m’ha dit de tot, però m’és igual, per això sóc l’alcalde i deu de ser així, continuar 
assumint tot el que em vulguin dir. Però, el que sí per davant de tot hi ha una 
responsabilitat d’un equip de govern, que continua sent-hi avui i continuo treballant pel 
projecte aquest i vull i ho aconseguirem, d’una manera o altra, que aquest pas soterrat 
sigui una realitat.  Quan?  El més aviat possible.  Él que sí que no és possible és d’un dia 
per l’altre ni amb rebaixes, com està plantejant vostè aquí.  Si tenim una negociació 
començada, vostè pot dir el que vulgui, perquè a mi també m’han dit moltes coses.  Com 
jo el puc creure a vostè si vostè no creu el que li dic jo?  Per tant, estem en igualtat de 
condicions. Actualment l’equip de govern després d’un any continua negociant amb 
Madrid i en aquest moment no tinc un paper que digui que no es fa.  El que sí que tinc és 
un compromís verbal, i continua sent-hi, i el torno a manifestar. Si s’ho volen creure, qui 
s’ho vulgui creure és el que dic i és la meva paraula, vull dir que no l’estic enganyant.  A 
mi m’han dit això, ho he transmès al meu equip de govern i ho he transmès a la 
ciutadania, que estem treballant perquè sigui pòssible aquest pas, que fa molts anys que 
es va al darrere.  Que es podria haver fet quatre anys enrere? L’anterior equip de govern, 
que ara el senyor Ramon Ferré  està criticant ara que no ho fem en quatre dies, doncs bé, 
si tornem a repassar tornariem a dir el que ha dit la Montse, 4 milions amb locals del port, 
que estan tancats allà. Això no agrada, i per aquí no hem d’anar. Avui no hem de recordar 
perquè no es va fer, perquè sinó es va fer, doncs no es va fer.  Perquè una cosa va ser el 
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POUM, que es va mobilitzar tot Segur de Calafell i el municipi en contra d’una decisió 
d’aquest tipus i es va manifestar molta gent en contra de tot allò.  Ara s’ha de treballar 
per aconseguir això, però això no és el mateix. Aquí no buscarem un desgast de govern en 
aquest tema, seguirem aquesta línia de treballar per aconseguir això, ens vulguin creure o 
no.  Jo també m’hi posaré al davant si arriba el moment que em diguin que això no serà 
una realitat i això ho he dit sempre i dins de la meva coherència i junt amb el meu equip 
de govern, en el moment que ens diguin que no per escrit,nosaltres ho farem.  El que 
passa que jo els demano una mica de paciència, perquè si fa 20 anys o 4 anys o si fa des 
del gener que diuen que els vaig enganyar tothom, que això no és veritat, jo no enganyo a 
ningú, ni vull fer-ho.  Això és el que m’ha ensenyat la meva família i sempre ho respectaré. 
Jo no vull enganyar ningú ni per política, i menys per aquests temes.  Per tant, en contra 
del meu honor això no es pot dir.  A mi em van dir que allò es faria i jo m’ho vaig creure i 
així ho vaig transmetre a la ciutadania.  Ho sento, a vostè també l’han enganyat sembla 
ser, avui ho ha reconegut. I continua vostè dient que vol que ho facin d’un dia per l’altre.  
Ja sé que li va bé políticament, però  a mi em dóna igual.  Penso que estem jugant amb 
vides humanes, per tant, allò es tanca i ni comerços ni res.  La gent si vol anar a la platja 
no té perquè passar la via del tren i això que ha dit del comerç és horrorós perquè la gent 
no passava per la via del tren tanta gent per anar a comprar.  Per tant,   donar aquesta 
qüestió, a més és que no té cap sentit, torno a repetir-li, jo crec que les persones si volem 
salvar les vides, l’única manera és en principi no creuar les vies del tren i seguir treballant 
per aquesta línia.  Jo per la meva part res més, si volen podríem enfadar-nos aquí, dades i 
incoherències Ramon. Aleshores, jo l’única cosa que li estic dient i repetint és que 
nosaltres no hem fer cap joc, sinó simplement que seguim parlant amb les persones que li 
van dir que això ja estava tot fet. Seguim parlant amb totes les empreses, hem presentat 
amb el Rafel Solé un projecte a Madrid, ens van dir que ells ens el farien i ens van dir que 
intentarien que a finals d’any hi hagués un projecte i es tiraria endavant.  Bé, no hi és, 
però  també fa molts anys que es diuen coses i van dir que tancarien les vies i s’està fent 
ara...  escolti, no siguin tan impacients.  No es poden trencar les coses d’un dia per l’altre. 
Deixi’ns desenvolupar el que nosaltres com equip de govern, segons vostès ens estem 
equivocant i segons nosaltres no.   Nosaltres volem seguir en aquesta línia.  Anem a tirar 
endavant aquest projecte amb aquests diners, com nosaltres ho hem cregut i ens 
comprometem a seguir treballant amb aquests passos i anem seguint amb aquests passos 
i informarem a la ciutadania, tal com vam dir. Primerament, si aquest 1,8 milions d’euros, 
que és que m’han dit a mi des d’ADIF que val un pas.  Vostè veig que no li han dit mai.  A 
mi sí que m’ho han dit, però evidentment no ho tinc per escrit.  Però m’han dit que val 
això fer un pas d’aquest tipus i en principi si ho pot fer ADIF, crec que val la pena 
d’esperar una mica més i mirar a veure si realment hi ha aquest compromís per part del 
govern central i fa aquest pas i podem destinar aquests diners que tenim per qüestions 
que la Montse  crec que ha explicat abastament.  Per tant, penso que es mereixia aquest 
petit aclariment a tot el que s’ha dit avui aquí.  I és un punt de vista que no tinc perquè 
amagar, donaré la cara sempre que calgui i rebré les crítiques i el que vulguin, però és així 
i ha anat així i per acabar, dir que l’equip de govern pensa que és urgent i prioritari, que fa 
molts anys que ho és i que treballarem perquè aquesta prioritat sigui una realitat el més 
aviat possible. I no li puc dir res més. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 11 vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP i 8 vots en 
contra, 5 dels membres del PSC i 3 dels membres d’UAM, acorda: 
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Desetimar els escrits presentats per part de la Asociación de Vecinos San Miguel 
de Segur, amb Registre d’Entrada núm. 2012/35700, el 23 de novembre de 2012 i 
l’Agrupació Socialista de Calafell (PSC-Calafell), amb Registre d’entrada núm. 2012/35826 
de 24 de novembre, quedant la modificació tal i com s’annexa. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Aprovar definitivament l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
per major ingressos número 29/12. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER---- S'acorda, als efectes previstos a l'article núm. 169.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i l'article núm. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, 
l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per major ingressos número 29/12 
queda definitivament aprovat, i s'exposarà al públic, mitjançant la inserció de l'anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:ANNEX ÚNIC:    

MEMÒRIA PROPOSTA EXPEDIENT  29/2012 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT MEMÒRIA PROPOSTA EXPEDIENT  29/2012 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT MEMÒRIA PROPOSTA EXPEDIENT  29/2012 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT MEMÒRIA PROPOSTA EXPEDIENT  29/2012 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 
EXTRAORDINARI EXTRAORDINARI EXTRAORDINARI EXTRAORDINARI PER MAJORS  INGRESSOSPER MAJORS  INGRESSOSPER MAJORS  INGRESSOSPER MAJORS  INGRESSOS    

    
Majors ingressosMajors ingressosMajors ingressosMajors ingressos      
     
Aplicació 
Pressupostària     Descripció Import total 
Org.   Econ.     
210    11300 IBI DE NATURALESA URBANA 1.200.000,00 
     
   Total majors ingressos ……… 1.200.000,00 
     
Despeses a finançar amb aquests ingressos   
     
Aplicació 
Pressupostària     Descripció Import total 
Org. Prog. Econ.     
   Crèdit Extraordinari  
230 9204 47000 PROGRAMA OCUPACIÓ INCORPORA 150.000,00 
230 9204 48100 CONVENIS ESTUDIANTS 3.200,00 
410 1510 60904 PAS RIERA ALORDA 40.000,00 
240 9205 62601 SOFTWARE I DESENVOLUPAMENT 62.297,18 
410 1560 62602 EQUIPAMENTS 50.000,00 
410 1510 63203 CENTRE CÍVIC CINEMA IRIS 250.000,00 
   Total crèdit extraordinari 555.497,18 
      Suplement de crèdit   
110 9204 15000 PRODUCTIVITAT 2.400,00 
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130 9204 15000 PRODUCTIVITAT 87.500,00 
230 9204 15000 PRODUCTIVITAT 62.800,00 
310 9204 15000 PRODUCTIVITAT 1.300,00 
320 9204 15000 PRODUCTIVITAT 2.400,00 
330 9204 15000 PRODUCTIVITAT 4.800,00 
410 9204 15000 PRODUCTIVITAT 16.000,00 
420 9204 15000 PRODUCTIVITAT 4.900,00 
510 9204 15000 PRODUCTIVITAT 14.300,00 
530 9204 15000 PRODUCTIVITAT 400,00 

240 9205 21600 

MANT.  I CONSERVACIÓ 
EQUIPAMENT PELS PROCESSOS 
D’INFORMACIÓ 12.702,82 

420 1710 60902 ADEQUACIÓ PARCS I JARDINS 60.000,00 
410 1510 61902 PLA DE MILLORA DE CARRERS 375.000,00 
   Total suplement de crèdit 644.502,82 
   Total 1.200.000,00 
 
 
    
    
PROPOSTA DE CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA 
FUNDACIÓ SANTA TERESA DEL VENDRELL PEL FUNDACIÓ SANTA TERESA DEL VENDRELL PEL FUNDACIÓ SANTA TERESA DEL VENDRELL PEL FUNDACIÓ SANTA TERESA DEL VENDRELL PEL DESENVOLUPAMENT DEL DESENVOLUPAMENT DEL DESENVOLUPAMENT DEL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE INCORPORA PROJECTE INCORPORA PROJECTE INCORPORA PROJECTE INCORPORA ––––    CALAFELL CREACALAFELL CREACALAFELL CREACALAFELL CREA    
 
 
AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
    
1. El Pressupost Municipal per a l’exercici 2012 preveu l’atorgament de subvenció pel 
projecte Incorpora per import de 150.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 230/9204/47000.  
 
2 El 22 de novembre de 2012, la Tècnica de Treball informa que l’objectiu del projecte és 
millorar l’ocupabilitat de totes els participants del projecte i generar llocs de treball en el 
municipi. 
 
3. Aquesta subvenció s’emmarca dins de la voluntat de la Corporació municipal de 
fomentar la integració laboral de les persones en risc d’exclusió social i de foment de 
l’ocupació. 
 
A la comarca del Baix Penedès, l’organització sense ànim de lucre que té com un dels seus 
objectius la plena inserció social i laboral de les persones amb risc d’exclusió social és la 
Fundació Santa Teresa del Vendrell (Ventall). 
 
4. El 31 d’octubre de 2012, el Ple va aprovar l’expedient núm. 29/2012, de modificacions 
pressupostàries de l’Ajuntament de Calafell de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
per majors ingressos, per atendre, entre d’altres, la despesa objecte del present expedient. 
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Aquest acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província el 7 de novembre de 2012. 
Durant el termini d’exposició pública (que va finalitzar el 24 de novembre de 2012) es van 
presentar al·legacions. Aquest expedient resta pendent de resolució d’al·legacions i 
d’aprovació definitiva. 
 
Consten a l’expedient informes de la Intervenció i de la Secretaria municipal al respecte. 
 
Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable    
 
1. Article 111 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
2. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
3. Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
4. Article 66 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. 
 
5. Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya s’encarreguen de la seva regulació. 
 
6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
7. Reial decret 887/2006, de 21 de juny, que aprova el reglament de desenvolupament de 
la Llei general de subvencions. 
 
8. Bases d’execució del pressupost per l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Calafell. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PP I 
UAM i l’abstenció del membre del PSC, proposa al Ple: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i la Fundació 
Privada Santa Teresa del Vendrell adjunt. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Concedir a la Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell una subvenció per 
import de cent cinquanta mil euros (150.000,00.-€) amb la finalitat de desenvolupar el 
Projecte Incorpora – Calafell Crea. La subvenció es farà efectiva i es justificarà de 
conformitat amb allò establert al conveni de col·laboració esmentat en el punt primer. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Comprometre la despesa de 150.000,00 euros, import de l’abans esmentada 
subvenció i imputar-la a l’aplicació pressupostària 230/9204/47000 del Pressupost 
municipal en vigor, una vegada resulti definitiu l’expedient núm. 29/2012, de 
modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de Calafell de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari per majors ingressos. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Delegar a la Junta de Govern Local la facultat d’aprovar qualsevol acord o 
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qualsevol annex a aquest conveni de col·laboració, que sigui necessari per garantir la bona 
realització del projecte. 
    
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Publicar aquest acord i el conveni a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya amb indicació de que el conveni es podrà consultar a la 
pàgina web municipal. 
 
Setè.Setè.Setè.Setè.---- Comunicar l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració a la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
Sra. Suàrez: Com ha llegit la secretària, aquest punt és la proposta de concessió directa de 
subvenció per poder desnvolupar el projecte Calafell CREA, que es desenvolupa per part 
de l’Ajuntament, juntament amb la Fundació Santa Tresa del Vendrell, perquè és un 
referent a nivell comarcal, perquè sabem perfectament que treballen amb diversos grups 
d’exclusió social i d’altres persones amb diferents dificultats per inserció laboral i perquè té 
contrastada experiència amb diferents temes i alhora és coordinadora del Camp de 
Tarragona, del projecte INCORPORA de l’obra social LA CAIXA.  El projecte de Calafell 
Crea és una aposta de l’Ajuntament de Calafell per crear ocupació i crear ocupació de 
diferents maneres: per una banda, és crear ocupació directa fent la contractació de set 
persones que duran a terme aquest projecte, contractades directament per la Fundació 
Santa Tresa; desenvolupar activitats que tinguin un retorn al municipi i un gran índex 
d’inserció, per tant, totes les activitats que es desenvolupin des del Calafell Crea seran 
activitats que reverteixin directament al municipi i que tota la ciutadania pugui veure.  
Multiplicar la repercussió del projecte i la rendibilitat d’aquesta inversió, desenvolupant 
activitats que millorin l’ocupabilitat de totes les persones, i per tant, aquí rau la qüestió 
que entenem que és un projecte diferent dels que s’ha fet fins ara i és que d’aquestes set 
persones, n’hi haurà 4 que estaran contractades, que exerciran la seva tasca i al mateix 
temps exerciran de  professors i professores amb diferents activitats i especialitats.  
D’aquestes especialitats hi haurà la possibilitat de ser alumne/a i al mateix temps farem 
que les persones que formin part del projecte i de l’alumnat, millorin la seva ocupabilitat 
tenint una formació teòrica i una formació molt pràctica, perquè realment, el moment de 
desenvolupar l’activitat dins del món laboral ordinari, tinguin les atribucions necessàries i 
l’experiència necessària, perquè compleixi amb les expectatives de les empreses del 
territori i al mateix temps una formació transversal, per totes les especialitats que seran per 
millorar l’ocupabilitat relacionada amb tot el tema d’orientació laboral, la creació de com 
aconseguir feina i la cerca de feina en general.  Les quatre especialitats que hi haurà seran: 
una de restauració, la vessant de cuina, perquè la de cambrers i restauració de la vessant 
de cambrers de sala i pisos s’ha sol·licitat per un altre subvenció i estem expenses que 
se’ns  accepti o no; el manteniment de’edificis i atenció al client, la construcció i 
manteniment de via pública i la jardineria i agricultura ecològica.  Aquestes especialitats 
són les que donaran sortida i les que formen part del conveni de Calafell CREA.  Al mateix 
temps les persones i per això, creiem que és important, el programa INCORPORA entra a 
formar part d’aquest projecte del Calafell CREA fent una prospecció de mercat i per tant, 
totes les persones que són alumnes seran les que INCORPORA portarà els currículums a les 
diferents empreses de la comarca i del territori per poder-los incorporar i poder fer una 
inserció laboral.  Totes les persones que estiguin interessades en formar part d’aquest 
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projecte han de ser empadronades al municipi de Calafell, han d’estar aturades i han 
d’estar inscrites a la bossa de treball de la regidoria de Treball de l’Ajuntament de la 
regidora de treball i es treurà un perfil professional, una oferta laboral que evidentment es 
treurà a la bossa de treball i que es podrà veure per internet a través de la web de treball  i 
en el punt de la feina, en el tauler d’ofertes de treball que tenim, i la gent es podrà 
apuntar, tant al perfil professional com d’alumnat.  En principi, ja està. 
 
Sr.Parera: bé, només 3 coses, no m’allargo gaire jo.  Això del Calafell CREA a les 
comissions informatives tindrem la llista dels interessats i dels escollits?  
 
Sra. Elvira: molt breument, des de l’Àrea de Promoció Econòmica, recolzar tot aquest tipus 
d’iniciativa. No ens oblidem que és, ja no només la creació de llocs de treball amb el 
projecte de Calafell CREA, sinó que a més ho vinculem  amb el programa INCORPORA, el 
fet que tinguem gent  que es pugui formar i que a més a més se’ls pugui donar aquesta 
formació a gent que estigui en condicions que lamentablement, avui hi ha moltes famíliles 
amb condicions crítiques.  Jo crec que des de l’Àrea de Promoció Econòmica, que em toca 
defensar, el que hem de fer és generar aquesta ilusió i ganes de que aquesta gent que ara 
mateix es troba en aquesta situació, que tinguin aquesta ilusió, que vegin que per part de 
les administracions el que volem és generar llocs de treball.  Oblidem-nos ja de crispacions 
i de situacions crítiques que ja prou malament ho passen. Jo crec que això és una bona 
notícia pel municipi de Calafell el fet que puguem generar encara que siguin pocs, però 
per alguna cosa es comença que l’Administració pugui posar diners, perquè hi hagi llocs 
de treball al municipi. 
 
Sr. Ferré: nosaltres, sent coherents amb el discurs que hem fet abans, en el punt anterior, 
evidentment que estarem a favor d’aquest projecte.  Hem dit que del 1,2 milions d’euros 
s’hi destinaven aquests cent cinquanta mil, em sembla bé, però lamentem que aquest 
acord se’ns passés ahir per una comissió extraordinària i urgent i no hagin tingut més 
temps d’estudiar-ho en profunditat, però tot i així votarem a favor. 
 
Sr. Parera: una cosa només, recalcar-ho per deixar les coses clares.  El mateix que m’he 
dirigit a la portaveu del partit de Convergència, que la llista d’interessats i escollits, la 
mateixa pregunta faig, perquè veig que ha contestat molt serena i segura, la regidora de 
Comerç, si aquesta petició serà efectiva de donar les llistes. 
 
Sra. Suàrez: vull respondre el que comenta el senyor Parera, en el que és el conveni que 
s’acompanya el punt, el conveni de col·laboració ja es manifesta que es crea una comissió 
de seguiment perquè aquestes persones seran contractades per la Fundació Santa Tresa. 
En la comissió de seguiment hi ha la tècnica i coordinadora de la regidoria de Treball i un 
representant de la Fundació, que seran les persones que a nivell tècnic triaran tant les 
persones que s’ajustin a nivell contractual de relació laboral que s’ajustin al perfil 
professional com a l’alumnat.  És evidentment que no hi ha cap tipus de problema, perquè 
no hi ha pas cap intenció d’amagar res de poder passar la informació de les persones que 
al final s’ajustin a això i que al final compleixin amb les expectatives.  Només faltaria.  No 
sé si s’ha de vehicular a través de la comissió de promoció econòmica o se’ls ha d’enviar 
directament.  Vull dir, que d’una manera o altra senyor Parera, la seva pregunta es recull i 
evidentment se li farà arribar tota la informació perquè no hi ha res a amagar, sinó tot el 
contrari.  És un projecte que s’inicia, que no vol ser puntual, que tot i que és pioner a data 
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d’avui, vols tenir una continuïtat i que, per part de l’equip de govern es vol intentar 
promocionar i que no acabi d’aquí a 6 mesos i que el que es vol és rendibilitzar els diners 
que es destinen a aquest projecte i que sigui de tothom i que pugui arribar al màxim 
possible, ja sigui contractant a persones, formant a persones, o que allò que facin 
aquestes persones formadores, reverteixi al municipi de Calafell. 
 
Sr. Olivella: voldria destacar la importància d’aquest programa i crec que el fet de que tots 
hi hàgim estat d’acord  i li hàgim donat recolzament, l’enforteix i li dóna aquesta força 
que es mereix un programa d’aquest tipus i més amb la situació que estem vivint.  És un 
programa social totalment, destinat a les persones que estan passant dificultats i el fet que 
com Administració Local hàgim pogut destinar uns petits recursos encara que no siguin 
molts, en un període de sis mesos, i que es pugui fer a través del punt de feina que gent 
del municipi estigui apuntada i que fent una sel·lecció a través d’aquesta fundació, que 
també és de la comarca, i per tant, una fundació que es dedica bàsicament a les persones 
amb més dificultats, doncs creiem que això ens agrada i el fet que avui ho hàgim pogut 
portar aquí, i hàgim sortit en aquest programa que abans que acabi l’any esperem que 
estigui tot lligat, perquè necessitem que aquests diners estiguin dins d’aquest any.  I per 
tant, això també doncs, duu una mica de pressa a última hora, perquè ho vam aprovar 
l’altre dia i avui ja tenim el programa definitiu aprovant-ho.  Aleshores, són set persones 
que seran del municipi amb una especialització concreta i 32 alumnes que es formaran i 
alhora s’està mirant la fórmula perquè puguin tenir unes beques  i un petit ajut, a més a 
més dels ajuts que puguin rebre a nivell estatal o a nivell de Generalitat. Per tant, torno a 
repetir, gent que ho necessita, gent del nostre municipi i que intentarem que durant sis 
mesos es pugui desenvolupar un treball que també revertirà directament al municipi, 
perquè evidentment les pràctiques, o sigui es farà part teòrica i pràctica, es farà 
directament al municipi, tot el que és construcció i manteniment de via pública es farà al 
municipi, el manteniment d’edificis i d’atenció al públic també i la qüestió de jardineria, 
agricultura ecològica també i la part de restauració, de fer menjar i aprendre cuina també, 
i els menús també s’utilitzaran. Per tant, en fi, creiem que és important i volia destacar-ho,  
a nivell de tots els regidors i regidores d’aquesta taula penso que podem estar contents de 
què podem haver treballat per un projecte social envers dels nostres ciutadans i ciutadanes 
en un moment tan complicat.  També dir que darrere de tot això hi ha el programa 
INCORPORA de La Caixa i aquest programa  el que far`després d’aquests sis mesos és 
buscar a través de la Fundació Santa Tresa i l’Ajuntament que hi pugui haver una inserció 
laboral d’aquests treballadors. O sigui, s’ha parlat i això ho dic de més a més, que moltes 
vegades s’ha produït un 80% de la inserció de totes aquestes persones que han seguit 
aquests cursos. 
 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i la Fundació 
Privada Santa Teresa del Vendrell adjunt. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Concedir a la Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell una subvenció per 
import de cent cinquanta mil euros (150.000,00.-€) amb la finalitat de desenvolupar el 
Projecte Incorpora – Calafell Crea. La subvenció es farà efectiva i es justificarà de 
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conformitat amb allò establert al conveni de col·laboració esmentat en el punt primer. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Comprometre la despesa de 150.000,00 euros, import de l’abans esmentada 
subvenció i imputar-la a l’aplicació pressupostària 230/9204/47000 del Pressupost 
municipal en vigor, una vegada resulti definitiu l’expedient núm. 29/2012, de 
modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de Calafell de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari per majors ingressos. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Delegar a la Junta de Govern Local la facultat d’aprovar qualsevol acord o 
qualsevol annex a aquest conveni de col·laboració, que sigui necessari per garantir la bona 
realització del projecte. 
    
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Publicar aquest acord i el conveni a la web de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya amb indicació de que el conveni es podrà consultar a la 
pàgina web municipal. 
 
Setè.Setè.Setè.Setè.---- Comunicar l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració a la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
    
14.14.14.14.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
    
Sr. Ferré: abans crec que s’han de respondre els del Ple passat. 
 
Sr. Olivella: Si, però recullirem aquestes, és que moltes m’han comentat que s’han dit a les 
comissions i aleshores si de cas, quan contestem les que fem avui, si hi ha alguna cosa que 
creieu que encara s’ha d’acabar ho comentem. 
 
 
Sr. Triadó: si, el primer és per al·lusions respecte el que parlàvem dels passos inferiors.  No 
hi vull entrar en el tema, és cert que durant una època es va treballar per fer-ho, però 
sempre amb aquells passos condicionàvem el tancament, perquè aquests d’ADIF són molt 
vius i quan aconsegueixen el que volen s’obliden de les seves obligacions i s’aporfiten que 
cada cop que entra un govern municipal nou, tornen a començar de zero i mentrestant no 
fan res, i si ara els deixem tancar totes les vies del tren ens trobarem sense passos.  I els 
passos per descomptat que és una olbigació seva, però es van aprofitant de la feblesa, 
bona voluntat o el que sigui dels grups municipals i van aprofitant-se que cada 4 anys 
canvien de representants els ajuntaments i poden partir del número zero. Penso que el 
tancament de la via s’ha de continuar condicionant, com fèiem llavors, a què primer facin 
els passos i quan els hagin fet que facin els tancaments, o buscar una proporcionalitat. No 
ho sé. 
 
El segon, em referia a una pregunta, quan governaven l’anterior Ajuntament es van 
requisar unes grues d’obres que es van posar no sé on, però que sembla ser que ara han 
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desaparegut.  Jo voldria saber si les han recuperat els amos, si les han subastades o si algú 
les ha pres. 
 
Després voldria preguntar, l’alcalde diu que els passos és responsabilitat de tots, i jo ho 
crec que ho és i més quan les circumstàncies ens obliguen, que la cosa està molt 
enverinada, però també la participació és responsabilitat de tots.  Clar, ens voleu fer 
responsables de coses que no podem participar i entenc que  hi ha d’haver una 
corresponsabilitat en tot cas, tant en la participació com en la decisió.  
 
I per últim em refereria a una pregunta que va relacionat amb l’IBI.  Segons van passar 
l’altre dia, hi havia un superàvit d’1,2 milions d’euros, això suposo que es referia a tres 
trimestres i que quedava un quart trimestre que representa 400.000 euros més de majors 
ingressos.  És així o no?  
 
I per tancar, quan vaig proposar que es rebaixés L’IBI,  perquè havien baixat els pisos, se’m 
va contestar que el valor de mercat no tenia res a veure. Bé,  miri, no em torni a dir que 
no ho miri, li he portat la llei, el decret 1020 del 1993, llegeixi’l i veurà que al preu de 
valor de la urbana surt el valor de mercat i no em digui que no perquè el que no pot ser és 
que contestin sense tenir motivació i sense tenir informació. Si vostè em diu el dia passat: 
escolti ja m’ho miraré, ja et diré alguna cosa, doncs jo conforme. Ara que em digui que no 
i em torni a  dir que no quan hi ha una llei. Home!  
 
(Fora de micròfon es comenta que la Llei està derogada) 
 
Sr. Triadó: no està derogada perquè vostès, escolti, vostès estan aplicant ara uns 
coeficients per habitatge. Aquests coeficients els estan aplicant amb la revisió dels negocis, 
els estan aplicant tots, que segurament una part del superàvit potser també ve per això. 
Per tant aquesta llei si està derogada no apliquin això en els comerços. O també agafen 
derogades pel que els interessa. Res més. Ja he comentat tot el que tenia que dir. 
 
Sr. Alcalde: d’acord, gràcies. 
 
Sr. Parera: una petita cosa que no té importància. El que ha dit el meu company sí que en 
té molta però seria convenient que no passi com altres eleccions que tinguem el municipi 
tot empastifat de cartells per tot arreu.  Demanaré si us plau a la regidoria corresponent 
de fer neteja d’aquests cartells que ja tot això ja ha passat a la història i veiem ara cartells 
per terra allà al pont, per tot arreu, cartells empastifats per tot arreu. Que els recullin i que 
els treguin al partit que li toqui o la persona que li toqui.  
 
Sr.Bonilla: sí, gracias señor Alcalde. Yo tenía varias preguntas, una de ellas la hice en la 
comisión, concretamente de territorio o de urbanismo, pero la verdad es que la respuesta 
que me dieron creo que quedaron muchas cosas en el aire. Es sobre la antena que se ha 
colocado en el depósito de Brisas. Allí se ha colocado una antena que es la más alta que 
hay en todo el municipio. Esta antena está colocada sobre una base dentro del recinto 
propio del depósito, dentro del las vallas. Al haber una antena de tal alzada, que a día de 
hoy todavía no esta terminada de instalar porque están trabajando allí, yo no sé esta 
antena el servicio que va a dar. Si es para la empresa Sorea, única y exclusivamente, el 
servicio que dará; si allí se van a terminar colocando paneles o tal que pueden estar dando 
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servicios a otras empresas o al propio municipio; si va  a ser solamente para el tema 
interno de Sorea o si se va a estar dando para poder estar viendo la televisión o algún otro 
servicio de trasmisión como telefonía móvil o lo que sea. Entonces yo quisiera saber de 
aquí si se ha dado autorización, si tiene la licencia, si la tendrá al día. Veo que en cuanto al 
tema de la propia iluminación para el riesgo de los vuelos, podríamos decir bajos, puede 
ser peligrosa. Entonces que se termine de señalizar porque le han puesto las luces al punto 
extremo a la cúspide pero todo el resto no tiene alumbrado. Entonces ya le digo es una 
antena que es la más alta de todo Calafell, entonces que es lo que hay previsto hacer con 
ella y si de esta antena el ayuntamiento o sus ciudadanos sacaremos o participaremos en 
la rentabilidad de este poste allí. O esta torre de altas dimensiones, que calculo que como 
mínimo tendrá 50 metros por encima de la base y al estar en el punto más alto del 
territorio de Calafell pues la verdad es que se hace bien visible desde cualquier ángulo.  
Luego había otra pregunta, concretamente estas semanas atrás después de meses se ha 
estado reparando el parque de Valldemar y algunas aceras de por allí, pues vale, felicitar al 
regidor que ha estado al frente después de tantos meses de espera, pero hay una 
incidencia. Yo no sé si tiene conocimiento Rafael o no pero las puertas del parque no 
están. Por lo tanto no sé si es que no las han terminado o si es que alguien se las ha 
terminado llevando. No se que es lo que ha podido pasar pero lo digo para que tomes 
nota. No sé si la empresa no las ha terminado de colocar o si hay alguna cosa al respecto. 
Y luego, he visto también como habías dicho o comentado ya días atrás en la comisión 
que se esta haciendo una actuación en el camino que va de Calafell Parc a Mont-mar. En 
este camino yo preguntaría también si se tiene, yo he estado viéndolo in situ, si se tiene 
previsto aparte de la actuación propia del compactado que se está haciendo y tal, si se 
tiene previsto asfaltarlo o darle algún tratamiento más aprovechando la inversión que se 
ha hecho que entiendo que tiene que ser importante por el grueso que se le ha metido 
compactado. Entonces los vecinos se están preguntando si se va a terminar asfaltando o si 
se queda así.  De momento nada más. 
 
 
Sra. Cumplido: bé a mi m’agradaria fer un parell de precs i desprès una pregunta.  
El primer prec ja el vaig comentar a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones que 
van tenir divendres que va en relació a la notícia que es va fer a Calafell Ràdio en el qual 
s’anunciava una xerrada per part de la responsable, la persona que havia estat 
responsable, d’un curs que es va impartir a l’Ermita de Segur sobre psicologia 
transpersonal. Em va sobtar que després que això ja es va parlar d’ aquest tema, que es va 
dir que si això eren coses personals o no, etcètera, sorprèn que precisament la persona a 
la qual s’havia convidat des de l’ajuntament per fer aquesta xerrada gratuïta, com es va dir 
a la Comissió Informativa, fossi la mateixa responsable que havia impartit aquets cursos i 
que en certa manera va afectar una mica la sensibilitat dels ciutadans quan la mateixa 
empresa o responsables d’aquests cursos van penjar a la xarxa el vídeo amb les activitats 
paganes, que no religioses, que es van fer en un edifici municipal que està dedicat al culte. 
Jo crec que per respectar una mica als ciutadans i només demanar el prec que a mi em 
sembla molt bé que els alumnes, que són regidors, d’aquesta persona facin les activitats 
que siguin. Jo no responsabilitzo de cap manera a aquesta persona d’haver fet les sessions 
ni molt menys. La responsabilitat en tot cas cau sobre els regidors que van pro passar el 
espai però el que sí demanaria ara, ja que parlem de transparència i de demés és que 
mirem de buscar persones que no siguin afins a les nostres activitats fora de la regidoria i 
com coses privades i que sí que busquem perquè hi han moltes entitats i molts 
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professionals que són capaços de fer xerrades sobre emocions,  sobre gent gran, sobre 
moltes coses i que també estan capacitades i que són del municipi. Només aquest prec 
  
El segon prec és només el que ja van comentar en un altre ple, això és de domini públic 
perquè les noticies així ens les estan marcant cada dia, que alerten sobre la problemàtica 
de la crisi econòmica que tenim i que està afectant d’una manera especial a les dones 
però també, i el van comentar aquí, als nens. Cada dia apareix a la premsa la quantitat de 
nens que estan vivint sota el llindar de la pobresa. Jo no se si aquest cas que els hi 
explicaré correspon a això o no. Per això el prec és que si ens poden informar o es poden 
informar vostès perquè a vegades és difícil de saber però sí que tenim constància d’una 
criatura que ha de agafar dues línies del servei públic d’autobús per poder accedir a 
l’escola Vilamar. A la primera pas que fa l’acompanya un adult però quan fa el traspàs ha 
d’anar sol i el problema que ha succeït, que ens ha arribat a nosaltres, que aquesta 
criatura es va passar de parada i es va trobar a l’altra parada sol, desamparat, sense saber 
com fer. Sort va tenir que un ciutadà que ve això perquè agafen el mateix autobús al 
veure la va agafar i la va portar fins a l’escola dient que havia passat això. Més que res és 
perquè és un nen del nostre municipi. Si és qüestió econòmica, doncs mirar que la 
diferència entre el que es gasten en el autobús públic, si es que es pot. Però que una 
criatura no viatgi sola fent transbord. Jo penso que això, estic convençuda, que tots els 
que estem en aquesta taula som sensibles.  
 
Després, a l’anterior Ple el company Bonilla va preguntar sobre com estava el tema de 
l’institut de Segur. Tema que avui en dia suposo que està contestat perquè vam tenir un 
Consell Escolar Municipal i en aquest Condell Escolar Municipal que no es parlava en 
principi, no es donava informació sobre l’institut. Això va sortir arrel d’una pregunta d’un 
professor. Sen’s va explicar que es farà, com estava previst fer-lo en aquest semestre i que 
la Generalitat en principi ficarà els diners en el pressupost del 2013 per fer-lo en el 2013 i 
sen’s va dir, també ho va dir la regidora això, que es farien les dues fases. De l’Institut 
l’aprovació que hi ha, que ja estava previst, que ho va dir l’inspector, que ja fa dos anys 
que això s’havia tingut que portar a terme amb la qual cosa li vaig agrair personalment 
que com a mínim no quedessin com a persones que havien mentit. Doncs el que jo 
pregunto és si el pressupost estava aprovat per la primera fase, és a dir per la ESO, i es va 
parlar de deixar preparat el projecte per quan fossi el moment, perquè en aquest moment 
no es va creure oportú, fer la segona fase. La pregunta és com es pot incloure en el 
pressupost del 2013 les dues fases si no està fet el projecte  de la segona fase. A veure 
com han parlat vostès que ho poden encabir. 
 
I desprès dir que és una pena que hagués de venir l’inspector de la zona a explicar això. 
No perquè va sortir en precs i preguntes quan pràcticament ja marxaven, però sí que 
l’oferta que tenim a l’any que ve, al curs vinent 2013, pels alumnes de tres anys. L’oferta 
que té el municipi és de nou aules i només tenim alumenys per a vuit. Estem contents que 
tal i com van explicar no es tripliquessin o es col·loquessin als nens d’un centre del Vilamar 
a les altres escoles augmentant les ràtios sinó que en aquest cas, i estem molt d’acord, 
estem d’acord tots i els he de felicitar. El que s’ha fet és treure una línea del Santa Creu, 
que en té tres, perquè el Vilamar no quedi sense aquesta línea. Es una pena que es convidi 
a un inspector per un Consell Escolar Municipal en el què l’únic que es va parlar en l’ordre 
del dia era: aprovació de l’acta anterior; informacions varies, que només es va parlar de la 
taula mixta en la qual es va parlar aquest tema, i els precs i preguntes que ningú va 
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preguntar res a excepció d’això. Jo, és un pena també que a la Comissió Informativa que 
vam tenir divendres no s’hagués tingut la mínima delicadesa d’haver-nos explicat això en 
aquella Comissió, és a dir, que no sé, em sobta molt que qui parlava tant en l’anterior 
govern que no s’informava ara repeteixi el mateixos errors que en aquell moment estava 
criticant. Només dir això, és una pena que tinguem que anar d’aquesta manera quan 
podem anar de la mà i per la part meva penso que al llarg de la legislatura vam col·laborar 
bastant i no es va donar aquest tracte a l’oposició que estem representant als ciutadans. 
Aquest tracte que se’ns dóna a l’oposició per ser oposició se els hi estan donant vostès als 
ciutadans que estem representant. Res més. 
 
Sr. Robert: Miri és una cosa greu. Hem vist que s’ha obert un camí, una mica més enllà de 
la cantera del Pansa, a partir de la caseta del Cano que diuen Allí està obert un camí que 
realment a nosaltres ens agradaria saber perquè s’ha fet, com s’ha fet, quines màquines 
han intervingut, com ha anat i sobre tot perquè s’ha deixat tots els pins que s’han tallat 
allà llençats i escampats sense recollir. Ens agradaria saber, el perquè, com s’ha fet, a què 
es deu això d’haver fet aquest camí, sobre tot el perquè s’han deixat les restes allí 
llençades pel camí. Gràcies. 
 
 
Sr. Revello: hola, bon dia. Dues coses volia comentar.  La primera pel regidor de Via 
Pública, una pregunta. A principi de novembre es va veure com al Passeig Marítim es van 
col·locar als edificis unes noves plaques numèriques, blanques, a les façanes. M’agradaria 
saber perquè. Per exemple jo tinc un edifici al costat que ara té quatre plaques, tres amb 
la mateixa numeració i una amb la que em tocaria exactament al meu. No tindria que 
parlar del meu però sí que ha estat una cosa que m’ha sorprès i l’ha he agafat com a 
exemple. I per això volia saber perquè s’ha fet això. 
 
Desprès una altra cosa que volia comentar és, si és així o no, respondre a les preguntes del 
Ple a les comissions. Per un costat s’agraeix molt perquè estem allà en més “petit comitè” 
però no sé si és correcte o es tenen de respondre també al Ple a part d’haver-ho fet a les 
Comissions. Només això. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: per acabar dues coses. Una de molt breu que és que a  les pistes de petanca que 
hi ha al costat del Port va desaparèixer un comptador d’aigua. Segons ens ha informat la 
gent que normalment va per allí, i era per dir-vos doncs que s’ha detectat això i si no en 
teniu constància doncs per que ho sabéssiu. No se si ha sigut per un  motiu que ho hagin 
tret o per que l’han robat o algú ho ha pres però aquest és el que ens han traslladat la 
gent que està per allà normalment a la petanca. 
Hi ha un altre tema que també se’ns ha fet saber que és que en el municipi hi ha un taxi 
que té una llicència concedida per tal de poder portar una plaça adaptada i des de 
l’ajuntament se la està requerint doncs que doni compliment amb aquesta llicència i la 
persona doncs que té aquesta llicència concedida doncs per motius que en el seu moment 
doncs es van produir, que ara no cal treure i exposar, doncs aquest taxi se li va construir 
sense aquesta llicència, sense aquesta adaptació d’aquesta plaça de minusvàlid. Ara 
aquesta persona la vol posar per donar compliment al requeriment que se li fa també des 
de l’ajuntament, i a la voluntat que ella tenia des del principi, de voler donar aquest servei 
i ha mirat a traves del banc i a traves d’altres entitats financeres per poder fer aquesta 
adaptació. L’adaptació que ha de fer en el vehicle implica un cost d’uns quaranta-cinc mil 
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euros, aproximadament, i clar ens ha demanat doncs ajuda també a nivell d’alguna 
subvenció que es pogués donar a nivell municipal per poder fer aquesta adaptació. 
Nosaltres creiem que és un servei que al municipi fa molts anys que volem, al menys als 
govern que hem estat nosaltres volíem aportar i volíem donar perquè hi han moltes 
persones  doncs que tenen aquesta mobilitat reduïda i que necessiten doncs en un 
moment donat traslladar-se d’un lloc a l’altre i, per tant,  aquest servei és positiu que 
s’ofereixi en el nostre municipi i més quan té la llicència concedida en aquest sentit. 
Nosaltres a més a més, doncs d’escoltar aquesta persona, la demanda que ens ha fet 
aquesta persona, i que també sabem que ha fet al departament de Via Pública en 
diferents instàncies i en diferents escrits, també doncs hem mirat a traves d’Internet si hi 
havien alguns convenis de col·laboració amb alguns casos que hagi passat el mateix i 
precisament hem trobat un que és del Ministeri  de Sanitat i Política Social i Igualtat, doncs 
que precisament subvenciona aquests tipus d’actuacions en uns deu mil euros, ni més ni 
menys, que és exactament, o pràcticament el que necessita aquesta persona per cobrir la 
diferència d’allò que el banc li permet financiar per poder fer aquesta adaptació del 
vehicle. Per tant nosaltres doncs en aquest sentit el que demanaríem és que hi hagués la 
sensibilitat per part de l’equip de govern en el pressupost nou, o quan sigui possible, 
doncs per tal de poder doncs ajudar aquesta persona per a que pugui donar compliment 
amb aquesta llicència que té concedida, en aquest servei que es vol implantar ella com a 
oferta nova en el municipi, com a una de les coses doncs per donar satisfacció també a 
aquest col·lectiu que té mobilitat reduïda i que precisa d’aquest servei per poder-se 
traslladar i per poder fer desplaçaments curts, llargs o amb mitja distància i que, 
evidentment, doncs també des de l’Ajuntament se li doni aquest tipus d’ajut per acabar de 
cobrir aquesta despesa que tindrà aquesta persona en l’adaptació d’aquest vehicle que ja 
he dit és força important, de quaranta-cinc mil euros, i que donant un servei de taxi doncs 
evidentment suposarà un esforç important econòmicament per poder donar aquest servei. 
Moltes gràcies. 
 
 
Sr. Jiménez: bé, hi ha una que és sobre el tema aquest de l’antena. Aquesta antena l’ha 
col·locat el CAT, Consorci d’Aigües de Tarragona, no SOREA com li vaig dir a la Comissió. 
No està  ben bé segur del tot. El tema llicències, i tot això, és el que haurem de mirar i el 
tema de l’enllumenat suposo que per normativa això ho han de muntar i ha d’estar 
senyalitzat com cal. Només és del CAT, sense telefonies mòbils, sense res, o sigui és una 
millora per ells i ja està. Gràcies. 
 
Sr. Clavero: a veure, a mi potser no em toca directament el tema aquest del taxi però com 
que resulta que aquesta senyora també va estar parlant amb mi. Em sembla que va ser 
abans d’ahir o ahir al matí, no sé exactament, crec que va ser ahir al matí i potser 
m’avanço al regidor de Via Pública però em consta que des de Via Pública estan fent tots 
els tràmits pertinents perquè tot això pugui tirar endavant. No sé, potser ell sap més coses. 
 
Sr.  Solé: contestant al senyor Bonilla. El tema del Parc de Valldemar ja li vam dir que es 
faria. Vostè ho ha reconegut, per tant perfecte. I respecte al camí l’únic que ni s’asfaltarà, 
perquè el seu cost es multiplica casi per cinc i diguéssim que s’arreglarà el camí, ben 
arreglat, i amb el temps si cal es tornarà arreglar però no podem fer una inversió tan forta 
ara mateix, en aquest punt.  
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De les portes del Parc doncs a veure, ens van robar fa un temps, es van reposar i si s’han 
tornat a endur, doncs es tornarà a mirar. Vull dir passarem la nota. En principi hi han de 
ser-hi.  
 
Respecte el que ha dit el senyor Joan Carles Robert del camí que hi ha obert a carretera 
del Pansa, doncs ja ho mirarem si s’han deixat material per allà i com ha anat però no s’ha 
presentat res en privat. Ja ho mirarem. Ja li direm alguna cosa. 
 
Sra. López: jo si no vaig errada, tinc una reclamació, en un principi més que una… per 
part del senyor Triadó. Comentar-li que a la llei que s’actualitza, la llei del cadastre o la 
que vostè comentava, però la llei actual és la llei del 2002. Es va aprovar, i està aprovada, 
és la llei 48/2002. Potser l’altra dia si he d’assumir o jo em vaig explicar malament. Vostè 
deia que es tenia en compte el valor cadastral però bé, perdó el valor de mercat. A veure 
un dels punts per fer la quantificació, jo vaig dir que hi havien més factors, que havien una 
sèrie de factors i vostè que es basava amb ella que es tenia que fer la revisió del valor 
cadastral, entre altres coses, perquè el valor de mercat havia baixat. Val, o sigui, el que jo 
vull dir és: que sí que una part però que no és el decisiu perquè per que el valor de 
mercat, el que està dient la llei del cadastre és que no pot superar el valor del mercat i 
resulta que en aquest municipi el valor cadastral en cap moment, si hi ha algun cas 
puntual tampoc ho puc dir però jo parlo de forma general, supera el valor del mercat. Per 
tant, això és el que estableix la norma i això és en el què jo em basava. Que m’he 
equivocat, doncs jo assumeixo però potser que no em vaig explicar bé. Jo li puc parlar en 
aquest cas, parlo del bloc de la meva vivenda, i poso com exemple la meva vivenda en 
aquest cas, que el seu valor cadastral és de seixanta mil euros. Clar, la meva casa encara 
que segurament des de que la vaig comprar fins ara s’ha rebaixat el preu. O sigui la vaig 
comprar més cara, com la majoria de persones que van comprar vivendes dins del termini 
aquest de la bombolla especulativa, o com fos, o sigui en aquest moment doncs 
segurament val més. No la posaria en venda per seixanta mil euros perquè encara que 
tingui un preu inferior val més. Però no supera el valor cadastral. O sigui, més que res que 
ho dic perquè ho tingui que al millor va ser una qüestió que no em vaig expressar bé i no li 
volia treure cap tipus d’importància però que quedi clar això. 
 
Sr. Triadó: a veure la llei del 2002 és igual que la que li estava dient jo abans. És la 
mateixa. Hi ha alguna petita modificació. Pràcticament quan et diu que no té que excedir 
el valor del mercat però que el valor que es compte, que es calculen, perquè hi he 
intervingut, i per això li explico, quan es va fer la del 92 conten, reuneixen els immobiliaris, 
els de les agències immobiliàries, i diuen quin preu es ven a cada zona. I sobre aquell preu 
ho parlen. Que desprès no s’apliquen perquè hi han uns coeficients reductors i hi han uns 
de valors per antiguitat, pel tipus de construcció que s’ha fet, que desprès  també hi han 
uns coeficients que aplica l’Ajuntament que pot reduir o pot baixar aquest preu. Doncs, 
escolti el més important és el valor de mercat. No el que li diu el notari, el valor de mercat 
és. Bé escolti vostè l’entendrà com vulgui. 
 
Sra. López: disculpi senyor Triadó jo puc entendre la seva postura. Jo sé bé,  vostè a la fi 
s’ha dedicat a citar sessions, potser això ho té més clar. En aquest cas jo m’he dedicat 
també a temes de gestió pressupostària i gestió cadastral. Sé quins són els factors que 
entren a la valoració dels habitatges i, entre altres, li puc dir que el de valor de mercat 
establert és un dels punts però tampoc és el únic que afecta. Entre altres afecta la 
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localització, el material que s’ha utilitzat a l’hora de fer les construccions, el tipus de 
costes: Per tant vostè al potser entén que és el més important però per mi és una 
confluència de valors i que actualment el que hem de tenir palès és que no hi ha cap 
tipus, cap valor cadastral que superi el valor de mercat que podem tenir ara. Jo crec que 
aquesta conversa la podem tenir o la podem discutir en una Comissió i no és l’únic que 
afecta. És l’únic que li vull dir, que vostè creu que és el únic, i el que més, al marge dels 
coeficients marcats. Simplement jo crec que és una qüestió tècnica que la podem parlar 
vostè i jo un dia asseguts i ho parlem perquè no té més trascendència que aquesta 
explicació i la llei actual és la llei 48/2002 i l’altra doncs no està. No hi ha més.  
 
I en relació a la pregunta que ha fet el Maxi realment és una qüestió del cadastre. És una 
modificació a nivell cadastral que és.  
 
A veure jo puc dir quina és l’actuació que s’ha fet. Jo li puc dir quina és l’actuació que 
s’encomana des del Cadastre. Clar jo de les feines de la Brigada que són les persones que 
són encomanades, jo clar, potser havia d‘haver anat a revisar-la. No he anat. Sí que és ben 
cert que es va detectar un error, un problema, i que sí, que m’han dit que ja està solvatat. 
M’han dit. O sigui el que va sortir de Cadastre va ser. Bé li explico el perquè d’aquesta 
modificació. Ens van enviar, ens van reunir a totes les administracions de finques, es va fer 
una reunió, es van enviar cartes a totes les persones afectades. Per què? Perquè li han 
volgut   donar la continuïtat que estan demanant al Passeig Marítim. Nosaltres teníem tres 
noms diferents en el Passeig Marítim i a més a més la numeració del Passeig Marítim no 
era continua. Es va creure oportú que ja estigués tot correcte perquè és absurd que el 
número vuitanta estigui a Mas Mel, per exemple, i novament a  Segur de Calafell un altra 
número vuitanta. Van posar ordre. I a més a més hi ha un acord. Això és una feina que 
s’ha fet durant fa molts anys que s’està donant a terme i s’ha acabat de realitzar ara. El 
tema dels números, és ben cert que quan van posar, això sí que ho vaig detectar, m’ho 
van dir també, que hi havien posat els dos números junts i que semblava que en comptes 
d’estar en el número vuitanta-vuit, noranta era el vuit mil nou-cents noranta. I això sí que 
ho vam tenir que corregir. Les ordres que vam donar a la Brigada és que tenien que posar 
els números i treure els vells. Per tant, si m’estàs comentant que doncs et veus afectat, ja 
els hi diré que facin una revisió i que això ho solventin. Però el motiu dels canvis de 
número i això i que potser sí que ha hagut algun edifici que no s’ha acabat de polir la 
feina com és degut. Ja ho corregirem.  
 
Sr. Ferré: però el tema és que algun si s’hagués fet amb adhesiu no s’hauria foradat la 
façana, el marbre. Perquè ara treure aquella placa i posar alguna cosa, clar la peça de 
marbre queda trencada, llavors estèticament queda malament i aquest és el tema. Si 
s’hagués fet amb adhesiu, com es fa en altres pobles, doncs segurament no. 
 
Sra. López: perdona, un segon. El que hem utilitzat és el mateix criteri que es va utilitzar 
quan vam enumerar tota la zona del Mas Mel. O sigui a la zona del Mas Mel el que vam 
posar és el mateix tipus de placa, s’ha fet càrrec l’Ajuntament perquè això és una decisió 
per acord de l’Ajuntament i el que hem intentat és seguir el mateix criteri. Clar, jo no puc 
entrar a valorar la casuística de cada edifici. Potser jo sóc regidora en aquest cas, es va dir i 
es va fer, i potser jo no vaig darrere del treballador i si alguna cosa que es pot arreglar, 
que s’ha de mirar, doncs que ens ho diguin i farem tots els possibles perquè tingui solució. 
No posem pals a les rodes en aquest sentit. Si hi hagut alguna cosa que està mal doncs 
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anirem i ja farem una revisió de com està tot i si hi ha alguna cosa que s’ha fet malbé 
doncs intentarem solucionar-ho.  
 
Sr. García: Si hay algo estropeado pues mandaremos a la brigada a que lo repase. No hay 
ningún problema en eso. 
 
 
TRAM 13.00 
 
Sra. Suàrez: en relació amb l’anterior hi havia l’escola Vilamar que s’està treballant el tema 
i quan estigui tot solucionat i tinguem una cosa clara ja us ho farem saber, que aquesta 
era la pregunta que hi havia de l’anterior Ple.     
 
En relació amb el tema de la xerrada d’aquesta persona, sí que vull que quedi clar que va 
ser una persona que es va oferir, va venir directament a presentar la proposta. Primer va 
presentar un curs i després una xerrada.  Que nosaltres no vam anar a buscar a ningú i 
que es va suspendre tal i com ho vam estar comentant àmpliament a la comissió 
informativa, però valia la pena tornar-ho a comentar al Ple. 
 
Una reflexió en relació amb el tema de la criatura que no pot viatjar sòla.  Hem de ser 
conscients que la criatura té uns pares, una mare i un pare, i que  en principi són els tutors 
legals que són els que han de procurar que la criatura no viatgi sola.  L’Administració el 
que ha de fer és donar recolzament.  Entenc que si aquesta persona té dificultats s’haurà 
dirigit al departament de Benestar. Hi ha infinitat de casos del departament de Benestar 
que entren a diari a les educadores socials i no crec que amb aquestes dades puguem 
saber i encertat si aquest cas s’ha tractat o no, si han vingut o no. Per tant, ens podeu 
passar a micro tancat les dades de les persones i axí mirem si tenen expedient o no i la 
problemàtica real. Però, també s’ha de ser conscient que l’Administració no pot tutoritzar 
tots els actes de totes les persones del municipi.   
 
Després sobre el tema del Consell Escolar Municipal que em sap greu que s’interpreti 
d’aquesta manera, perquè al final sort que hem de tenir bon rotllo i que hem d’anar tots a 
una i en positiu per col·laborar.  L’inspector, com bé saben les persones que són de la 
professió i no sóc pas jo, l’inspector és una persona que porta molts anys aquí, que té la 
seva plaça fixa de la costa del Baix Penedès i que havia demanat una excedència perquè 
era el director general de l’Institut de Certificacions Professionals de Catalunya.  No sé si 
he dit correctament el nom, però aquest és el que és.  Jo no el coneixia personalment, 
perquè quan vaig entrar hi havia una altra persona.  Just va marxar l’Olga i va entrar el 
Josep que és amb la persona que he tractat més temps d’aquest any i al final el Josep va 
saltar just uns dies abans d’iniciar el curs 2012-2013 i va reingressar aquest inspector, 
Salvador Solé.  Ell es va oferir a venir al Consell Escolar Municipal i nosaltres el vam 
convidar perquè enteníem que com a plaça en propietat que té, volia donar-se a conèixer 
a tothom, i quin millor lloc que al Consell Escolar Municipal. Al mateix temps al haver estat 
com a director general de l’Institut d’acreditacions Professionals de la Generalitat de 
Catalunya, ha treballat àmpliament amb el tema de formació ocupacional i com que dins 
del que és la taula mixta, no només es va tractar la planificació sinó l’estratègia de l’estudi 
a treballar i fomentar la formació ocupacional a Calafell, i formant part d’aquesta 
estratègia de la costa de Coma- ruga, Calafell i Cunit, creia que valia la pena que el 
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Consell Escolar Municipal ho sentís directament per la persona que tirarà endavant aquest 
estudi i per la voluntat, doncs al cap i a la fi, del departament d’Ensenyament, i no per res 
més.  El que sí que vull que quedi clar de l’institut la Talaia que és el que jo vaig dir i em 
vaig manifestar en el Consell Escolar Municipal és que hi havia la prioritat de construir 
aquest institut perquè vaig explicar que vam anar a veure la consellera d’Ensenyament de 
la Generalitat, l’Alcalde i jo mateixa per parlar del tema de l’institut i vam estar comentant 
com havia anat la reunió i que es començarien a treballar les dues fases a la vegada, no 
que es construís ja al 2013 les dues fases a la vegada.  Això no ho vaig dir. Jo vaig dir que 
s’estaven treballant les dues fases a la vegada i això significava que en el que és l’estudi de 
formació ocupacional de batxillerat específic i demés, es tenia en compte que l’institut La 
Talaia i això també ho va reafirmar l’inspector posteriorment, l’institut la Talaia és 
complert, amb ESO, formació ocupacional i batxillerat, que no s’havia contemplat 
anteriorment i això és el que es començava a treballar ja.  Volia que quedés clar això per 
què no hi haguessin males interpretacions. 
 
Sra. Cumplido: has dit que es començarà a treballar les dues fases. 
 
Sra. Suàrez: a veure, jo el que he dit és el que vaig dir al Consell Escolar Municipal, perquè 
no m’agradaria que hi haguessin mals entesos i que constés en el Ple una cosa diferent 
que constarà en l’acta del Consell Escolar Municipal.  Jo no he parlat específicament de la 
construcció de la segona fase de l’institut la Talaia.  He dit que s’ha de començar a 
treballar, perquè això és una cosa que també el director va estar-hi d’acord, s’ha de 
treballar amb tot el que són els estudis, perquè quan arribi la segona fase ho tinguem 
preparat.  El que no es pot fer és construir sense un projecte executiu.  Vostè mateixa ha 
confirmat que en el seu moment no hi havia projecte executiu de segona fase i per tant, 
entenc que no es pot començar a construir una segona fase sinó hi ha un projecte 
executiu. Però això no significa que la planificació del batxillerat i la formació ocuapcional 
no es pugui començar a plantejar ara mateix i que de fet, s’hagi plantejat com una 
necessitat quan abans no s’havia plantejat i s’hi havia negat, que és el que vostè va dir en 
el Consell Escolar Municpal.  Llavors, em sembla que ja està i això és un tema de respostes 
i ja està.   
 
Sra. Cumplido: bé, vostè considera que quan se li diu una cosa que difereix amb la seva 
manera de pensar, és un atac, estem aquí perquè tenim idees diferents.  Vostès governen 
perquè un grup de ciutadans els han votat i nosaltres estem a l’oposició perquè som uns 
quants menys.  Jo el que li dic és que es va parlar sempre de la primera fase, és a dir de 
l’ESO, i l’equip directiu i el claustre de la Talaia feien molta pressió a l’anterior conseller 
d’educació, senyor Ernest Maragall, perquè van dir quan van presentar el projecte de la 
primera fase, que com a mínim, perquè ells el que no volien era quedar-se amb un centre 
d’ESO només, es quedés previst en el projecte a on aniria la segona fase, perquè era una 
manera d’assegurar-se que la canalla allà podrien continuar els estudis i no haurien de 
marxar de Segur.  Aleshores, jo he preguntat perquè m’estranyava, perquè jo vaig 
entendre que s’havia dit que es posaria al pressupost de 2013.  Ja llegirem les actes i hi 
érem tots els directors i amb algun ho he comentat, potser es va expressar malament o 
tots ho vam entendre malament.  El que es va entendre és que es posaria que no es feia el 
que s’havia acordat ara ja, perquè això ho vau dir vosaltres en un Ple, sinó que es posaria 
al pressupost de l’any que ve i que es farien les dues fases.  Si es diu així, el que entens és 
que es construeixen les dues fases.  Llavors, la meva pregunta és: es construeix o no a 
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l’institut? Perquè, bé que va dir l’inspector, la primera fase, la que ja estava segons el 
senyor Salvador Solé ja estava preparada i adjudicada fa 2 anys.  Aquesta fase és aquells 
diners que es posaran al pressupost de la Generalitat de 2013, serà per la primera fase o 
no?  Si no ho vaig  entendre malamant va dir que estava posat el primer de la llista, que 
en quant es pogués contruir i haguessin diners, el primer que seria l’institut la Talaia. Bé, 
resumint, no tindrem institut. 
 
Sra. Suàrez: bé, és que les respostes les donem nosaltres.  Al final al CEM es va dir 
precisament aquestes paraules textuals, que estava a la llista de prioritats, no només de 
Tarragona, sinó de Catalunya, que estava el primer de la llista i que tan aviat com hi 
haguessin els diners es construiria. Això és el que es va dir al CEM i no es va manifestar 
cap data en concret.  Llavors, hi va haver una intervenció que no recordo de qui, després 
vostè va preguntar pel tema de la segona fase i jo li vaig manifestar que s’estava treballant 
amb la segona fase al mateix temps, per intentar guanyar una mica de marge de temps. I 
l’inspector quan vostè li va preguntar si era un institut complert, li va respondre que es 
tindria en compte que hi haguessin 2 instituts a Calafell que tinguessin ESO, formació 
ocupacional i batxillerat. 
 
Sra. Elvira: bé, jo només comentar que com que a la meva comissió va ser una que vam 
respondre les preguntes del darrer Ple, era simplement per aprofitar el temps i si a 
vosaltres us serveix us responc a la comissió informativ aper no fer més llarg al Ple, però no 
tinc cap problema.  Ha estat un Ple puntual que va passar el que va passar, i bé, vaig 
considerar que a la comissió informativa ja us donàveu per contestats, perquè el fet de 
contestar aquí és més polític i perquè ho senti la ciutadania i per mi era contestar les 
vostres preguntes simplement.   
 
Sr. García: Yo contestar sobre el tema del Ramon Ferré del tema del taxi que estoy un 
poco cansado de lo mismo. Calafell no se mereceun taxi adaptado sinó dos o tres. A esta 
mujer lo único que se le ha dicho es que lo adapte , le hemos pedido los papeles, se le dio 
un tiempo para que lo regularizara, ahora se lo hemos puesto a pedir, ha venido con unos 
papeles que has traído tu, que estamos mirando.  Cada dia entra en Via Pública gente que 
trae para taxiis adaptados, preparados y todo, y si en un momento dado esta mujer no 
cumple o....,  lo miraremos. 
 
Sr. Ferré: el problema no es que no cumple sinó que ella quiere cumplir y quiere ofrecer 
este servicio, que nadie se lo pidió en su día, fue ella quien lo propuso. 
 
Sr.García: Vale, pero es la única licencia adaptada que tenemos en Calafell. Entonces, sólo 
le pedimos que cumpla y lo adapte, seguimos trabajando. De momento ahí está. 
 
Sr. Ferré: pero ella va al banco para pedir el dinero y le dan una parte, no todo, entonces 
lo que está pidiendo es que se le ayude a completar esa inversión de 45.000 euros, y para 
amortizar eso pues necesitará hacer muchos servicios. 
 
Sr.García: estamos trabajando en ello desde Vía Pública, lo estamos mirando y bueno, ya 
hablaremos con ella y te mantendremos informado a ti también. 
 
Sr. Olivella: Quants anys fa  que té la llicència aquesta senyora? Set?   
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Sr.García: Siete u ocho. 
 
Sr. Ferré  no hi entrem amb això perquè se li va donar en unes condiciions ... 
 
Sr. Olivella: no t’ho preguntava a tu. 
 
Sr. Ferré: ja, però jo dic que millor que no hi entrem perquè podríem treure coses... 
 
Sr. Olivella: miri, jo no sé tantes coses com vostè, però per mi és un taxi més del municipi i 
que intentarem buscar una sortida, però que el problema no és d’ara sinó de fa set anys. 
 
Hi ha alguna cosa que quedi pendent? 
 
Sr. Bonilla: en el Pleno anterior del mes de Octubre, hice varias preguntas que muchas se 
me han contestado en las comisiones, pero me queda una pendiente que no se ha 
hablado aquí tampoco.  Antes no la he hecho porqué pensaba que a lo largo de las 
respuestas se daría, repetiré si puede ser que se me conteste sobre el CAP de Segur.   
Sr. Revello: queda pendent un famós tema del pla de mobilitat del famós Triatló.  
 
Sra. Elvira: començo per l’últim perquè es va contestar en la comissió informativa de 
promoció econòmica que estava a la vostra disposició a la regidoria.   
 
Sr. Revello: no t’equivoques. 
 
Sr. Revello: vaig tornar a anar i el pla de mobilitat no hi era, no l’he vist encara i referent a 
la memòria econòmica, vaig estar ahir, i el regidor em va facilitar el regidor les dades 
econòmiques, però el pla de mobilitat no estava. 
 
Sr. Solé: gràcies per fer preguntes que vostè ja sap, però està bé fer-les en públic i així 
tothom les sap.  Amb confiança José Maria.  El tema de les grues es van retirar perquè 
``obviament a través d’una execució subsidiària que es va fer i això es va iniciar en 
l’anterior equip de govern  i la última crec que la vam retirar quan vam entrar nosaltres.  
Tenim constància que algunes peces s’han robat i estem mirant a veure on han anat a 
parar, però per part de la propietat no han dit res al respecte.   
 
Sr. Iglesias: Respecto al tema del Triatló que toda la información que has necesitado la 
tienes allí, a nivel de números.  El plan de mobilidad es lo que salió de la reunión entre la 
policia. Es exactamente el que se acordó hacer en esa reunión y en esa reunión parece ser 
que no hacía falta hacer un plan específico.  De la reunión que se hizo con la policía y los 
que organizaban el evento, de ahí salió todo. O sea, has hablado con Álbert, él estuvo en 
esa reunión, puedes hablar con el subinspector de policía y el plan de mobilidad ellos 
directamente acordaron que no hacía falta hacer un plan de mobilidad.   
 
Yo no quiero entrar más en este tema Triatlón, señor Ramon Ferré.  La diferencia que hay 
ahora mismo entre el Triatlón que se ha hecho 2 años al que se ha hecho ahora es que no 
nos cuesta prácticamente un euro y hace dos años costaba seis mil euros,porqué a parte 
de los números que tienes tu ahí había un pago de 3000 euros directamente de Alcadía. 
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Yo no quiero entrar más en el tema del Triatlón. No entiendo como además un equipo 
socialista defiende unos intereses particulares de una persona y yo creo que al ciudadano 
al final lo único que le interesa es que se haya una gestión correcta de los números. 
 
Sr. Olivella: Juanjo, perdona, es que lo estamos hablando ahora aquí, crec que si aquest 
pla de mobilitat creus que no és correcte i s’ha d’arribar a un acord, potser seria millor, 
perquè al final sempre estem discutint i no avancem. Si h iha alguna cosa que no es veu 
prou bé hi ha dos camins: un dir-ho públicament com ja es diu i l’altre és que si s’ha de 
solucionar una qüestió doncs, es busca una sortida.  Jo et demanaria Massi que ho 
miréssiu tranquil·lament. 
 
Sr.Revello: Espero que en un futur com que ja tenim un grup de protecció civil, poder-lo 
tenir i que es vegi. 
 
Sr. Olivella: sobre els punts que quedaven hi havia el que ha preguntat el senyor Bonilla a 
l’últim Ple sobre l’INS la Talaia i el CAP de Segur.  Miri, jo això del CAP de Segur el que li 
puc dir és que tal com ens van dir de Santa Tecla que és l’organisme o através de l’INSS, 
però en aquest cas és l’organisme  Santa Tecla, està el projecte presentat a l’Ajuntament, 
hi ha hagut uns retocs per part de l’equip municipal perquè hem vist que la ubicació del 
nou CAP no s’adequava prou bé a les característiques del terreny i la qüestió està en 
marxa.  No em demani cap data, perquè a partir d’ara no en diré cap i quan arribi el 
moment ja ho direm. Perquè, això de les dates, si depengués de nosaltres, i diem una 
data, et fas responsale de la data que dius i la pots complir, però quan depens d’altres 
persones, millor deixar-ho  perquè sinó després és quan venen aquests mals entesos.  Jo li 
dic en la situació que està.  Ja vaig dir un dia, fa dies aquí, una data que no repetiré ara, 
però que va en bon camí el CAP de Segur.  S’ha enviat a Barcelona, ara ens el tornaran,  
aquí es donarà el vistiplau definitiu i a partir d’aquí quan estigui tot el projecte aprovat ja 
correspondrà a l’Administració que li pertoca fer-ho.  Nosaltres treballarem perquè sigui 
en les dates i el més aviat possible, igual que fem amb d’altres coses.   
 
En quant a l’institut vull fer un complement en pla positiu i no tinc ganes de crear 
polèmica.  Penso que tal com has dit Tresa, realment, vau ser el vostre equip i l’anterior 
govern de la Generalitat que va aprovar el projecte i jo no ho negat mai i sempre ho he 
dit. Uns fan els projectes i altres els desenvolupen.  En el moment que es va presentar era 
una situació molt complicada, es va fer, venien eleccions de seguida i després es  va veure 
pel que sigui, hi va haver canvi de govern i aquest va dir que no hi havia diners per fer-ho. 
I aquesta és la situació que estem vivint.  Aleshores què passa? Jo crec que no hem de 
donar culpes.  Nosaltres ens vam comprometre de treballar i buscar com ens toca com 
Ajuntament i fer el seguiment.  Ens van dir que hi havia uns diners aquest any pel 
pressupost.  A última hora vam anar a pel pressupost de la Generalitat.  Vam demanar 
després de veure tot com anava i que s’acabava l’any i que no ens deien res més, doncs, 
vam fer els possibles per veure la consellera i explicar-li la situació que estàvem vivint i ens 
van dir el que hi havia.  Llavors, a partir d’aquí va venir la Delegada territorial de Tarragona 
i el nou inspector que ens van presentar en una taula d’aquestes que fem de tant en tant, 
i com es feia sempre, i llavors en aquesta taula d’educació es va veure que aquest any no 
es podia fer i es va dir.  Però, acte seguit després d’aquesta taula es va anar al centre i se’ls 
va explicar.  Jo els vaig dir que els agraia que  ho anéssim a veure, el director, la regidora, 
l’inspector que va tornar a venir, i vam tornar a veure el centre i llavors, el que si que es va 
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intentar i que crec que ihi ha hagut una part de sensibilitat per part dels Serveis territorials 
és que totes les deficiències que tenien ja que s’ha allargat el període de l’institut amb 
prefabricats, doncs, intentar buscar unes partides que si que s’han prioritzat per intentar 
mantenir en condicions el període que els pugui quedar al centre i fins i tot millorar alguns 
aspectes.  Llavors jo crec que això, el centre, tant l’AMPA com l’equip directiu ho han vist 
molt bé. Llavors, hi ha un compromís de cara l’any que ve, el que passa que els el mateix 
que et dic del CAP, penso que avui dia els compromisos te’ls diuen, però així com quan 
abans hi havia partides que eren intocables, doncs, ara passa que si hi ha una prioritat 
amb una qüestió social per exemple, com pot ser pagar nòmines en una Administració, el 
primer que fan és no dir-li a un conseller, o a un diputat o a un regidor si aquells diners 
són intocables, no, te’ls xupen automàticament i te’ls passen a una cosa que consideren 
que s’ha de tapar el forat.  I això és el que ens van dir i us transmeto. 
 
Sra. Cumplido: Jo li agraeixo senyor Alcalde, l’aclariment que ha fet, perquè possiblement 
si això se m’explica a mi a la comissió informativa i se’m diu el que vostè acaba de dir, que 
el centre ja ho sap, que l’AMPA està d’acord i l’equip directiu també, doncs home, si 
estem dient sempre d’anar empenyent tots a una, jo com vostè, som molt coneixedors de 
quina és la realitat educativa del nostre municipi i podem anar de la mà i jo estic disposada 
a anar de la mà en tot el tema d’educació. Però si no ens informen, no ens diuen.,que no 
sé què es guanya amb això?  Perquè tant vostès com nosaltres només volem el bé del 
municipi.  Llavors, posin vostès una mica de voluntat que són els que estan governant 
d’intentar informar-nos perquè així hi haurà menys picabaralles i menys crispacions i 
menys parlar en els plens d’uns temes que ara vostè acaba d’aclarir i que jo li agraeixo 
molt. 
 
Sr.Olivella:  d’acord Tresa.  En quant a lo dels nens ja t’ho ha dit la regidora bé.  Que tot i 
això sempre que hi hagi una problemàtica que pugui afectar nens els agraeixo molt que 
ens ho diguin, perquè encara que com ha dit la regidora i té raó, que tenen pares o tutors 
que són responsables, però l’Administració tampoc pot permetre que si hi ha un cas 
d’aquest a través de benestar social no es pugui resoldre.   
 
Sr. Bonilla: En cuanto al CAP, usted nos ha contestado el tema de que han traido un 
nuevo proyecto, que ustedes lo han visto... 
 
Sr.Olivella: no, no, el proyecto que había. 
 
Sr. Bonilla: Bueno, entonces me refiero igual que mi compañera Teresa. Si estamos en las 
comisiones y ahí se aprovecha para pasar esta información, no tendríamos que tenir que 
venir aquí al Pleno a pedirlas. Sería tan fácil como eso. Y no se enfade señor Olivella 
porqué se lo esté preguntando en el Pleno.  Le estoy hablando en un tono de voz lo más 
exquisito posible porqué desde esta mañána que me he tomado dos tilas.  Pues, por lo 
tanto, no nos enfademos pero expliquemos realmente como son las cosas y si en las 
comisiones cuando yo pregunté en sudía, cómo estaba el CAP de Segur, me mandan a la 
comisión de Sanidad, porqué aquello en urbanismo no se hablaba y en la de Sanidat esto 
no se explica, pues nos ahorraríamos estas cosas.  Yo creo que haríamos muy bien y 
ustedes como equipo de gobierno más, de tener la mano tendida de dar las explicaciones 
oportunas en las comisiones y seguro que el municipio y todos los que escuchan tanto en 
la sala como en sus casas, seguro que nos lo agradecerían. 
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Sr. Solé: miri... 
 
Sr. Olivella: no entrem en polèmica. 
 
Sr. Solé:  no entraré a fer polèmica, però el que no podem fer és que vostè diu que en les 
comissions pregunta coses i hi ha coses que se li diu que ja se li contestaran, però després 
les torna a preguntar al Ple, quan encara no hi ha hagut cap altra comissió al mig.  Vostè 
no ha preguntat res a Sanitat. 
 
Sr. Olivella: escolteu, cadascú ha dit la seva opinió.  Aquí podem estar fins demà dient que 
si m’han dit o m’han deixat de dir. Escolteu, fem els precs i preguntes com sempre, 
contestem i s’ha acabat. 
 
Sr. Solé: el pla de sanejament és l’únic que s’ha hagut de retocar, perquè hi havia coses 
que no s’acabaven de complir.  
 
Sr. Olivella: jo això del CAP li he respost perquè m’ho ha preguntat, però pensi que el CAP 
segueix el seu camí senyor  Bonilla i llavors, li he dit això perquè doncs, he sabut que han 
entrat aquest projecte, igual que poden entrar qualsevol tipus d’obra, i llavors no és que 
sigui diferent d’un altre. El que passa que si vostè ho ha preguntat una altra vegada, i vol 
que ho digui aquí davant de tothom, jo ho dic, però el regidor no és una cosa que s’hagii 
d’amagar de res, és un tràmit més i deixem-ho aquí senyor Bonilla. 
 
 
    
    
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 09:00, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
  
 


