
1 

Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2016/1PLE2016/1PLE2016/1PLE2016/1    

A Calafell, en data 11 de gener de 2016, es reuneixen els membres del/de la Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels 
regidors anomenats a continuació, assistits pel secretari accidental de la corporació senyora 
Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera 
convocatòria. 

ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    

Sr/a. ALBERT PIJUAN HEREU 
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
Sr/a. JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ  
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. IVAN MONTEJO SARIAS 
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JACOB BALAGUER MESTRE 
Sr/a. JOAN SOLER GUASCH 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. ÀGUEDA SUBIRANA ÀLVAREZ 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 

NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:NO ASSISTENTS:    
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 

I a les 17:00, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 

Sr. Ferré: com hem tractat aquest matí a comissió informativa, sabeu que hi ha un punt per 
urgència i demanem doncs que passi aquest punt per urgència. Per tant anem a votat l’ 
urgència del punt. 

El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres acorda incorporar a l’ordre del dia, 
amb caràcter d’urgència les següents propostes: 
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1.1.1.1. ACORD DE SOL·LICITUD D'AJUT A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA PER A LAACORD DE SOL·LICITUD D'AJUT A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA PER A LAACORD DE SOL·LICITUD D'AJUT A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA PER A LAACORD DE SOL·LICITUD D'AJUT A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA PER A LA
SELECCIÓ D'ESTRATÈGIES DE "DESARROLOO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADOSELECCIÓ D'ESTRATÈGIES DE "DESARROLOO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADOSELECCIÓ D'ESTRATÈGIES DE "DESARROLOO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADOSELECCIÓ D'ESTRATÈGIES DE "DESARROLOO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO
(DUSI)", QUE SERAN COFINANÇADES MITJANÇAN(DUSI)", QUE SERAN COFINANÇADES MITJANÇAN(DUSI)", QUE SERAN COFINANÇADES MITJANÇAN(DUSI)", QUE SERAN COFINANÇADES MITJANÇANT EL PROGRAMA FEDER DET EL PROGRAMA FEDER DET EL PROGRAMA FEDER DET EL PROGRAMA FEDER DE
CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014----2020202020202020

Identificació de l’expedient. 

Sol·licitud d’ajut a la primera convocatòria per a la selecció d’estratègies de “Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado (DUSI)”, que seran cofinançades mitjançant el programa 
operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 

FetsFetsFetsFets    

Vista l’Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, publicada en el BOE núm. 275 de data 17 
de novembre de 2015, per la que s’aproven les bases y la primera convocatoria per a 
selección d’estratègies de “Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado” (DUSI), que serán 
cofinançades mtijançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 

L’Ajuntament de Calafell, en el punt anterior ha aprovat  l’Estratègia “Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (DUSI)”, definida pel casc antic de Calafell, redactada per l’estudi 
d’Arquitectura Jornet, Llop, Pastor, Arquitectes. 

El cost de l’Estratègia DUSI definida per al casc Antic de Calafell es de 9.126.654€ 

Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret Fonaments de dret 

De conformitat amb la disposició desena de la convocatòria abans esmentada, l’assignació 
per a les operacions a finançar per al municipi es de 5 milions d’euros 

La C.I. de Serveis Econòmics i Urbanístics amb els vots a favor dels regidors dels grups 
municipals PSC, PPC, ERC, CUP, UAM, C’S i el regidor no adscrit Sr. Jesús Benedicto 
Calahorra i amb l’abstenció del grup municipal CIU, proposa al Ple l’adopció del següent 
acord:   

PRIMER.- Sol·licitar al Ministerio de Hacienda i Administraciones Públicas les ajudes previstes 
en la convocatòria per a la selecció d’estratègies de “Desarrollo Urbanos Sostenible e 
Integrado” (DUSI), definit per al cas antic de Calafell. 

El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal, 
acorda: 

PRIMER.- Sol·licitar al Ministerio de Hacienda i Administraciones Públicas les ajudes previstes 
en la convocatòria per a la selecció d’estratègies de “Desarrollo Urbanos Sostenible e 
Integrado” (DUSI), definit per al cas antic de Calafell. 



3 

2.2.2.2. APROVACIÓ ESTRATÈGIA"DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI),APROVACIÓ ESTRATÈGIA"DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI),APROVACIÓ ESTRATÈGIA"DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI),APROVACIÓ ESTRATÈGIA"DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI),
DEFINIDA PEL CADEFINIDA PEL CADEFINIDA PEL CADEFINIDA PEL CASC ANTIC DE CALAFELLSC ANTIC DE CALAFELLSC ANTIC DE CALAFELLSC ANTIC DE CALAFELL

Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    

Aprovació Estratègia DUSI, definida per al Casc Antic de Calafell. 

FetsFetsFetsFets    

Vista l’Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, publicada en el BOE núm. 275 de data 17 
de novembre de 2015, per la que s’aproven les bases y la primera convocatoria per a 
selección d’estratègies de “Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado” (DUSI), que serán 
cofinançades mtijançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 

L’Ajuntament de Calafell, té interés en concórrer a la primera convocatoria per a la selección 
d’estratègies de “Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado”, (DUSI), per al Casc Antic de 
Calafell. 

Vist el projecte de l’Estratègia DUSI, definida per al Casc Antic de Calafell, redactada per 
Jornet-LLop-Pastor Arquitectes, amb un pressupost  total de 9.126.654€. 

L’estratègia DUSI, del casc antic de Calafell, te per objecte trencar amb la inercia actual de 
regressió urbanística d’aquesta área urbana. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    

Atès el que disposa la disposició catorzena de les bases de la convocatoria, abans descrita. 

La C.I. de Serveis Econòmics i Urbanístics amb els vots a favor dels regidors dels grups 
municipals PSC, PPC, ERC, CUP, UAM, C’S i el regidor no adscrit Sr. Jesús Benedicto 
Calahorra i amb l’abstenció del grup municipal CIU, proposa al Ple l’adopció del següent 
acord:   

PRIMER.- Aprovar el projecte de l’Estratègia DUSI, definida per al Casc Antic de Calafell, 
redactada per Jornet-LLop-Pastor Arquitectes, amb un pressupost  total de 9.126.654€. 

SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant 
publicacions al BOP, diari de major circulació de la provincia i taulons d’anuncis. 

El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de tots els 
membres presents que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal acorda: 

PRIMER.- Aprovar el projecte de l’Estratègia DUSI, definida per al Casc Antic de Calafell, 
redactada per Jornet-LLop-Pastor Arquitectes, amb un pressupost  total de 9.126.654€. 
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SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant 
publicacions al BOP, diari de major circulació de la provincia i taulons d’anuncis. 
 
 
Sr. Perín: buenas tardes. Bueno el punto que comentamos es la primera convocatoria de 
estrategias del Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, lo que llamamos DUSI, el período 
2014-010. Esta proyecto que se ha redactado a una velocidad bastante acelerada es una 
subvención con fondos europeos FEDER que canaliza el Estado por medio de sus 
presupuestos del Ministerio de Hacienda. De lo que se trata es hacer un reparto de dinero 
por regiones en base a como está la categoría de la región. Hay regiones que tienen su 
desarrollo por debajo de un nivel, a un medio y a un nivel superior. En el caso de la 
comunidad autonóma de Cataluña se considera un nivel de desarrollo alto y la ayuda FEDER, 
que es alrededor de mil millones de euros, se repartirá a la comunidad autonóma de 
Cataluña 33,28 millones de euro. El objetivo es hacer en un ámbito concreto delimitado es 
hacer nu municipio inteligente, sostenible y integrador. Se trata con unos requisitos con unos 
ejes; unos ejes que se definen con objetivos temáticos. Hay cuatro grandes temáticos: el 
objetivo temático 9 que es la inclusión social y lucha contra la pobreza; el objetivo temático 4 
que es la economía baja en el carbono que es un poco al símil de la bajada de emisiones 
según el protocolo de Kyoto; el objetivo temático 2 que es mejorar el uso y la calidad de las 
TIC, lo que llamamos las tecnologías de la información y la comunicaación y el objetivo 
temático 6 que es conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos. Se tiene que presentar el proyecto y la solicitud que es el punto que nos atañe hoy y 
esos puntos deberan tener una descripción de las líneas de actuación, a llevar a cabo el 
objetivo específico del objetivo temático y lograr unos resultados definidos. Se tendrá que 
considerar también un cronograma sobre la planificación temporal y sobre las líneas de 
actuación, un presupuesto detallado de la línea de actuación del objetivo temático, los 
indicadores de productividad y la línea de actuación. ¿Cómo se incluye el DUSI un poco en el 
pla de barris o cómo se fusiona? Pues literalmente induciendo enel ámbito delimitado  por el 
pla de barris que se amplie en un espacio muy concreto que es en la urbanización y la pista. 
Todo lo demás está comprendido en ese ámbito porque el proyecto tenia que estar 
desrrollado para poder acogerse. Esta doble apuesta nos permitirá alcanzar objetivos 
específicos a traves de una serie de actuaciones en materia de urbanización, de 
equipamientos, de habitabilidad y de programas de cohesión social y dinamización 
económca. Y como ya he dicho están desglosadas en objetivos temáticos que cubren 
bidireccionalmente el pla de barris y el Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, vamos, el 
DUSI. 
 
Primero tenemos la urbanización. En las calles y en las plazas donde se produce el contacto 
de intercambio entre la vida social y la cívica del barrio. Este eje estructurador comprende 
inversiones en torno a un 36 % del presupuesto y incluirá las unidades temáticas obligatorias, 
la 4 y la 6, es decir el fomento de la economía en la baja del carbono y las acciones para la 
mejora en el medio ambiente y en el patrimonio. En el segundo punto tenemos los 
equipamientos que sobre la acción de los equipamientos tiene la finalidad de que los 
colectivos que presentan mayores carencias y necesidades como las personas mayores, los 
recién llegados, los niños y las mujeres. En este eje se comprende un porcentaje más alto y 
llegará al 50 % aproximadamente. Con este eje comprendemos la unidad temàtica 2 que es 
el fomento a las tecnologías y a las Tic y el apoyo a la inclusión social que es objeto temático 
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9. el tercer punto será la habitabilidad que se refiere al casco antiguo que no puede ser
únicamente un centro turístico y insitucional si no que también tiene que ser un buen espacio
para vivir con calidad y las casas del casco antiguo deben tener dimensiones suficientes, luz y
suficiente ventilación bastante generosa, entre otros y varios factores. En este eje las acciones
se suman en torno al 5 % y incorporan el objetivo temático 9 que es el apoyo a la inclusión
social. Y por último la cohesión social y la dinamización económica; este eje es el que se
puede iniciar con mayor celeridad porque no depende de la acción de procesos previos como
la redacción de proyectos. En este caso las inversiones van en torno al 10 %. De esta manera
para cada objetivo temático la lógica de la intervención será la del proyecto. Luego será los
retos a abordar y por último los indicadores financieros. Para hacer un poco de desglose en lo
que se refieren a unidades temáticas y que no sea tan farragoso de entender porque estamos
hablando de un proyecto que tiene alrededor de 150 o 140 páginas, creo que iba por ahí, y
es muy amplio y hay muchos carácteres técnicos, definiré un poquito los puntos previstos en
las áreas temáticas del 4 al 6 al 2 y al 9.

En el objetivo temático 4 que es el fomento de la economía baja en el carbono, se incluye la 
mejora de la eficiencia energética que serían: la renovación de la red de alumbrado público 
en la plaza mayor, el alumbrado público en la plaza de las Heras, el alumbrado púbico en el 
resto del Castillo que no esté concentrado en esos dos puntos. También la iluminación en el 
Castell de Santa Creu y en la iglesia de la Santa Creu. También la iluminación del 
Ayuntamiento de Calafell. Por otro lado está la implantación de planes de mobilidad urbana 
sostenible que mejoran la accesibilidad al castillo con la instalación de un ascensor. Todo esto 
se está haciendo un estudio para que no entre en conflicto con otros informes, el tema de la 
accesibilidad del castillo, porque entraba un poco en conflicto con la implantacion en las 
murallas y los restos que quedaron detrás. Por otro lado está la mejora de la accesibilidad en 
el interior del castillo y las mejoras de urbanización de la plaza de Cataluña así como la 
señalización de paradas de bus, de instalación de marquesinas y aparcamientos para 
bicicletas. En la unidad temática 6 hay acciones para la mejora del medio ambiente y del 
patrimonio que están en el fomento y desarrolo del patrimonio cultural. Se considerarán 
diferentes puntos de la urbanización en torno al castillo, las fases 1 y 2, el pasaje del castillo, 
la plaza del Trinquet, las calles de les Penyes i del Aire y la urbanización de entornos del 
castillo, derribo de una de las viviendas que hacen un impacto visual directo desde la 
urbanización de la calle Andalucía y la calle Baix Penedes y excavaciones varias. También 
están las mejoras del entorno urbano y su medio ambiente, ya sea el parque de la Bóvila, el 
Terrossets, el carrer Major i el carreró del carrer Major, la calle Torredembarra incluida la 
Barceloneta, la urbanización de las calles Principal y Joan Miró, incluye también el pasaje de 
los Caiguts, la urbanización de la calle Mar y el passatge Sant Joan. Y la urbanizacion de la 
calle Jesús hasta la calle del Pou, incluyendo la plaza de Cal Cubano. Seguimos con la 
temàtica 2 que es el fomento de las tecnologías de la información y la comunicación que es 
la dotación de los TIC en los equipamientos, adecuación del centro de interconexion y del 
punto acceso libre a Internet en la nueva biblioteca municipal en el Sindicat. Se cubriría este 
punto también en la nueva biblioteca la instalación de un punto de informacion en el 
ayuntamiento que se prevee que sería en el SAC. El desarrollo de aplicaciones móviles, la 
implementación de la línea verde de Calafell Smart City y la incorporación de las TIC en la 
museización del recinto amurallado del castillo, la señalización del itinerario del casco antiguo 
para descubrir y conocer el patrimonio existente. Ya paso a la unidad temàtica 6 que son las 
acciones para mejorar el medio ambiente y del patrimonio. Sería el fomento y desarrollo del 
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patriimonio cultural y aquí sólo tendríamos un punto que sería la rehabiiltación de la masia 
cal Rion como centro cultural de Calafell. La unidad temàtica 9 sería apoyo a la inclusión 
social y habría provisión de equipamientos para el uso colectivo, adecuación del edificio del 
Sindicat como biblioteca municipal que cubriría el punto antes hablado de la unidad temàtica 
2, el punto acceso a Internet, la adecuación del patio del edificio del Sindicat como 
aparcamiento y la adecuación de la pista del polideportivo existente. También habría equidad 
de género en el uso de espacio urbano y de los equipamientos, adecuación del espacio 
cultural de la masia de cal Rion como punto de la mujer y la unidad temàtica 9 que sería 
apoyo a la inclusión social que seria regeneración física y económica social del entorno 
urbano y habría el programa, que ya hemos comentado en alguna sesión, el programa de 
ayudas a la rehabilitación, ya sea de fachadas como de comercios.  
 
Todo esto nos piden que haya un calendario de desarrollo en el cual es bastante parejo, 
prácticamente calcado al pla de barris y cumpliría en lo que se refiere a los términos. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Balaguer: bones tardes. ERC com ha manifestat escassament fa tres hores, hem tingut 
ocasió de manifestar que aprovarem aquest punt perquè entenem que és important que es 
sol·liciti aquest ajut i ho aprovarem doncs. Aquesta sol·licitud d’aquest 50 % del dos milions 
cent vint-i-sis euros no es pot deixar perdre, si més no optar a la possibilitat d’obtenir-los, no? 
Estem d’acord, ja no només en la quantia sinó també amb que tot i que sigui insuficient 
entenem que és una oportunitat que no la podem deixar escapar. Entenem que aquesta 
dinamització del barris i dinamització econòmica, sensibilitat amb el temes socials, 
biblioteques públiques, punts d’accessos al castell, millores del patrimoni, informació, acabar 
la pista del castell, etc. Tot això que ha anat dient també ho teníem i ho portàvem en el 
nostre programa, per tant era un eix bàsic del nostre ideari. Tot i això també li hem de dir 
que entrarem a valorar l’ import d’aquest treball, de deu mil euros, i veurem si és del tot 
encertat pel municipi. El que sí que fem, un cop més, és manifestar, i no ens cansarem de 
repetir, tornen a fallar en tot el que predicaven abans de la campanya. Aquesta vegada 
sabem que hi ha hagut poc temps des de l’anunci d’aquesta possible subvenció però un cop 
més a tota l’oposició se’ns ha donat l’ informació dos dies abans, corrents, entenem aquesta 
premoria de temps i no la compartim evidentment, perquè tot i amb això, entenem que hi 
havia un mes i poc dies més per poder haver fet alguna possible aportació i això és el que de 
veritat no hi estem d’acord. Per altra banda també en el que no estem d’acord i entenem que 
vostès tornen a fallar, és en el tema que   sempre s’han obert la boca i ens han de repetir 
d’aquest procés participatiu. Aquest matí, o gaire bé aquest migdia, el senyor alcalde ens ha 
recordat que si que havien fet un procés participatiu perquè havien fet enquestes. Els hi 
respectem però vostès han d’entendre que són les enquestes que ha fet el PS. Els demès 
partits també em fem perquè també treballem. Sinó és la seva, disculpi’m mes és igual. Però 
que els demès també fem feina i també tenim, a part d’un ideari, hem fet les consultes i hem 
fet la nostra feina i per tant també voldríem fer aquestes aportacions i no ens cansarem de 
repetir doncs que no se’ns dona la possibilitat de participar i fer aportacions a aquest ajut. 
Entenem que l’aprovem perquè no podem deixar perdre l’ocasió però esperem i desitgem 
que sigui amb aquests primers pressupostos, ja que el primer any, primers dies del seu 
pressupost no sigui una tònica habitual. Per tant com hem dit ERC aprovarà aquest punt 
desitjant que no sigui això una pràctica habitual. Moltes gràcies. 
 



 

7 
 

Sr. Montejo: com ja hem expressat a la CI al migdia compartim el fons d’aquesta proposta i 
per tant hi votarem a favor. Entenem que aquesta subvenció europea és una oportunitat 
important com diu el propi projecte per revertir alguns dels deixos o degradacions o 
deterioraments que han anat patint al casc antic al llarg de les últimes dècades. De fet el 
ponent ha fet una explicació molt més extensa però segurament hi ha dos aspectes 
fonamentals que em semblen que poden ser dos ítems per reactivar el casc antic. Per un 
costat la conversió del Sindicat en una biblioteca; de fet ja fa molts anys que Calafell 
arrossega una mancança al respecte i no compleix les ràtios de metres quadrats i de serveis 
pel nombre d’habitants que tenim. I per l’altra la conversió de Cal Rion en un centre cultural i 
cívic entenem que poden ser dos pilars fonamentals sobre els quals es comenci a construir 
aquesta reactivació cultural i econòmica del municipi. 
 
No obstant si que voldríem fer un parell de puntualitzacions. Per un costat voldríem 
emplaçar-los, malgrat el poc temps que hi ha hagut per redactar el projecte, a qu+ee algunes 
de les actuacions que es recullen es concretin amb una mica més de definició perquè en 
alguns casos són senzills brindis al Sol o definicions, idees molt vagues o ambigües i s’haurien 
de concretar negre sobre blanc com s’implementaran. Exemple d’això, per exemple pot ser l’ 
instal·lació de l’ascensor de la plaça del Trinquet al Castell que de fet havien alguns informes 
de caire arqueològic que posaven en dubte que es pogués instal·lar, perquè era una zona 
d’interès arqueològic o alguns problemes de promoció econòmica que tampoc concreten 
com es vehicularà aquest ajut i quina reversió hi haurà amb el teixit empresarial del municipi. 
I algunes altres qüestions que es podrien millorar, o que directament s’haurien de re formular 
de nou, com pot ser per exemple, aquesta activació o posada en marxa d’una promoció 
cultural de la ruta del Alman-sur que a tenor de l’evidència arqueològica i històrica al 
municipi sembla posar en evidència que Calafell no tindria paper al respecte. I en aquesta 
línia els recomano doncs que per exemple es llegeixin les memòries arqueològiques de les 
excavacions del Castell a principis del 2000 on es posa en qüestió aquesta hipòtesi històrica. I 
d’altre banda en un segon ordre de coses hi ha la línia del que comentava també el portaveu 
d’ ERC, per bé que és cert que hi ha hagut poc temps per elaborar el projecte, les bases de 
les subvencions es van publicar a mitjans de novembre, entenem que per més que no 
tinguessin el projecte redactat fins fa pocs dies, els delineaments bàsics d’aquest projecte ja 
els havien estat treballant durant finals de novembre i principis de desembre. I per tant si 
realment volien obrir el procés de participació, no ja a la ciutadania que potser era difícil en 
dos mesos iniciar un procés de participació ciutadana, però sí als agents polítics aquí 
representats que al seu torn representem a una part de la ciutadania hauríem tingut espai en 
alguna comissió informativa per donar-nos veu, explicar-nos quins eren el projectes bàsics 
que encaràvem i si teníem alguna aportació al respecte. Com ja hem dit al principi nosaltres 
donem suport a la proposta, ens semblen interessants els projectes que s’hi recullen i per tant 
votarem a favor. Gràcies. 
 
Sr. Perín: Donant una mica de resposta als comentaris dels companys s’agraeixen els 
vistiplaus. És una important ajuda de 2,1 milions, perdó m’he equivocat, ho he apuntat 
malament. Es demanen 9 milions d’euros dels quals l’ajuda són 4,5. Les ajudes del DUSI com 
a màxim de 20.000 habitants i 50.000 habitants ens deixa acollir fins a 5 milions d’euros. 
Llavors estem dins del supòsit. La valoració de l’encàrrec del projecte que comentava que 
potser podria ser més o menys car, bé una altra vegada es va encarregar un projecte pel Pla 
de barris i es va acollir a una subvenció de 3, 8 milions; llavors podríem considerar que és 
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pecata minuta realment si després s’aconsegueix el finançament. Del tema del comentari de 
les enquestes, bé les enquestes són del 2010 quan es va fer el Pla de barris, es va apuntar en 
aquell moment. I pel tema de la documentació i que hi ha hagut, tots sabem que hi ha hagut 
molt poc temps. Aquet document ens va caure a les mans pràcticament a finals de desembre. 
Es va fer una participació ciutadana a l’edifici del Sindicat i va ser, avui ho comentàvem, el dia 
30 de desembre, i agraïm també el vistiplau dels punts de reactivació del nucli com la 
biblioteca, com Cal Rion, això és una proposta que portem, ens agrada que esteu d’acord i 
són actuacions que són consensuades, òbviament amb molts partits, eh! També he vist que 
havia el del tema de la ruta d’Al-Mansur. Bé, és un dels punts que estava al projecte del pla 
de Barris com hem comentat es fa una fusió del pla de Barris amb la DUSI perquè està 
delimitada en un àmbit i llavors tenia sentit que s’inclogués pendent de com s’acabarà 
executant aquest punt. Gràcies. 
 
Sra. Suárez: bona tarda. Nosaltres aquest matí a la comissió informativa ens hem abstingut 
perquè no hem pogut posar en comú, tots plegats, fins ara doncs fa una estona que estem 
reunits, la idea de tot això. Evidentment, el sol·licitar diners doncs és prou interessant i 
sempre és interessant sol·licitar una subvenció pel municipi que reverteixi en un nucli, que 
creiem que és un dels nuclis que es necessita cuidar més, com és l’entorn del Castell i el nucli 
històric. El que sí que ens agradaria és deixar palès uns certs temes que sí que volem que 
quedin en el que és l’acta del ple, no? A l’anterior govern, que en aquest cas érem nosaltres, 
la previsió que teníem era que en Cal Rion doncs érem conscients de suprimir lloguers i per 
tant els lloguers de les dependències municipals podien passar a Cal Rion, i per tant propietat 
municipal. Es duia a terme una rehabilitació d’una masia que és un espai catalogat i per tant 
patrimoni del municipi i al mateix temps suprimíem els lloguers. Aquesta era l’idea.  
 
Al mateix temps a l’antic local del Sindicat dúiem a terme el que era el centre cívic que al cap 
i a la fi allí una de les opinions generals i manifestades per tots plegats, no només pel nostre 
partir polític sinó d’altres partits polítics i la ciutadania, i clar exemple d’això és que al 2010 
quan es presenta el projecte del pla de Barris s’especifica per part del partit polític que a data 
d’avui forma part de l’equip de govern, que allí, al centre cívic, es duria a terme un centre 
cívic a l’antic local social del Sindicat. Nosaltres mantenim aquesta idea perquè és una idea 
que s’ha difós entre la ciutadania i entre el nucli de Calafell poble i per tant ho volem tirar 
endavant. I al mateix temps li donem més cabuda si és necessari i a Cal Bolavà intentant que 
a tota aquella zona la pastilla de Cal Bolavà, pròpiament dit el que és la masia, i el que és 
l’edifici de vidre en sí, siguin realment atracció a nivell cultural i que es manifesti doncs a 
través de diferents projectes que volíem dur a terme en aquest mandat, naturalment en el 
següent doncs, que realment sigui aquest centre cultural que hem volgut. Vostès agafen i bé, 
doncs anant una mica en contra de allò que diuen que sempre fan segons la participació i 
escolten la ciutadania i demés, prenen la decisió unilateralment i sense comptar ni tant sols 
amb l’oposició, amb els partits polítics que estem a l’oposició, de presentar el projecte i 
demanar-li a l’empresa que ja va fer el projecte en el seu moment del pla de Barris que faci 
un “corti pegui”, més o menys, que agafi el que hi havia al Pla de Barris i afegeixi aquestes 
dues coses,  i bé que ens cobri doncs el que ja han dit, 11.000 euros. Esperem que aquesta 
inversió sigui prou interessant i que efectivament tal i com ens ha dit el regidor del PSC, el 
portaveu, doncs que sigui pecata minuta si ens donen aquesta subvenció. Però ens trobem 
que amb la mateixa subvenció no només fan un “corti pegui” de tot el que diu el Pla de 
Barris sinó que en el mateix moment diuen que el Sindicat en lloc de ser un centre cívic ara 
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han decidit que volen fer una biblioteca municipal i el centre cívic o espai d’hotel d’entitats 
serà la masia de Cal Bolavà. Que vaja, la masia de Cal Bolavà, metres quadrats útils per a 
totes les activitats que es duen a terme a data d’avui, al Sindicat sense estar arreglat, vaja! És 
que no hi caben. Ja neix amb manca d’espai a data d’avui i encara no ha nascut perquè el 
que han fet és desmantellar les oficines, les dependències municipals, deixar als treballadors 
doncs que es veu que els hi molestaven,  perquè no devie tenir les mateixes idees que vostès, 
i els han col·locat a Cal Bolavà. Els altres els han col·locat per altres bandes i això serà aquest 
centre cívic o aquest hotel d’entitats que diuen vostès, que ja m’agradaria saber quants 
entitats han informat i si les entitats estan d’acord o no estan d’acord en dur a terme això. A 
Cal Rion diuen que volen fer aquest centre cultural, el Punt d’Informació de la Dona que 
estava previst al Sindicat, segons el pla de Barris, ara el col·locaren a Cal Bolavà i allà al 
Sindicat col·locaren una biblioteca municipal. Evidentment que fa anys que tenim aquesta 
necessitat i que els metres quadrats que tenim destinats a biblioteca, tenint en compte la del 
poble i la de Segur, o sigui la del pavelló i la de Segur no són de bon tros els que necessitem 
pel nombre d’habitants que tenim al municipi i és una de les necessitats que tenim al 
municipi i és una de les necessitats paleses que hi ha. Però també és cert que havíem de 
pensar, i crec que és important, que si s’ha de fer una inversió aquesta sigui el més sostenible 
i eficient possible. En aquest últim anterior mandat que ha sigut una de les responsabilitats 
que a mi m’ha tocat per haver estat al capdavant de cultura, havíem estat donant moltes 
voltes i de fet havíem començat a treballar en un projecte en el que han treballat 
bibliotecària, que també m’agradaria saber si a la Cap de biblioteques del municipi li han 
demanat l’opinió i si creu que és factible dur a terme una biblioteca municipal en un espai on 
hi ha tres plantes. Aquestes tres plantes en metres quadrats, sumats entre les tres plantes, no 
arriben als metres quadrats indispensables i mínims que es demanen per un municipi com el 
nostre i amb el nostre nombre d’habitants. Doncs aquesta persona, la responsable de 
biblioteques, i el responsable de l’arxiu havien començat a treballar en un projecte de 
biblioteca amb el vistiplau previ de la Dolors com responsable de biblioteques de Tarragona 
de la Generalitat i el Director Territorial de Cultura de la Generalitat que la idea era ubicar-la 
al costat de la masia del Vilarenc i intentar fer similar al que és Cal Bolavà, la pastilla, no? Cal 
Bolavà i l’edifici de vidre doncs al Vilarenc i la biblioteca, en una única planta per ser més 
eficients i sostenibles i per tant que després posteriorment, ja no pel cost de l’obra, sinó pel 
cost del manteniment d’aquesta biblioteca no es necessitessin tantes persones com plantes té 
la biblioteca perquè doncs és totalment deficitari. I un clar exemple d’això és la biblioteca que 
s’ha fet a Valls, no fa gaire, i que és un clar exemple de com no fer una biblioteca tal i com 
ens van dir a Cultura de la Generalitat que la posen com exemple i té tres plantes i ocupa un 
edifici que ja tenien i que han volgut restaurar i que realment no els hi ha sortit bé; no tant la 
inversió per fer aquest servei sinó perquè desprès aquest servei es pugui mantenir i sigui 
sostenible. 
 
Tot i això, tot plegat doncs fa que vostès duguin a terme unes accions que no tenen res a 
veure amb allò que diuen. Vostès diuen que són participatius, vostès diuen que tenen en 
compte l’opinió de la gent, que tenen en compte l’opinió dels grups polítics i evidentment 
ens tenen en compte l’opinió del grup polític. El grups polítics doncs aquest matí hem estat 
amb vostès a les dues i ara tornem a estar amb vostès a les cinc però abans no ens han 
demanat la nostra opinió. I vostès el que fan és confondre i informar per sol·licitar l’opinió de 
la gent. Perquè clar, dur a terme una acció puntual de presentació sense presentar i dir 
exactament que és el que s’ha fet del pla de Barris i el col·lectiu a la zona del nucli del poble 
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no és dur a terme un procés participatiu. A les enquestes del 2010 que es van adjuntar, o per 
dur a terme el projecte del pla de Barris, es deia que la biblioteca municipal era una de les 
necessitats, naturalment. Però la que estava per damunt era la del centre cívic o la de l’hotel 
d’entitats i vostès agafen i entre un centre cívic com Cal Bolavà que ja neix amb manca 
d’espai per totes les entitats que necessiten espai; i els metres quadrats que necessiten 
segons quines entitats. I agafen i reconverteixen la idea que sempre hi havia hagut del centre 
cívic en biblioteca. Un model una mica estrany per l’època en la què estem, en la vida que 
hem viscut tots plegats, els projectes que hem vist i la manca d’eficiència que ja té de partida 
tant un projecte com l’altra. Tot i això també diuen, aquest matí el tècnic que ens ha 
presentat el projecte ens deia, que a partir de si ens donen la subvenció s’ha de crear una 
comissió mixta i aquesta comissió mixta serà qui decidirà exactament com s’executarà i que 
es durà a terme, a no ser que ja vingui predeterminat pel Ministeri en qüestió que ens digui 
que aquesta actuació i aquesta altra. Per això entenem que es pot veure una llum i que 
aquestes propostes inicials que tenen dins d’aquest projecte que ens porten a votació avui 
són unes propostes que després es podrien moure una mica perquè al cap i la fi entenem que 
vostès demanaran l’opinió a les persones que entenen, com són doncs la responsable de 
biblioteques, com són qui és la responsable en matèria de biblioteques de Tarragona i fins i 
tot de la Generalitat a nivell de Barcelona si fos necessari perquè es pugui fer una biblioteca 
en condicions ja que si han trigat tants anys, almenys fer una que no neixi ja malament i de 
partida tenint en compte les barreres arquitectòniques que també hi podria haver però 
evidentment això se solucionaria amb el projecte en sí.  
 
Per tot plegat, per responsabilitat i perquè entenem que aquests projectes després els podem 
anar emmotllant i adequant al que és la subvenció en sí i que el que fem a data d’avui és 
sol·licitar aquesta subvenció ja els avancem que per responsabilitat i per dotar més diners al 
nucli del poble, doncs evidentment CIU no posarà pals a la roda i votarem a favor. El que sí 
que volíem per suposat és aprofitar que ens demanen l’opinió al Ple per donar-li la nostra 
opinió i deixar palès aquests temes que els hem posat damunt la taula. Gràcies. 
 
Sr. Tejedor: simplemente que nosotros votaremos lógicamente a favor por la necesidad y 
porque es un proyecto que también nos lleva al siglo XXI en muchas cuestiones y es 
necesario que se vayan implementando en otras zonas del municipio y creemos que es un 
paso a seguir y votaremos a favor.  
 
Sr. Balaguer: nosaltres ja hem explicat abans el nostre vot. 
 
Sra. González: nosaltres no direm res. Només afegir que la informació que s’ha donat sobre 
aquest projecte ja fa dues setmanes que s’ha informat a tot el consistori inclús també a la 
ciutadania i també s’ha passat un cd amb tota la informació i nosaltres per la nostra banda 
ens hem quedat bastant assabentats dels projectes que tenim com ajuntament. I votarem a 
favor. 
 
Sr. Ferré: divendres vam enviar un esborrany amb tot. 
 
Sra. López: en cap de setmana. 
 
Sr. Ferré: bé, però divendres ho vam passar. 
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Sr. Montejo: només puntualitzar les paraules de la portaveu del PP. No fa dues setmanes que 
ens va facilitar la informació sinó que ens la van enviar el divendres a les 9 del vespre, el 
mateix alcalde. Si sap comptar del divendres a avui no fa dues setmanes. 
 
Sr. Perín: bé, un parell de puntualitzacions. Del tema de cal Rion érem conscients que volíem 
treure diners de lloguers i amb aquests agafaríem aquests diners i els posaríem a cal Rion i 
l’adequaríem, no? I perquè no ho van fer? Del tema del Sindicat, i per la biblioteca doncs 
òbviament sabem que és un espai que té varies plantes, que s’ha d’adaptar el tema 
d’accessibilitat, el tema d’instal·lacions, el tema d’eficiència energètica però és un espai que 
tenim, un espai que estem per sota uns mil metres quadrats del que seria el més idoni però 
creiem que per Calafell és un edifici que podria complir perfectament la definició de 
biblioteca i en aquest sentit doncs al mateix nucli del poble doncs aquesta carència que hem 
tingut durant molts anys doncs es podria complir i sufragar definitivament. El tema de cal 
Bolavà, bé comentàvem que les activitats de cal Bolavà es col·lapsarien , que no hi hauria 
espai, que no quadraria l’agenda...doncs bé, sí que hem parlat amb les entitats i si l’agenda 
es quadra pot funcionar. Igual que hi ha altres espais. També afegir que a cal Bolavà amb una 
molt baixa o nul·la inversió es podria fer perfectament el centre cívic. Fer una biblioteca nova, 
perquè m’han fet molt incís amb el tema de la biblioteca. Fer una biblioteca nova de dos mil 
metres quadrats en una planta, amb el tema de l’accessibilitat val 6 milions d’euros 
aproximadament. Nosaltres amb aquest sistema, ens podria costar 1 milió d’euros amb les 
subvencions. El tema de la participació, bé, ens hagués agradat òbviament fer primer una 
participació ciutadana, comptar amb els partits, amb els ciutadans però sabeu molt bé que 
no ha donat més temps. I el tema del “copi pega” si es mira la documentació, òbviament 
veurà que no és “copi  pega” i fins i tot hi ha un canvi d’idioma perquè s’ha tingut que 
canviar al castellà molta documentació que teníem del pla de Barris. I per últim, el tema de 
que el projecte vindrà vinculat a una comissió mixta, sí clar, òbviament ens poden retallar si 
ens donen la subvenció, ens poden retallar punts d’aquest projecte però sinó fem res ens 
quedem igual. Gràcies.  
 
Sra. Suárez: em sembla que no m’explico bé o no m’entenen. No sé, perquè realment jo no 
he dit res de tot això que vostè m’acaba de respondre. És a dir, jo el que li he comentat és la 
previsió que hi havia per aquest mandat. Si en aquest nou mandat nosaltres no podem dur a 
terme, no estem governant, però la idea era aquesta. En l’anterior mandat, el mandat que va 
doncs del 11 al 15, cal Rion no era propietat municipal i vostè com a regidor d’Urbanisme ho 
hauria de saber. Cal Rion no va ser municipal fins l’abril del 2015, i ho vam aconseguir 
nosaltres. El que li he dit és la idea que hi havia era aquesta: agafar cal Rion i modificar. 
Agrairia que m’escoltessin perquè sento que parlen i com normalment a  mi sempre em 
diuen que he de callar i que he d’escoltar dons els demano el mateix respecte que vostès em 
demanen a mi; clar, desprès vostès parlen i responen a coses que no he dit jo. El que els he 
dit és: la idea que hi havia era aquesta. Que cal Rion passés a ser dependències municipals, a 
la part de baix poder fer una planta de polivalència i poder fer les dependències municipals 
per estalviar aquests lloguers, que som conscients tots plegats els que estem aquí, que hem 
d’eliminar.  
 
La biblioteca nova, al costat del Vilarenc, els 6 milions d’euros, bé, això ho diu vostè. Parlant 
amb el que era, i és a data d’avui, el director d’Urbanisme no puja aquesta quantitat de diner 
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si la idea era utilitzar el pam per poder-ho desenvolupar. Però clar, és que vosaltres encara no 
heu entens és que es pot utilitzar el pam per dur a terme infraestructures i inversions 
relacionades amb cultura i no sempre relacionades amb el tema d’urbanisme. Perquè clar, al 
final potser sí que hem de fer una aposta interessant i important per això.  

Que durant aquest mandat nosaltres no haguem pogut fer més coses, doncs vostès són 
plenament coneixedors i si vostès ara poden fer és perquè hi ha un eixugament de deute que 
no hi havia abans i per tant s’han dut a terme tot una sèrie d’accions perquè aquest deute 
hagi baixat i vostès tinguin la possibilitat de demanar tots els diners que tenen intenció de 
demanar fins i tot en aquest pressupost del 2016. I si tenen aquest percentatge i aquesta 
possibilitat de sol·licitar a política econòmica de la Generalitat i que els donin el vistiplau serà 
perquè s’ha pogut fer una feina de contenció anterior. I aquesta feina de contenció saben 
que l’hem fet i l’hem dut a terme tots plegats. El que nosaltres també els volem demanar és, 
a veure, aquesta comissió mixta si no ho hem entès malament perquè ens ho ha explicat el 
director d’Urbanisme aquest matí a les dues del migdia. Aquesta comissió mixta és una 
comissió que està formada per l’administració local més un representant del Ministeri que 
correspongui que ens dóna la subvenció i en aquesta comissió es duu a terme aquesta 
planificació de l’execució o bé, ens van posant al dia. Entenc que és molt similar al que és la 
comissió que hi ha al pla de Barris, imagino jo que serà alguna cosa per l’estil. L’únic que sí 
que els hi demanem, i aprofitem doncs que quedarà palès al que és l’acta del ple, perquè 
tinguin en compte a l’oposició i en aquesta comissió doncs un representant del partit, del 
nostre, un representant dels partits que estan a l’oposició puguin formar part d’aquesta 
comissió que diu que s’ha de crear a posteriori si ens donen aquesta subvenció. Senzillament, 
l’únic que volíem és que quedés clar això; entenem i tornem a incidir en què l’antic local del 
Sindicat era un centre cívic que és prou potent i prou necessari d’aquestes dimensions en el 
nucli del Poble. Que es poden buscar altres alternatives per fer la biblioteca municipal i que 
sigui una única biblioteca en la que convisquem tots plegats i en un espai prou estratègic que 
serveixi per a tothom sense deixar, doncs en un punt de lectura o diferents punts que hi ha 
d’altres espais. Com pot ser a Vila-seca que és doncs un altre de les fórmules que nosaltres 
havíem mirat perquè Segur no es quedi absolutament sense i per tant hi hagi servei a tot 
arreu i entenem que això de buscar i al Sindicat donar-li sortida com a biblioteca municipal 
doncs creiem que és allò de dir: tot el que s’ha fet abans està mal fet, nosaltres arribem, som 
súper mega “guais”, somos transparentes, somos participativos y además hacemos lo que 
nunca se ha visto perquè l’important és ser innovadors i som els salvadors de la Terra. I 
entenem que això no és això i si que volíem que quedés constància perquè al final doncs tots 
sapiguem on estem i qui hi ha al lloc. Merci. 

Sr. Perín: bé, per agafar, puntualitzar que cal Rion l’ocupació anticipada la vam fer un mes 
desprès d’arribar al govern nosaltres, gràcies, eh! Les línees del pla fa dos anys ja que no hi 
surten. Jo li he deixat parlar, si em pot deixar acabar sisplau. Perquè vostè ha dit ara mateix. 
Veu com no hem deixa parlar? Ho veu? Ho veu? Però jo he callat i vostè no em deixa. Si és 
aquest el seu ljoc doncs ja ha deixat candent a què li agrada jugar. El Sindicat, doncs si se’l 
mira al pla de Barris era un projecte amb dues zones, era una sala contigua que ara no es 
farà. Llavors a l’hora de sumar números sisplau sumi peres amb peres i pomes amb pomes. I 
òbviament ja li he dit que ens agradaria un espai més gran i més diàfan i amb una sola planta 
per una biblioteca però hem d’agafar els espais que tenim vers al cost que ens costa 
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reformar-los i hem d’acollir el que menys mal fa. Llavors aquesta era l’idea que teníem i 
aquesta és l’idea que volem portar a terme. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: si us sembla bé votem als dos punts alhora. Us sembla bé? 
 
 
Sr. Ferré: jo només volia explicar un cosa de les que s’ha dit. És que del tema dels lloguers ja 
m’agrada que vagi tothom en aquesta línea per intentar suprimir el lloguers. Fer tants 
equipaments i tanta inversió és complicat avui en dia tot i que el legislatures anteriors s’hagi 
intentar reduir el deute i s’hagi mirat de fer que les inversions fossin amb fons municipals i tot 
això, continua sent complicat fer inversions i arreglar la masia de cal Rion més arreglar el 
Sindicat, ampliar el Sindicat, més fer una biblioteca nova, més fer altres coses, m’imagino que 
hauríem de fer com arreglar el camp de futbol perquè també tenim els jocs del 2017, no ens 
hem d’oblidar d’això. Doncs tot això ja li dic ara que era impossible d’assumir 
econòmicament en una sola legislatura, això era impossible d’assumir perquè tot aquest cost 
ja s’hagués anat totalment; doncs tota la possibilitat d’endeutament i de préstec que pogués 
haver per aquesta legislatura. Per tant, tots aquests projectes que ha citat la portaveu de CIU 
eren impossible. Que hem fet nosaltres? Doncs no només intentar suprimir els lloguers 
aprofitant els edificis que hi ha municipals perquè l’ajuntament té molts edificis municipals i 
alguns d’ells estaven infra utilitzats. Intentem doncs suprimir aquests lloguers re situant 
alguns dels departament. I que també és possible fer-ho, doncs perquè durant aquests anys 
hi ha hagut una restricció important des de l’Estat per contractar personal i això ha fet doncs 
que el personal de l’ajuntament doncs també cada vegada menys, hi hagués menys, cada 
vegada més hi hagués menys personal a l’ajuntament i això fa possible que alguns d’aquests 
departaments es re situïn i s’ubiquin en altres instal·lacions que tenim i que no hem de pagar 
lloguer. I no només no hem de pagar lloguer sinó que ara no hem de pagar ni l’ IBI ni 
l’enllumenat ni l’aire condicionat ni els consums que teníem en altres edificis. Per tant, jo crec 
que l’estalvi en aquest sentit és molt més important fent aquestes operacions d’intentar 
amortitzar els locals i les instal·lacions que tenim municipals, reubicant a la gent en aquests 
espais per poder-los aprofitar millor. 
 
Un dels motius és el tema de cal Bolavà. El tema de cal Bolavà com sabeu allà pràcticament 
quedaven 7 o 8  persones que formaven part de l’àrea de Cultura. Algunes d’elles continuen 
encara a l’edifici de cal Bolavà però unes altres a promoció econòmica on també tenim un 
departament de comerç doncs que pràcticament hi havia 2 o 3 treballadors últimament, i per 
tant era un edifici que estava infra utilitzat. Aquest espai l’hem considerat oportú de poder 
reubicar i poder ajuntar tot el que era la part de cultura amb promoció econòmica i comerç i 
fer doncs una regidoria encara més potent en aquest sentit. I aprofitar l’edifici de cal Bolavà, 
que ja hi ha un edifici de vidre al costat on s’hi feien cursos i entitats de tota mena, i fins i tot 
en el Celler com a sala d’exposicions i com a sala de conferències també s’aprofitava, doncs 
convertir-lo definitivament en un centre cívic. Que també l’espai de la masia fos un espai per 
entitats, nu espai per poder fer reunions les pròpies entitats, que a vegades no cal un espai 
tant gran com el Celler sinó que amb una taula de 10 o 12 persones o de 8 persones doncs 
ja es poden fer reunions d’aquestes entitats i poden doncs dur a terme la seva activitat 
normal i corrent. Per tant, la masia de cal Bolavà, doncs creiem que és un bon espai sense fer 
cap mena d’inversió perquè no s’ha fet cap mena d’inversió, doncs convertir-la en un centre 
cívic. Per tant cost zero.  
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La biblioteca és veritat, en aquest mandat pràcticament és impossible de 6 milions d’euros. 
Repeteixo, és competència de la Generalitat i l’hauria de fer la Generalitat, la biblioteca, no 
l’ajuntament. P`ro com la Generalitat, doncs tots sabem com està, en la situació econòmica 
en la que està i a més a més en els últims anys s’ha suprimit, fins i tot, el PUOSC de la línea 
de biblioteques, s’ha suprimit en les darreres convocatòries ja ni ha aparegut el PUOSC de la 
línea de biblioteques doncs ho ha d’assumir l’ajuntament. Quina és la manera més 
econòmica d’assumir l’ajuntament? Doncs precisament fent la biblioteca en un edifici que ja 
existeix que és més econòmic i en un edifici on a més a més hi tenim subvenció que és la del 
pla de Barris. Veiem que era la manera més assequible que amb un sol milió d’euros que posi 
l’ajuntament tenim una biblioteca de 1.500 metres quadrats, sí que és veritat que no és la de 
2.700 que ens demana la Generalitat però jo crec que desprès d’exigir tant la Generalitat, 
com a mínim el que podria fer és col·laborar-hi i posar-hi la subvenció adequada de 3 0 4 
milions d’euros per poder fer una biblioteca en condicions al municipi, ja no dic que financiïn 
el 100 % però com a mínim estaria bé que poguessin aportar aquestes quantitats. Com que 
això no és així perquè fa molt de temps que no donen subvencions pel tema de biblioteques 
doncs a l’ajuntament ens hem d’espavilar. I si volem una biblioteca més gran que la que 
tenim i volem deixar que els nois de Calafell deixin d’anar a Cunit, a la biblioteca de Cunit a 
estudiar, doncs la millor manera que se’ns ha acudit era aprofitar aquest edifici on ja tenim 
molta part feta. Ja  tenim pràcticament tota l’estructura feta i el que són també les parts 
exteriors, cal millorar el que són totes les instal·lacions interiors i lavabos i adequar-ho doncs 
també fent més accessible l’edifici. Sí que era una possibilitat més econòmica que ja he dit 
que aportant bàsicament un milió d’euros teníem un centre cívic a cal Bolavà i una biblioteca 
a l’edifici del Sindicat. Per tant, amb un sol milió d’euros tenim dos equipaments que a hores 
d’ara el nucli antic no tenia. L’edifici del Sindicat si que feia funcions de centre cívic però és 
un edifici com tots sabeu que s’ha d’adequar perquè molta gent anava allà i passava fred, les 
instal·lacions no anaven, els vidres no aïllaven, la il·luminació de vegades era deficitària i a 
més a més amb tanta clau que hi havia solta doncs tothom tenia clau i fins i tot havia quedat 
obert a la nit; amb el qual us podeu imaginar el control que hi havia en aquest edifici. És per 
tot això que volem ubicar la gent en el Bolavà perquè allà hi ha vigilants i a la nit també hem 
posat un reforç,  perquè pugui està obert fins les dotze de la nit que és pràcticament 
l’activitat doncs que podem cobrir en aquestes hores de centre cívic que estava fent les 
funcions l’edifici del Sindicat, i ja dic que amb aquesta mínima inversió doncs tenim les dues 
coses. Per tant aquests diners que se suposen que anaven a utilitzar per aquests edificis, per 
fer altres coses si és que podem tenir-los també. 
 
Jo el que demanaria en tot cas, ja sé que el projecte no ha pogut tenir participació ciutadana 
com voldríem; nosaltres també voldríem haver fet una participació més amplia. També 
entenem que estem en una fase darrere ja d’aquest projecte del pla de Barris en el que 
aquest any 2016 se’ns acaba el termini per executar-lo i per tant només ens queda un any. 
Dels cinc anys que portem enrere s’ha executat només un 30 % d’aquest pla de Barris amb el 
qual en un any no podem fer el 70 % però sí que mirarem de demanar una pròrroga de dos 
anys més, com s’ha fet en altres municipis. Intentarem que en aquests tres anys doncs podem 
completar el pla de Barris amb el 50 % de finançament de la Generalitat i amb algunes 
actuacions, la majoria d’elles si aconseguim aquesta convocatòria del DUSI que també sortim 
escollits Calafell, doncs complementar-ho amb un 50 % de finançament de l‘Estat amb el 
qual moltes de les actuacions tindríem 50 % de l‘Estat, 50 % de la Generalitat i l’ajuntament 
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no hauria de posar ni un duro, amb la qual cosa ens sortiria una jugada rodona. I les que 
només demanem com a subvenció de l’Estat si les aconseguim doncs que com a mínim el 
cost d’aquelles actuacions que ens costi com a mínim el 50 % no més. Per tant, jo crec que 
és una bona estratègia la que hem plantejat avui aquí, és una estratègia d’intentar ser 
realistes, d’intentar tocar de peus a terra, d’intentar optimitzar al màxim els edificis existents, 
d’intentar optimitzar al màxim els recursos existents, d’intentar aprofitar les oportunitats que 
surten i sobre tot intentar acabar aquelles coses que ja hi ha començades i no engegar-ne de 
noves que poden doncs ser autèntiques aventures que avui en avui com està la situació. Per 
tant, jo us agraeixo als grups que hagueu donat suport, que sou tots; i crec que en aquest 
cas doncs demostrem que anem a una com a municipi tot i que hi hagi aquestes 
discrepàncies a nivell de timing i a nivell de participació que ja dic que és motiu doncs que 
hem anat gaire bé contra rellotge amb aquest tema i el motiu és que avui hem fet un ple 
ordinari però hem passat el punt per urgència amb la qual cosa,  doncs ja veieu que 
pràcticament no hi ha hagut temps de res, el document s’ha acabat avui mateix i el dimecres 
l’hem de presentar amb la qual cosa no tenim més dies per fer res. Sí que la convocatòria va 
sortir al novembre però  entre que hi poses, que t’assabentes, que comences a pensar que 
pots fer, que comences a contactar amb l’equip de redactar el projecte aquest i una mica que 
ho parles cap a on hem d’anar, doncs evidentment també el temps passa i al final en dos 
mesos hem hagut de fer tot això i sí que és veritat que amb el tema de participació potser 
podia haver sigut més ampli però ja dic que estem al final d’un projecte que ja s’havia fet 
participació ciutadana en el seu dia  que s’ha anat fent també processos de participació 
durant aquests cinc anys que porta executant-se el pla de Barris. Jo entenc que ara hi hagi 
més voluntat de participar perquè també hi ha més grups municipals representats aquí en el 
consistori. De totes maneres en la taula aquesta que es faci mixta i en el comitè que s’ha de 
crear doncs hi ha representants tant de l’Estat com de l’ajuntament com també en la del pla 
de Barris de la Generalitat, ja és així. Hi ha representants de tots els grups polítics i allà 
tothom podrà fer la seva aportació. Esperem que ens concedeixin la subvenció, esperem 
poder aconseguir aquests 4 milions i mig que demanem i que realment el nucli històric ho 
noti i realment canviï la dinàmica que ha portat històricament els últims anys i que poguem 
canviar una mica la tendència que ha tingut. Jo us agraeixo a tots i passem a precs i 
preguntes. 
 
3.3.3.3.    PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
 
Sr. Benedicto:  referent a la subvenció i a aquest projecte que demanem una subvenció d’un 
projecte de 9 milions d’euros que la subvenció és de 50 %, hem estat massa temps aquí 
discutint coses que no venien al cas. Per a mi era en 10 minutets ja està clar. Res més. 
 
Sr. Balaguer: ERC li farà una pregunta, prec o digui-li com vulgui. El tema és el següent i ve 
arrel d’unes notícies que han aparegut últimament en els mitjans de comunicació, i fins i tot 
avui a TV3, referent a aquest brot o que vostè vulgui explicar de legionel·la que hi ha hagut al 
pavelló Joan Ortoll. Li hem de dir que sí que és veritat que vostè ens va informar, dies enrere 
abans de les festes, però ho va fer de forma, evidentment molt minsa i suposo que en part 
per no alarmar a la població del que estava succeint. Però ens hem donat compte que 
després, a veure, hem pogut comprovar com vostès fins i tot han fet algun escrit ja 
oficialitzant el tema. Llavors entenem que la cosa podria haver anat a més i voldríem doncs 
que tingués en compte dos coses: una, som regidors de l’ajuntament de Calafell encara que 
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estem a l’oposició. Aleshores què passa? Ha d’estar vostè tranquil que tenim cura, o hem de 
tenir molta cura, de la informació que disposem o de la que hauríem de disposar. Que la 
informació l’hem d’utilitzar de forma adequada i el que hem de fer és no alarmar a la 
població ni encoratjar-la a fer històries, que l‘hem de saber utilitzar però clar, també pensi 
que la gent ens pregunta i hem de poder respondre. Per tant li demanarem, bé, primer que 
ens expliqui ben bé com ha anat des d’un principi i ens ho pugui aclarir. Desprès demanar-li 
que cada vegada se’ns informi. Que veritablement sinó sovint pot semblar que som ninots i 
venim aquí a perdre el temps a vegades perquè no disposem d’aquelles informacions que 
haurien de ser, sinó a l’abast de tothom com a mínim nosaltres primer que ningú a vegades. I 
per últim, per evitar a vegades, els hi demanaríem, sabem que ara s’ha demanat una 
analítica, s’ha efectuat doncs i crec que trigarà uns quinze dies, li demanaríem doncs que per 
esvair possibles dubtes o més coses que pugui un imaginar-se que aprofiti l’ocasió i que la 
faci pública. Perquè ens en donem compte o valorem primer, poder saber que és la 
legionel·la, quines magnituds hi ha, que passa o si havíem d’estar alarmats o no: però si més 
no tenir garantia que el que s’ha fet està correcte, que no ho dubtem, perquè no dubtem 
mai dels tècnics de la casa i demés, però si més no, estarem més alerta en quan apareguin 
notícies i poder saber si són certes o no. Moltes gràcies. 
 
Sr. Pijuan: tenim una pregunta i va dirigida a l’alcalde perquè sembla que es tracta d’una 
iniciativa personal seva. És en relació a aquest programa pilot que se’ns va informar aquí, 
bastant minsament i que va aparèixer també a premsa, d’instal·lar dues casetes, donant la 
possibilitat que a primera línea de mar s’estableixin dins de la sorra, ja que diuen que han 
aconseguit el beneplàcit de costes. Ens van dir que havien aquests dos establiment que 
havien sol·licitat per escrit el fet de poder instal·lar-se sobre la sorra mateix. Entenem llavors 
que hi ha dues sol·licituds entrades al registre on queda palès que aquests dos establiments 
de manera coordinada van fer aquesta sol·licitud. Estaria bé que ens l’ensenyessin perquè 
sinó semblaria que aquests dos establiments van estar escollits a dit per algun tipus de 
preferència. Van dir que només aquests dos establiments eren els interessats en instal·lar-se 
damunt la platja. També val dir que si la resta de comerços haguessin sabut aquesta 
possibilitat potser hauríem tingut més de dos interessats. Aleshores veient la poca informació 
que hi ha hagut sobre aquest tema i que s’està donant un tracte preferent a dos, suposo que 
entendrà que la resta de restauradors de primera línea de mar es sentin ofesos, perjudicats i 
que hagin trobat en aquesta actitud de l’administració local una actitud deslleial i 
deshonrada. Per això voldríem saber si estaria disposat a fer un pas enrere, rectificant en 
certa manera, consultar si hi ha més interessats en participar en aquest programa pilot. Si 
resulta que només poden posar dos establiments en aquesta primera fase, que se sotmeti a 
un tipus de concurs o consulta més general que de tota manera no sembli que s’ha volgut 
afavorir aquests dos comerços i que la resta de locals estan bandejats. Gràcies. 
 
Sr. Clavero: bé, bona tarda. A veure només vull fer una pregunta i un petit comentari 
respecte a la mateixa pregunta que ha fet el companys d’ ERC. La meva pregunta la veritat és 
que no sé ben bé a qui l’he de fer perquè sembla ser que la que ha estat informant d’aquest 
tema és la regidora d’Esports, encara que aquest és una tema de Sanitat, no? Jo només li 
volia preguntar a la regidora d’Esports, sanitat el que jo he llegit en algun medi de 
comunicació, que la decisió de no informar a la població, o pràcticament a ningú, va ser de la 
tècnica de Sanitat. Si és cert que la tècnica de Sanitat va decidir que no s’havia d’informar 
m’agradaria saber si aquest informe el té vostè per escrit. Si el té per escrit, li demano,  
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perquè tinc interès en llegir aquest informe. I per altra banda és que em sorprèn si això és 
cert perquè la tècnica de Sanitat, que jo la conec força bé, coneix perfectament el protocol. 
Perquè aquesta lectura positiva de legionel·la que surt no sé exactament on, a quina part del 
pavelló o al vestuari del teatre, no sé exactament on. A veure, ja ha passat altres vegades, no 
és la primera vegada que es dóna una lectura positiva de legionel·la en aquest poble i de fet 
nosaltres no fa tant, vam tenir una lectura positiva de legionel·la a la font del pati del Santa 
Creu. Vull dir, imaginat al Santa Creu amb no sé exactament quants nens hi ha allà, set-cents 
nens, i a veure a nosaltres ens va passar. És a dir, la tècnica coneix perfectament el protocol i 
ella sap que el primer que s’ha de fer és informar. Però no al regidors, perquè a mi que 
informin als regidors tant se me’n fot, vull dir en serio perquè és que a veure jo no puc fer 
res; em sembla bé que se m’informi però al que s’ha d’informar és al que té el problema. El 
problema en el nostre cas va ser el Santa Creu i en el seu cas, suposo que en el seu cas és el 
senyor Parera el regidor que porta Sanitat. Ha sigut vostè, la que ha assumit la responsabilitat 
d’informar d’aquest tema, val? Doncs havia d’haver informat, doncs no sé, a l’entorn. És a 
dir, primer que fa el protocol és: s’ha de tancar la instal·lació. Nosaltres vam tancar no només 
la font sinó que vam tancar tots els punts d’aigua del Santa Creu, vam comprar no sé quants 
litres d’aigua perquè els nens d’alguna manera havien de beure i tal; i com que es tancaven 
tots els punts d’aigua s’havia de subministrar aigua. I es comença el tractament. Aquest és el 
protocol. Però el primer que vam fer: trucar a Sanitat a Tarragona i informar que teníem un 
problema amb una lectura positiva de legionel·la, vam trucar a Ensenyament i es va personar 
aquí l ‘inspector d¡ensenyament i vam muntar una reunió al col·legi. Tot això abans de 
començar el tractament que va ser l’endemà, el mateix dia. La directora del col·legi, la cap 
d’estudis, tothom, vull dir. L’AMPA va informar el col·legi, nosaltres no vam parlar 
directament amb l’ AMPA, va ser el col·legi el que havia d’informar-la. I de fet van haver nens 
que no van anar al col·legi perquè els seus pares van decidir que no els portaven al col·legi 
fins que no estigues el tema aclarit. Jo no sé perquè riu perquè aquest va ser el protocol. 
 
Sr. Ferré: ric perquè precisament està dient tot el contrari del que es va fer. Per això ric, però 
bé, ja em parlarem. 
 
Sr. Clavero: doncs ja en parlarem, ja en parlarem. I tant, parli amb la directora, parli amb 
tothom i parli amb Sanitat i parli amb Ensenyament. Perdona, l’ AMPA va ser responsabilitat 
del col·legi. La nostra responsabilitat era la direcció del col·legi que és el que vam fer. Parlar 
amb la direcció del col·legi el mateix dia, tancar-ho tot i fer el tractament. Jo no vull dir res 
més. A veure, penso que aquest és un tema que tenim el problema que tenim per la mala 
gestió que s’ha fet de la informació, no del problema. Perquè el problema en sí mateix no és 
problema perquè té un protocol molt clar, es fa literalment i ja està. I lectures positives de 
legionel·la hem tingut, en tenim i tindrem en el futur, aquí, allà o a on sigui. Si el problema 
no és lectura positiva, es fa un tractament i s’ha acabat la història. El problema és que jo no 
sé com s’ha gestionat la informació que s’ha muntat aquest sidral però jo només dic això. I 
he preguntat a veure si la tècnica realment li va posar per escrit que no s’informés a ningú 
per no generar l’alarma social. Jo el demanaré. 
 
Sr. Ferré: ja està? 
 
Sr. Clavero: sí. 
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Sr. López: en relació amb el que s’ha comentat avui, primer fer un petit incís. S’ha comentat 
el tema del DUSI, jo només vull fer un petit esment. El dia 30 de desembre se’ns convoca, uns 
dies abans a una reunió que es diu: pla de Barris, presentació del projecte intervenció integral 
al nucli antic de Calafell. En cap moment parlava de DUSI. És ben cert que jo vaig estar atenta 
a tota la conversa, no vaig marxar alhora de precs i preguntes perquè ja es començava a 
parlar de coses que crec que no tenien res a veure amb la reunió i vaig prendre les notes 
oportunes. I ja no només, a part de tot el que es va apuntar, vull dir que perquè quedi 
constància que no es va parlar en cap moment del DUSI, el primer que es diu és: es recupera 
un PowerPoint de fa cinc anys relatiu al pla de Barris. O sigui, només dir que la informació 
que es va utilitzar en aquella reunió va ser un PowerPoint de fa cinc anys, una miqueta 
millorat, i es fa primer una exposició de tot el que vam fer a l’anterior, no l’equip de governs, 
sinó quan es va iniciar el pla de Barris que es va crear la web, l’exposició, l’edició d’un llibret, 
entorns del Castell que es va fer la primera Fira del Terrós. Desprès el que va fer el govern, en 
aquest cas el govern de CIU juntament amb el PP, es va canviar la imatge, es van acabar els 
entorns del Castell. O sigui, es va parlar del tema audiovisual que es va fer el carrer 
Barceloneta, el carrer Torredembarra. Imagini si es van dir coses, l’aparcament de la Bòvila, 
convocatòria dels ajuts a comerços i el que quedava pendent. Fins i tot es va dir el que 
quedava pendent o sigui el carrer Jesús que és el primer en enllestir, el Sindicat que es posava 
un informe de la biblioteca, que si s’haurien de tenir 2.700 metres però que actualment hi 
han 1.470. Imagini’s que jo sí que vaig prestar atenció i en tota l’estona del que es va parlar 
va ser del pla de Barris i com estava i en quina situació es trobava. És ben cert que sí que 
només es va finançar el 30 %, que malauradament nosaltres no vam tenir suficient 
finançament per fer-ho. No va ser una decisió política per un tema de caprici, tot el contrari. 
Ja ens hauria agradat tenir acabat el pla de Barris com Déu mana, però clar nosaltres vam 
tenir el problema econòmic que ens vam trobar que l’endeutament de l’Ajuntament de 
Calafell sobrepassava el 120 %. L’endeutament és ben cert que ara acabarà al 80 % gràcies 
a la gestió que es va dur a terme i si actualment vostès no tenen diners per finançar amb 
aportació municipal algunes obres potser les decisions que han pres en el seu pressupost, 
aquí ho dic més que res perquè són 2 milions d’euros, potser amb 4 són 8 i podien fer 
actuacions que actualment no haurien de dir que hem d’anar novament al endeutament. 
Però això és un petit comentari, simplement vull dir-ho perquè clar, aquí a vegades diuen que 
fa quinze dies que s’ha explicat i que se’ns ha informat i, ben cert, que se’ns va informar el 
divendres per la tarda, al vespre es va rebre un correu, avui hem fet comissió a les dues de la 
tarda i fa no res, abans de començar el ple, la senyora secretària del consistori en s’ha donat 
el que és el CD correcte. Perquè el document que ens van enviar era un esborrany i s’han fet 
petites modificacions o correccions que em semblen perfectes i per això nosaltres hem votat 
a favor sense tenir l’opció d’acabar de mirar-nos tot com ens hauria agradat. Però bé, quan 
un parla i fa segons quin tipus de declaracions ha de tenir una miqueta de memòria i saber a 
on va, que és el que s’explica i desprès no dir que se’ns ha explicat el DUSI perquè això s’ha 
fet vull  les dues de la tarda. I moltes gràcies al tècnic que ha vingut a fer les explicacions 
perquè realment ho ha fet molt entenedor tenint en compte que era un document de 131 
planes i que amb la seva dificultat tècnica que pot tenir aquest tipus de document.  
 
Al marge d’això voldria també un comentari que els companys de la CUP si que ja han 
esmentat també que és el tema del programa pilot de les terrasses. És ben cert que a 
nosaltres se’ns ha fet arribar diferents restauradors i persones que disposen d’un establiment 
en primera línia de mar que ha estat el procés de selecció d’aquests locals o de fer aquesta 
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prova. Així mateix, altres persones el que ens han comentat és, ja no parlem de restauradors 
sinó de persones normals i corrents que passegen, que com es vol dur a terme un servei 
d’aquest tipus tenint el passeig que tenim, tenint l’entrada que tenim, que no hi ha entrada, 
que es posaren unes escales, que quin és el sistema que s’utilitzarà perquè clar, és molt fàcil 
dir: volem fer una prova pilot.. Però clar, la gent quan veu i pensa la situació del passeig 
marítim, de com es posa de persones els caps de setmana i en Setmana Santa que no es pot 
ni caminar, que és impossible perquè és un embús, que es posin ara també passarel·les o 
com ho faran perquè la gent pugui anar, que el cambrer pugui anar des del restaurant, o des 
del local fins a la sorra sense tenir cap tipus de problema amb els vianants que també paguen 
els seus impostos i també tenen el seu dret a passejar. El que no pot ser és que hi hagin 
problemes o que corrin el risc que el cambrer, en aquest cas una cambrer, doncs visqui una 
situació incòmode tenint en compte que els ciutadans o les persones que passegen, els 
estiuejant vagin a passejar perquè per això està el passeig marítim. Hem d’anar en compte, 
nosaltres el que volen saber quin és el procediment que s’ha utilitzat, si s’ha tingut en 
compte les entitats com potser Fòrum, o qualsevol altra, a l’hora de prendre aquesta decisió 
perquè clar, nosaltres a la fi ens vam assabentar l’anterior dia en un ple de pressupostos on 
l’alcalde ens va fer aquest esment de que dos restauradors, un restaurant i un de copes, és el 
que només sabem, farien l prova pilot i va comentar que havien presentat una instància. Això 
és l’única informació que nosaltres disposem i davant els dubtes i el neguit que ha sorgit 
d’altres restauradors i ciutadans de peu que passegen, doncs voldríem que ens doni més 
informació de com s’ha fet tot això. 
 
En relació, ja que ha sortit el tema per part del meu company de CIU, el senyor Clavero, o per 
part del senyor Balaguer, d’ ERC, voldria fer un petit aclariment. O sigui, a nosaltres no ens 
van informar. A la CI realment no se’ns volia informar del tema de la legionel·la sinó que arrel 
d’una pregunta del senyor Balaguer, en relació amb perquè no es posaven el que són les 
atraccions o no sé que del parc nadalenc, perquè no es posaven al pavelló Joan Ortoll aquella 
esplanada, conscientment i amb bona voluntat, i amb bona voluntat, una regidora de l’equip 
de govern va fer el comentari que no es podia dur a terme perquè hi havia un brot de 
legionel·la al pavelló Joan Ortoll. O sigui, en cap moment l’ intenció de l’equip de govern era 
informar-nos. Per tant , tot això que ha sortit en notes de premsa que diu: tots els grups 
polítics estaven informats. Ens van informar de forma accidental, fins i tot, una regidora de 
l’equip de govern que no va ser la que va informar va arribar a dir que perquè havia dit res 
quan la tècnica de Sanitat, jo no senyalo a ningú, quan la tècnica de Sanitat va dir que no 
diguéssim res per no crear alarma social. Agrairia, doncs bé, si vols dic la senyora Maite 
González ja que ella mateixa ho diu, va fer aquest comentari de perquè se’ns informava 
d’aquest problema. Jo agrairia que quan es fa ús de la informació i es fan notes de premsa 
siguin correctes i s’informi tal qual passen les coses. Nosaltres no vam dir res, és més si 
aquesta informació ha saltat a la palestra és perquè ha arribat al carrer perquè nosaltres no 
hem d’informar, ha d’informar l’equip de govern. Però el que hem de tenir clar és una cosa, 
que a nosaltres que no es facin còmplices de la mala informació quan a nosaltres se’ns va 
negar la informació i la sabem de forma accidental. Això és el que vull que quedi clar i 
nosaltres podrien haver fet  mal ús i crear una polèmica amb aquest tema i no hem estat 
nosaltres. Que és del que se’ns titlla contínuament de fer-ne mal ús o d’intentar malmetre 
contra l’equip de govern; no és el nostre tarannà i mai ho farem. I mai ho farem perquè no 
s’ha fet mai, cosa que en altres temps sí que s’ha fet en aquesta casa. Per tant, agrairia que 
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quan es diguin les coses s’informi correctament i que no es faci ús dels grups polítics i de 
l’oposició en funció de l’ interès de l’equip de govern. Gràcies.  
 
Sr. Suárez: jo només deixar palès aprofitant l’avinentesa que l’obligatorietat de construir una 
biblioteca és del municipi i la Llei 93,  així ho especifica. Ho dic perquè clar, agrairia que quan 
l’alcalde parla, doncs la llei 4/93 de 18 de març dels sistema bibliotecari de Catalunya, 
especifica que els municipis de més de cinc mil habitants han de tenir una biblioteca pública i 
aquesta ha de ser duta a terme pel municipi amb seu part de la Generalitat, diputacions 
provincials i administracions supramunicipals. Ho dic perquè  quedi constància. Al mateix 
temps sinó vaig errada aquest any ja ha sortit la línia per a la construcció del projecte, per dur 
a terme el projecte del PUOSC, sí, ja ha sortit la línia de subvenció, ja ha sortit i hauria d’estar 
al caure quan tot estigui normalitzat, hauria d’estar al caure la de la construcció un cop ja 
tens el projecte fet. Només perquè estiguin darrere del tema. 
 
Sr. Olivella: ja no tenim més preguntes. 
 
Sra. González: hola, bona tarda. Per contestar al senyor Clavero doncs dir que sí; 
efectivament la tècnica de Sanitat em va dir a mi, primer per telèfon i segon en persona que 
amb l’índex tant reduït, no és un brot de legionel·la com deia la Montse, perquè un brot de 
legionel·la és quan afecta ja a la persona humana, el que no hi ha hagut cap brot de 
legionel·la a cap persona. Llavors, contant el que estava dient, la tècnica de Sanitat 
m’informa d’aquesta detecció que hem tingut a un vestuari del pavelló Joan Ortoll i a un 
vestuari del teatre Joan Colet, només a un, no a tots els vestuaris. Llavors em diu que amb 
aquesta quantitat ínfima, que ella considerava que millor no alarmar, no crear alarma social i 
no informar, que era el protocol que ella considerava que s’havia de seguir. No hi ha cap 
document però ella ho va dir; inclús a la reunió que vam tenir amb l’entitat “club Pati de 
Calafell” ho va manifestar, ho va reconèixer i ho va dir d’aquesta manera. Llavors durant 
aquests dies que ha durat el tractament, efectivament hem cregut oportú també des del 
govern doncs no crear aquesta alarma social i no s’ha informat d’aquest petit, aquesta petita 
traça de legionel·la que havia sortit en aquestes instal·lacions. Jo aquest matí he estat parlant 
amb l’empresa que ve cada any a fer l’analítica, perquè aquestes analítiques només ens 
obliguen a fer-les una vegada a l’any, i ens ha comentat el mateix que ens diu la tècnica, que 
amb aquesta ínfima quantitat no tant sols feia falta d’actuar com hem actuat. O sigui que 
hem pecat inclús en excés de totes les actuacions que hem fet. M’ha dit que molts 
ajuntaments ni tant sols fan la hipocloració que hem fet i que molts ajuntaments ni tant sols 
tanquen les instal·lacions. Per què? Perquè aquesta quantitat no hi ha un perill per contagiar. 
Això ja dues persones especialistes en el tema. Desprès hi ha, com vostès saben que també 
s’ha parlat i s’ha comentat, un Reial Decret que parla d’això i si anem a aquest RD 865/2010 
ho diu clarament: “l’actuació que s’ha de portar a terme en casos de sospita que hi hagi una 
afectació a una persona humana”. I aquestes mesures que s’han pres són precisament, les 
mesures que hem adoptat són precisament les que no havíem d’haver adoptat sinó les 
contràries, només obrint les aixetes a una temperatura, deixant córrer l’aigua durant dos 
minuts, tres minuts, a una temperatura de 70 ºC, amb això hagués estat suficient; ni tant sols 
tancar les instal·lacions. I nosaltres seguint les instruccions de la nostra tècnica de Sanitat que 
ha pecat d’això, d’excés, de cura, per prevenció, hem fet la hipercloració que es va fer el dia 
24 i a part d’això hem fet el manteniment durant aquests quinze dies. Què passa? Avui 
també la tècnica d’aquesta empresa que ha vingut ha fet l’analítica ens ha dit: mira, si amb la 
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hipercloració era suficient, si podíeu obrir. El que passa és que si voleu estar segurs, 
assegurant-vos al 100 % que ja no hi ha aquest infecció a les dutxes, espereu fins al dia 11 a 
que tinguem els resultats. I això ha estat tot. O sigui que la manca d’informació si que 
efectivament jo vaig començar a informar quan en un període de vacances, de Nadal, tenien 
que venir a fer, a recollir mostres, i no han vingut precisament perquè estaven de vacances. 
No nosaltres, sinó l’empresa aquesta que tenia que venir s’estava allargant en el temps i jo, 
clar, més explicacions a la gent que estem fent un manteniment, que realment estàvem fent 
un manteniment, estàvem obrint tots els dies, tres vegades al dia durant dos minuts totes les 
dutxes. S’estava fent aquest manteniment. O sigui que aquesta explicació si que la veig 
començar a donar a responsables de la Junta directiva del club Patí un per un. El que passa 
que com anava n per un doncs això s’anava corrent i algú s’ha assabentat abans que jo el 
truques i això ha sigut aquesta diferència d’anar trucant a la gent per telèfon i explicant un 
per un, que les coses ja sabem com funcionen en aquest món, el corre ve i digui-li. I només 
és això el que tinc que dir, que ni ara ni abans havia cap risc per la salut de les persones i que 
hem complert exhaustivament per excés el protocol que mana la legislació vigent. 
 
Sr. Parera: volia afegir unes quantes coses, dos o tres coses del senyor Clavero i de la senyora 
Montse. Havíem, nosaltres amb les sis vegades que l’anterior govern va tenir aquest 
problema nosaltres sempre havíem sigut ajuntament. Sempre havíem sigut correctes. 
D’informació com s’ha dit, nosaltres no vam tenir mai senyor Clavero, d’informació mai. 
L’únic informació que vam tenir: “tancat per reformes, tancat per obres”. L’única informació 
que vam tenir. Això és la informació de les sis vegades, algunes vegades tancat per obres, no 
les sis vegades però tres vegades “tancat per obres”. Per tant, que s’ha fet tot això, que s’ha 
actuat perfectament. Aquest matí hi ha hagut una telefonada, senyor Clavero i senyora 
Montse. Em vol deixar parlar? Senyor Clavero, aquest matí hi ha hagut una telefonada de la 
Carmen Coll de la Generalitat, si voleu el telèfon us el puc donar, indiscutiblement, agraint 
que s’ha actuat com s’havia d’actuar i que s’ha actuat correctament. Per tant, d’informació 
zero, zero, zero. No hem fet foc com s’està fent ara. És una mica, jo quasi bé, poder és l’edat 
que tinc, l’experiència que tinc, passo nua mica de vergonya que s’hagi fet el rebombori que 
s’ha fet quan vosaltres, l’equip de govern anterior, es va trobar amb sis problemes. I si vol 
senyor Clavero li donaré les dates i tot. Vol que li doni les dates? Doncs miri. 
 
Sr. Clavero: per escrit. 
 
Sr. Parera: no puc. 
 
Sr. Ferré: llegeix-les.  
 
Sr. Parera miri, 2014, 6 del 10 al santa Creu, 6 del 10 del 2014. Santa Creu 29 del 9 del 12. 
Santa Creu 4 del 10 del 2010, hi havia el senyor Olivella com alcalde, eh! Hi havia el senyor 
Olivella com alcalde. El 2010 també va haver Santa Creu. 
 
Sr. Clavero: si jo ja li he dit! 
 
Sr. Parera: a la pista del poble, el 12 del 2 del 2015. A l’escola La Ginesta, 25 del 9 del 2012. 
Vol més dates? No tinc més però li he donat sis. Tancat per obres, per reformes. Quan avui 
se’ns comunica des de la Generalitat que s’ha actuat perfectament. Com és que vostès teniu 
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tant interès en remoure i que surti a les meses d’informació tot això? La regidora d’Esports li 
ha fet una esplèndida manifestació, li ha explicat perfectament.  
 
Sra. López: nosaltres no hem trucat a cap medi de comunicació. 
 
Sr. Parera: com que no em deixeu parlar, tanco. Com que no em deixeu parlar, tanco. 
 
Sra. López: demostra-ho. Nosaltres no hem trucat a cap medi de comunicació. 
 
Sr. Ferré: si us plau, si us plau, si us plau, si us plau. Montse, deixeu acabar. Ja heu tingut el 
temps. Si us plau, ningú ha dit res, si us plau. 
 
Sr. Parera: callo? No dic res més. 
 
Sr. Ferré: ja està bé, ja ho has dit tot.  
 
Sr. Triadó: ja està bé així. 
 
Sr. Parera: si la Carme Coll diu que s’ha fet la feina bé. Jo no sabia que tenia tanta altura 
vostè. 
 
Sr. Ferré: vinga, seguin, si us plau una mica de silenci que hem d’acabar, va, vinga, si us plau, 
seguim 
 
Sr. Perín: jo només volia, hi ha varis punts que podran fer els companys però jo vull 
puntualitzar un punt concretament que era la jornada de participació. He estat buscant, com 
ha comentat la companya, que la reunió només parlava del pla de Barris, d’un PowerPoint 
que tenia quatre anys i que no parlava de DUSI. Doncs jo volia, perdoni. Doncs jo volia aclarir 
que sí, que a la portada ho parlava, vull llegir: “jornada participació del pla de Barris, projecte 
intervenció integral del nucli antic de Calafell i intervenció de Sebastià Jornet si us plau i 
explicació de la primera convocatòria dels nous projectes DUSI”. S’ha dit que no s’havia 
notificat. També hi ha un vídeo a la web, o sigui que estava penjat. Intento parlar i també 
recordo que si no va poder escoltar la intervenció del senyor Sebastià Jornet va ser perquè va 
marxar abans de l’explicació del mateix. Gràcies. 
 
Sra. López: no és cert. Per al·lusions.  
 
Sr. Ferré: Montse... 
 
Sra. López. No, per al·lusions i això ho reconeix el ROM. Per al·lusions. 
 
Sr. Ferré: en precs i preguntes no hi ha al·lusions. 
 
Sra. López: perdoni, en el moment que algú diu que jo he faltat a algun lloc, jo ho he de 
reconèixer, jo vaig estar fins a precs i preguntes que hi havia un senyor  a fora, que no era del 
municipi i que va preguntar coses que no tenien res a veure amb el Pla de Barris. Per tant 
vostès no posin a boca meva el que no he dit i que jo he marxat. Cosa que vostès... 
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Sr. Ferré: Montse... 
 
Sra. López: cosa que vostès mai venien a cap acte, mai. 
 
Sr. Ferré: Montse, llavors no entenc perquè has dit que no s’havia explicat el DUSI! Perquè va 
venir un tècnic  explicar exclusivament la DUSI. Vull dir, imaginat, tu mateixa. Va explicar tot 
en un PowerPoint expressament i surt fins i tot.  
 
Sra. López: això de la gimnàstica. 
 
Sr. Ferré: no, això va ser abans, això va ser la introducció que vaig fer jo. Desprès va venir un 
tècnic a explicar la convocatòria DUSI. Bé, en aquest moment deuries estar dormint, jo que 
sé, que vols que et digui! Noia! Però es va explicar. 
 
Sra. López: ets un mal educat! ets un mal educat. Perquè jo prenc més atenció que tu. Mal 
educat, que sembla que estiguis a l’oposició. 
 
Sr. Ferré: a veure, si havien regidors de l’oposició i fins i tot allà i ho van veure. I fins i tot gent 
del carrer i persones del nucli que van veure que es va explicar i vostè és l’única que no es va 
assabentar. 
 
Sra. López: vostè va dir que ho explicaria més intensament i va dir quatre coses del DUSI. 
Home! faltaria més! 
 
Sr. Ferré: si ho va explicar el tècnic que va venir. 
 
Sra. López: aquest matí ho has dit i tot; i ho has reconegut a la comissió. 
 
Sr. Ferré: Montse, es nota que tens un problema de comprensió o la gent no t’entenc o tu no 
entens a la gent. Vull dir que això ja és una cosa que és una tònica habitual. Mal educat, no. 
A veure, hi ha seixanta o setanta persones que són testimonis, fins i tot gent del públic que 
es va explicar la intervenció del DUSI. Doncs vostès va ser l’única que no es va assabentar de 
res. 
 
Sra. López has explicat el projecte? Si el projecte no està ni redactat. Si ens el vas passar el 
divendres passat! 
 
Sr. Ferré: però si és una jornada. 
 
Sra. López: quatre dies per sobre el vas explicar. Això no és explicar un projecte, perdoni. 
Això és el que ha dit la regidora, Maite González, que es va explicar això dies abans i el 
projecte es va presentar el divendres per correu en un esborrany, aquí està. 
 
Sr. Ferré: Montse, això era una jornada de participació, no era l’explicació del projecte. Era 
l’explicació de la convocatòria DUSI, si tu no ho vols entendre doncs allà tu. Tu mateixa però 
es va explicar. 
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Sra. López: però si això va ser un reunió d’amics i ho van explicar per sobre i vàreu donar 
precs i preguntes. 

Sr. Ferré: tu sempre has de tenir la raó! Sempre has de portar la raó. Al final farem com amb 
els tontos que et donarem la raó sempre. I ja està! Perquè és veritat hòstia! Ja n’hi ha prou. 
Home! una mica de... 

Sra. López: sap el que passa? Que vostès per voler quedar bé vol deixar malament a la resta. 
Perquè vostè és l’alcalde i a la fi jo sóc una regidora de l’oposició i vostè és l’alcalde i hauria 
d’estar per sobre d’això. 

Sr. Ferré: jo estic per damunt de tot. 

Sra. López: i tant! Jan ho sabem. 

Sr. Ferré: vinga, tinc l’esquena molt ampla. Vinga! 

Sra. López: ja ho has dit. Menys mal que ho has reconegut. 

Sr. Ferré: quan tinguem l’analítica la farem pública. No, no, no vull dir que ja s’han colat aquí 
intervencions de sobre. Jo crec que ja arriba un punt en el què ja n’hi ha prou i hem de deixar 
també pas al públic, eh! Informarem, miri, jo quan estava a l’oposició, concretament aquesta 
del Santa Creu que s’ha comentat, en la que s’ha trobat al pavelló s’han trobat 11 unitats de 
focus possible de legionel·la, diguem. En canvi la que es va fer en el Santa Creu es van trobar 
42. L’índex que donava eren 42 i a mi no se’m va informar com a portaveu que era en aquell
moment de l’oposició. I això la Tere Cumplido ho sabia per correu electrònic.

Sr. Clavero: li portaré la informació. 

Sr. Ferré: cap problema i veurà les hores també i veurà els dies. I la resta de dies que han 
tingut més quantitat que aquest cas, mai se’ns havia informat de res perquè els protocols 
eren aquests. I jo em vaig queixar fins i tot perquè jo em vaig assabentar pels pares. Em van 
començar a trucar els pares, que què passava a l’escola de Santa Creu. I ara m’està dient, jo 
vaig ser el que va trucar al senyor Joan Olivella preguntant a veure que passava. I no se’m va 
acudir mai dir en un ple perquè no s’havia informat o perquè no s’havia fet això, ho vaig dir a 
la junta de portaveus, jo. Jo ho vaig dir a la junta de portaveus que és on s’ha de dir. Bé, 
doncs en aquell moment va passar que els pares també van crear certa alarma i els pares no 
tenien cap informació de res. Se’ls hi havia dit que estaven fent obres en els vestidors, en els 
lavabos de les escoles. Vull dir, imagineu-se, però en fi, és el que hi ha. Quan hi hagi un altre 
brot, no pateixi, o un altra analítica que surti s’informarà i es farà pública a la web i ja està. I 
no hi haurà cap mena de problema però en aquest cas, ja dic, a vegades es peca per excés 
d’informació i passa el que passa. I és el que ha passat en aquest cas. No, no hi ha, no hi ha, 
és que no hi ha data.  

Sr. Olivella: si no diré res negatiu. 



 

25 
 

Sr. Ferré : no, és que no hi ha debat en els precs i preguntes, Joan. 
 
Sr. Olivella: gràcies per deixar-me. 
 
Sr. Ferré: ja he sigut tolerant amb les intervencions. 
 
Sr. Olivella: jo crec que això se n’ ha fet un gra massa de tot el que s’està dient aquí. 
 
Sr. Ferré: per culpa de nosaltres, no. 
 
Sr. Olivella: el que s’ha dit, es volia dir en pla constructiu que hi ha hagut una petita alarma, 
igual que va ser l’altra vegada. 
 
Sr. Ferré: nosaltres hem actuat correctament i segons la tècnica de Sanitat, fins i tot en excés. 
 
Sr. Olivella: si estem d’acord amb això. Però també es va actuar, el que passa és que s’ha dit, 
l’única cosa que s’ha comentat perquè hi ha hagut una petita alarma social a tot arreu. Hi ha 
hagut gent, que igual que vostè diu que li van trucar l’altra vegada doncs que també ens han 
trucat a nosaltres. Llavors aquí no es pretén retreure com fa el senyor Parera que no sap ni de 
que parla, no s’ha pretès fer aquestes histories; simplement treure aquesta alarma. Ja que ha 
sigut, bé, doncs jo crec que és bo que en parli que realment ho han dit diferents persones, ho 
ha dit el Paco. 
 
Sr. Ferré: ja s’ha parlat a tot arreu.. 
 
Sr. Olivella: sí, però ja que ha sortit al Ple... 
 
Sr. Ferré: el que passa és que a vegades es parla tant que un es pensa que tenim legionel·la a 
tot el poble. 
 
Sr. Olivella: precisament crec que és bo que no hi hagi aquests retrets i la qüestió és que se’n 
parli de la manera que ha passat i que s’ha fet el protocol que tocava, ara i abans. I crec que 
era això el que s’havia de dir. Encara que s’hagin dit coses. 
 
Sr. Ferré: això és una cosa que acostuma a passar, per desgràcia.  
 
Sr. Olivella: tu tampoc ens vas trucar al moment. 
 
Sr. Ferré: perquè us vam informar el mateix dia que vam rebre la informació. 
 
Sr. Olivella. era una qüestió que s’havia d’haver fet en pla positiu i ja està i tothom queda bé. 
 
Sr. Ferré: si us plau Joan, vinga, acabem. El mateix dia que vam rebre la informació hi va 
haver una comissió informativa i es va informar. 
 
Sr. Olivella: no, no es va dir. 
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Sr. Ferré: es va informar. Joan, que no vull un debat. Que són precs i preguntes i t’he 
contestat. Estem contestant les preguntes que heu fet. 

Sr. Olivella: d’acord. 

Sr. Ferré: val? El tema de les terrasses del passeig. Miri, hem anat a Costes, va ser el mes de 
novembre que vam fer la visita a Costes. I al mes de desembre, el 31 de desembre, havíem de 
tenir ja decidit que es feia amb el pla d’usos de la platja, quines coses es posaven i quines no. 
I vam pensar que la millor manera d’intentar tenir dades d’aquest projecte era fer una prova. 
Amb qui? Amb dos establiments que ho havien demanat i fins i tot un d’ells per escrit, i un 
altra verbalment perquè va estar pocs dies abans, en una reunió amb mi, aquí, demanant 
informació sobre diferents coses del municipi. Doncs un d’ells tenim l’instancia i li podem 
ensenyar, no hi ha cap problema. En aquest sentit no hi ha cap problema i tots dos es van 
mostrar interessats per aquest projecte quan encara no teníem previst fer res l’any que ve. 
Volíem fer-ho de cara al 2017 perquè el projecte que s’està treballant és de cara al 2017, no 
pel 2016. Però vam pensar que introduint dos petites proves que podíem en llocs de fàcil 
accés perquè a més coincideix que són dos establiments que tenen molt fàcil accés, que no 
hem de treure aquella peça de formigó del mur per poder accedir a la sorra. Sinó que tenen 
fàcil accés i a més a més ho havien demanat, es van mostrar interessats, doncs els vam 
comentar què els semblava. Els vam explicar les avantatges i inconvenients amb un marge 
molt curt de temps perquè pràcticament en una setmana vam haver de decidir si ho 
incorporàvem en el pla d’usos o no perquè incorporar una terrassa d’aquestes en el pla 
d’usos significa pagar sis mil euros cada terrassa, eh! Això a Medi ambient, a Foment, a 
l’Estat. Més la taxa de l’ajuntament, això ho pagarà el que ho fa. El que ho fa sis mil euros de 
taxa de Foment, del que és el departament de Costes i a més sis mil euros de taxes a 
l’ajuntament. Vull dir que són dotze mil euros només de taxa; més el cost de la terrassa. Tot 
això és el que hem estat valorant a veure si fèiem una prova pilot o no. La prova pilot s’està 
mirant encara a veure com l’acabem de concretar, però en principi només hem incorporat 
aquests dos perquè en cas que haguéssim de tirar enrere, el cost no fos molt elevat sinó que 
féssim doncs aquests dos espais que ja més o menys tenim el compromís que ho volen tirar 
endavant. D’acord? Això és el que simplement hem fet. Hem donat l’opció a que hi hagi una 
prova per tenir més dades, per veure com funcionen els recorreguts, com funciona el fet de 
la distància de tenir l’establiment doncs a una certa distància de la terrassa aquesta, per veure 
quin tipus de mobiliari han de tenir, per veure tots els avantatges i inconvenients que puguin 
haver a  l’hora d’estendre això a la resta. Ja sé que pot semblar que potser hem prioritzat a 
aquests dos però ha sigut una decisió que s’ha pres, ja dic, en un termini breu de temps 
perquè pràcticament la primera reunió que vam fer amb ells va ser el dia 23 de desembre i el 
dia 31 ho havíem de tenir incorporat al pla d’usos. Per tant, ha sigut pràcticament, 
impossible, per no dir impossible, amb aquestes dates fer una convocatòria, explicar un 
projecte que a hores d’ara encara és una idea i no tenim el projecte fet. És una idea i el 
projecte l’anirem treballant durant tot aquest temps. Anirem veien com s’ha d’implantar això 
a tota la resta de la platja. Si ho fem de cop o amb fases. Si ho fem amb una passera per 
davant o amb una passera per darrere. Tot això encara s’ha de definir però hem buscat 
aquests dos llocs que a més a més coincideix que és bastant fàcil de poder fer aquest prova i 
de poder fer aquest accés. I això ha coincidit que miri, ha anat d’aquesta manera, per aquest 
motiu. Perquè hi havia aquesta sol·licitud d’aquest dos establiments i hem provat d’intentar 
fer una prova per veure quines avantatges i quins  inconvenients es pot trobar tothom. Que 
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podíem haver fet? Podíem haver dit que no ho faci ningú i ja ho farem al 2017 i aquest estiu 
no hi hagués hagut cap prova pilot, no hi hagués hagut cap informació, no hi hagués hagut 
cap dada ni haguéssim tingut cap experiència i podíem haver anat al 2017 amb un projecte 
collonut. Amb un projecte que potser hauríem vist doncs el cost que cadascú ens hauria 
posat problemes si podien assumit o no podien assumir aquesta inversió, cada establiment. 
Llavors ens podíem haver trobat fins i tot que ningú hagués volgut fer res daixò, no? Per tant 
jo crec que és bo que hi hagi dos establiments que facin una petita prova aquest estiu. Ja dic 
que és una prova per veure  avantatges i inconvenients i això servirà d’informació a l’hora 
d’elaborar el projecte definitiu i a l’hora que puguem fer extensiu a la resta d’establiments 
que hi ha a primera línea. 

El tema de la biblioteca del  PUOSC, el PUOSC encara no ha sortit la convocatòria. I a la 
biblioteca, l’última de PUOSC que hi va haver, no hi va haver la línia de subvencions de 
biblioteques. I a l’anterior tampoc. Per tant, són ja dues convocatòries que no hi ha aquest 
línia de subvenció. I en aquest cas si vostè té informació privilegiada i diu que del 2017 que 
es quan sortirà la convocatòria del PUOSC, ja sap que hi haurà nua línia de biblioteques 
doncs estarem encantats de poder-nos acollir. No, bé és haver parlat amb la biblioteca. Jo el 
que li puc dir és que el projecte de la biblioteca s’està treballant conjuntament en el que ho 
està redactant, la bibliotecària de la biblioteca de Calafell, amb el qual el personal està al dia 
del projecte que s’està fent i s’està fent conjuntament amb ells. Per no fer una cosa doncs 
que evidentment no serveixi després sinó que sigui una cosa útil i que puguem fer-la amb els 
mínims recursos possibles. 

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 18:45, i dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 


