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Convocatòria a la sessió de presentació del Pla d’Acció 
municipal 
 

La convocatòria a la sessió de participació ciutadana i de presentació de resultats, ha 
estat publicada a diversos mitjans: 

01/04/2016: 
http://calafellradio.cat/sessio-de-participacio-per-al-pla-denergia-sostenible/    

 

 

http://calafellradio.cat/sessio-de-participacio-per-al-pla-denergia-sostenible/
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01/04/2016: 
https://twitter.com/ajcalafell?lang=ca 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/04/2016: 
http://blogwebsegurcalafell.blogspot.com.es/2016/04/pla-daccio-per-lenergia-
sostenible.html 

 

https://twitter.com/ajcalafell?lang=ca
http://blogwebsegurcalafell.blogspot.com.es/2016/04/pla-daccio-per-lenergia-sostenible.html
http://blogwebsegurcalafell.blogspot.com.es/2016/04/pla-daccio-per-lenergia-sostenible.html
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Presentació del PAES a la direcció política 
 
Acta 

 
Dades generals: 

Data:  6 d’abril de 2016 
lloc:  Carrer Joan Maragall 30-32, Segur de Calafell, Tarragona 
hora: 19:30 a 21:00 
expedient: PAES Calafell 
assumpte: Sessió participació política oberta a la ciutadania del PAES 
 
Assistents: 

Per l’Ajuntament de Calafell: 
• Ramon Ferré Solé, Alcalde de Calafell 
• Adrià Ignasi Seras Viola, Regidor de Serveis Econòmics 
• Miguel Ángel Perín Tienda, Regidor de Urbanisme 
• Juan José García Álvarez, Regidor de Vía Pública 
• Jesús Benedicto Calahorra, President comissió informativa d’eficiència 

energètica 
• Pilar Cervantes, tècnica de Medi Ambient 
• Xavier Canyelles, Arquitecte 
• Lluis Torrado, Director de de Serveis Econòmics 

 
Altres convocats: 

• Associació de veïns de Segur i Urbanitzacions (Sònia Mirambell) 
• Associació de veïns agermanats de la Platja i de Segur de Calafell AVAP 

(Francisco Sáez) 
• Associació de veïns i propietaris de Segur de Calafell  (Helena Santos ) 
• Empresa de Serveis  
• Comerciants varis del municipi  
• Veïns   

 
Per part de la Diputació de Tarragona, coordinadora territorial del Pacte 

• Josep Maria Prunera, cap de Medi Ambient, Salut Pública i Territori (Diputació 
de Tarragona) 

 
Per part de l’empresa Lavola, adjudicatària dels treballs 

• Isabel Román, tècnica canvi climàtic 
• Cristina Marteles, tècnica canvi climàtic 

 
Ordre del dia: 

1. Contextualització del Pacte d’alcaldes i alcaldesses i Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible (PAES) 

2. Presentació de les dades d’inventari municipals: IRE municipi i ajuntament 
 Objectius a assolir amb el PAES 
3. Identificació de possibles accions a incorporar en el PAES per cadascú dels sectors 

que inclou 
 



Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Calafell 

Pla de comunicació i participació | annex 2 | reunions amb la direcció política 

 

SAM – MST | exp. 800433-2014-169-1200-001431 pàg. 26 

Desenvolupament de la reunió: 

1. Presentació de la jornada: l’alcalde Ramón Ferré Solé fa una introducció al Pacte 
d’Alcaldes i al compromís que ha adquirit el municipi en la lluita envers el canvi 
climàtic. Seguidament Josep Maria Prunera exposa els motius per adherir-se al 
Pacte i la importància de les iniciatives europees. 

2. Lavola fa una presentació a tots els assistents sobre el Pacte d’Alcaldes i el Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible (objectius, resultats, propers passos, etc.). 

3. Seguidament es presenten els resultats de l’inventari d’emissions pels anys 
2005-2010 per l’àmbit PAES i 2005, 2010 i 2012- 2014 per l’àmbit Ajuntament, 
destacant els sectors amb major impacte al municipi.  

4. Una vegada exposats els objectius a assolir amb el Pla d’Acció s’invita als 
assistents a proposar accions de millora i reducció de les emissions municipals 
als diferents àmbits d’actuació del pla d’acció:  

5. Sector serveis 
6. Sector domèstic 
7. Transport privat 
8. Gestió de residus municipals 
9. Per tal d’identificar les accions a incorporar al Pla d’Acció es proposa una 

dinàmica de participació, que s’explica a continuació:  

Metodologia utilitzada en la dinàmica de participació 

1. Pluja d'idees (15 minuts) 
Els participants són convidats a reflexionar de manera individual durant 10-15 
minuts sobre possibles accions de reducció d'emissions de GEH,  i a classificar-
les segons diferents àmbits d'actuació: sector serveis, sector domèstic, sector 
transports i gestió de residus. 
 
Totes aquestes idees són plasmades en "Pòsits" de diferents colors, (segons 
temàtica), que s'utilitzaran posteriorment. 
 
2. Discussió de les idees proposades i classificació (20 minuts) 
Els participants col·loquen les seves propostes a la taula corresponent (segons 
temàtica) i s’ubiquen aleatòriament a la temàtica que sigui del seu interès. 
 
A continuació, una vegada ja s’han format els grups de treball, es posen en comú 
les diferents propostes fetes pels participants i es discuteix en grup, intentant 
agrupar les propostes per tipologia, avaluant la seva importància i viabilitat. 
 
Les propostes s’agrupen per temàtica, de manera que mitjançant la quantitat de 
pòsits que hi ha d’una mateixa temàtica es poden identificar de forma ràpida quins 
són els àmbits que més preocupen als assistents.  
 
3. Plenari: exposició de les conclusions per sector (20 minuts) 

Un cop classificades i agrupades totes les accions proposades es procedeix a la 
exposició de les conclusions tretes per cada grup, tractant de concretar-les en 
línies estratègiques d'actuació segons el debat generat durant la sessió de treball. 
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4. Tancament de la sessió (15 minuts) 

Es fa un recull de les principals conclusions tretes durant la jornada, s’obre un torn 
de preguntes i discussió i s’expliquen els propers passos del Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible. 

Principals conclusions 

A les taules de treball es van exposar les necessitats i inquietuds de tots els 
assistents pel que fa a mesures de reducció d'emissions de GEH. 
 
A continuació s'exposen els principals punts tractats i conclusions: 
 
Taula sector serveis 
1. Necessitat d’actuar en l’enllumenat públic del municipi (substitució de 

làmpades per altres més eficients, regulació d’horaris, operacions de 
manteniment) 

2. Contractació d’empresa comercialitzadora d’electricitat verda per part dels 
serveis municipals 

3. Instal·lació d’energies renovables als equipaments municipals i subvencions 
per instal·lar calderes de biomassa o sistemes per a la generació d’energies 
renovables al sector serveis. 

Taula sector domèstic 
1. Necessitat d’incentivar un canvi cap a altres combustibles menys 

contaminants, com el gas natural o la biomassa, ja que al municipi encara hi 
ha molta presència de gasoil C. 
Una proposta per incentivar el canvi és amb subvencions per fer el canvi cap a 
altres combustibles i fonts d’energia renovables. 

2. Bonificacions fiscals pels habitatges que portin a terme mesures de 
rehabilitació i eficiència energètica. 

3. Formació a la població sobre bones pautes de comportament ambiental pel 
que fa l’ús d’energia.  

 
Taula sector transport 
1. Fomentar la mobilitat a peu o en bicicleta  al municipi: es manifesta la 

necessitat d’un carril bici al municipi i més aparcaments per bicicletes, sobre 
tot a la zona del passeig marítim. També caldria millorar les zones per 
vianants. 

2. Incentius al vehicle elèctric: bonificacions fiscals al impost de circulació i punts 
de recàrrega elèctrica al municipi. 

3. Millora del servei de transport públic 
4. Formació sobre bones pràctiques de mobilitat. 

 
Taula sector residus 
1. Millorar els serveis de recollida de residus municipals i neteja viària (recollida 

d’oli, ampliació dels serveis de la deixalleria, restos vegetals, etc.) 
2. Bonificacions fiscals associats al reciclatge (per sectors, per barris, etc.) 
3. Accions de sensibilització sobre el reciclatge i la separació dels residus 
 

Calafell, 6 d’abril de 2016. 
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Fotografies de la sessió de presentació política 
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