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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2014/6PLE2014/6PLE2014/6PLE2014/6    
    
A Calafell, en data 8 de maig de 2014, es reuneixen els membres del Ple de l'Ajuntament, 
sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART, i amb l'assistència dels regidors 
anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora 
Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: 
 
 
I a les 09:07, el president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
Sr. Olivella: Bon dia a tots i a totes. Estem a la sessió de caràcter ordinari del Ple corresponent 
al mes de maig de 2014. Començaríem amb el primer punt de l’ordre del dia però abans de 
l’ordre del dia també dir-ho per la gent del públic, que avui a les 13 hores haig de marxar 
perquè tinc un altre acte. Per tant a nivell nostre no hi ha cap problema però si algú del públic 
té molt interès, molt especial en fer-me alguna pregunta avui no la podré respondre 
segurament. Doncs si els companys ja la recolliren i ells mateixos podran respondre al públic 
el que calgui o bé amb una entrevista o el moment que es vulgui però vull deixar-ho 
puntualitzat perquè desprès no hagin mals entesos sobre si se’n va l’alcalde perquè no té 
ganes de contestar, per si és el cas, tinc un altre acte. 
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1111. . . .     APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 26 DE MARÇ DE 201426 DE MARÇ DE 201426 DE MARÇ DE 201426 DE MARÇ DE 2014    
 
El Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents que constitueixen 
quórum suficient per la majoria legal acorda: aprovar l’acta de la sessió de 26 de març de 
2014 
 
2222. PROPOSTA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2014/1796 DE DATA PROPOSTA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2014/1796 DE DATA PROPOSTA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2014/1796 DE DATA PROPOSTA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2014/1796 DE DATA 
28/03/2014 CORRESPONENT A LA PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB 28/03/2014 CORRESPONENT A LA PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB 28/03/2014 CORRESPONENT A LA PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB 28/03/2014 CORRESPONENT A LA PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB 
L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2015L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2015L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2015L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2015----2017201720172017....    
    
    
El 28 de març de 2014, l’Alcalde ha dictat el decret que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“DECRET NÚM. DECRET NÚM. DECRET NÚM. DECRET NÚM.     2014/17962014/17962014/17962014/1796    

    
En data 27 de març s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla 
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del 
deute públic i la regla de la despesa. 
 
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla 
pressupostari a mig termini per als exercicis 2015 a 2017, prenent com a base el 
pressupost liquidat de l’exercici 2013 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2014. 
Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per 
la seva realització. 
 
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos 
d’actuació d’aquest mandat.     
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial, estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels 
seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària 
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.  
 
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, 
entre altres paràmetres: 
 
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 
 
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la 
seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com 
l'impacta de les mesures previstes per al període considerat 
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- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i 
despeses. 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques. 
 
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs 
pressupostaris. 
 
La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32de la LOEPSF, modificat per la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, 
en el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en 
el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell 
d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a 
l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute. 
  
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, 
de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les 
regles especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir  
quan es tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de 
tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en 
termes consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran 
invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a amortitzar 
operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de 
comptabilitat nacional.  
 
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a tenir en 
compte en relació a la distribució d'aquest superàvit. 
    
En ús de les facultats que m’atorga l’art. 21 de l’LBRL i legislació concordant. 
    
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017, d’acord 
amb el següent detall que s’adjunta com annex. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Trametre, abans del 31 de març,  el pla pressupostari a mig termini (període 
2015-2017) al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix 
l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Donar compte d’aquest acord pel Ple de la Corporació a la primera sessió que es 
celebri. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Intens de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 

Únic.Únic.Únic.Únic.----    Donar compte    el Decret d’Alcaldia 2014/1796, de 28 de març de 2014. 
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: quedar-ne assabentats. 

 
3. 3. 3. 3. PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA 
D’AJUST 2012 D’AJUST 2012 D’AJUST 2012 D’AJUST 2012 ––––    1R TRIMESTRE1R TRIMESTRE1R TRIMESTRE1R TRIMESTRE    
    
El secretari presenta l’informe corresponent al seguiment anual del pla d’ajust 2012 de data 22 
d’abril de 2014 , que es transcriu a continuació:    
    
INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    DEDEDEDE    LALALALA    INTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓN    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    482/2014482/2014482/2014482/2014    DEDEDEDE    SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO    TRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRAL    DELDELDELDEL    PLANPLANPLANPLAN    

DEDEDEDE    AJUSTEAJUSTEAJUSTEAJUSTE    

I. NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE    

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004). 

• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto 
de la Ley 39/1988. 

• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 

• Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones de 
información y   procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales. 

• Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación 
de los pagos a proveedores. 

• Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo,  por la que se aprueban el modelo de certificado 
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades 
locales. 
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

II. ANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHANTECEDENTES DE HECHOOOO    

Resultando que mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Calafell 
aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento,  de conformidad con lo regulado en el 
artículo 7 del RD Ley 4/2012. 

Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la secretaria general de 
coordinación autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan de 
Ajuste del Ayuntamiento de Calafell. 

Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que; 

“Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de 
endeudamiento previstas en este Real Decretoendeudamiento previstas en este Real Decretoendeudamiento previstas en este Real Decretoendeudamiento previstas en este Real Decreto----ley, deberán presley, deberán presley, deberán presley, deberán presentar anualmente al entar anualmente al entar anualmente al entar anualmente al 
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la 
ejecución de los planes de ajuste contemplados en el ejecución de los planes de ajuste contemplados en el ejecución de los planes de ajuste contemplados en el ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 dartículo 7 dartículo 7 dartículo 7 del Real Decretoel Real Decretoel Real Decretoel Real Decreto----ley 4/2012, ley 4/2012, ley 4/2012, ley 4/2012, 
de 24 de febrerode 24 de febrerode 24 de febrerode 24 de febrero. 

En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 
135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el 
informe anterior con periodicidad trimestral.    

Del informe del interventorDel informe del interventorDel informe del interventorDel informe del interventor    se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.    

Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a 
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los 
órganos competentes de éste, que órganos competentes de éste, que órganos competentes de éste, que órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio 
de Economía y Competitividad.de Economía y Competitividad.de Economía y Competitividad.de Economía y Competitividad. 

Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de 
endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan concertado podrán ser sometidas 
a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado. La 
Intervención General concretará los controles a realizar y su alcance, en función del riesgo que se 
derive del resultado de la valoración de los informes de seguimiento. 

Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá recabar la 
colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, que deberán ajustarse 
a las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación necesaria para ello se realizará 
con cargo a los recursos “ 

Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre,  que en su artículo 10, recoge que;  

“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de . La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de . La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de . La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al meHacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al meHacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al meHacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado ncionado ncionado ncionado 
Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes 
del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, 
información sobre, al menos, los siguientes extremos:información sobre, al menos, los siguientes extremos:información sobre, al menos, los siguientes extremos:información sobre, al menos, los siguientes extremos:    

Avales públicos recAvales públicos recAvales públicos recAvales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la ibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la ibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la ibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.    

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se 
incluirá información de los incluirá información de los incluirá información de los incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago 
a proveedores.a proveedores.a proveedores.a proveedores.    

Operaciones con derivados.Operaciones con derivados.Operaciones con derivados.Operaciones con derivados.    

Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.Cualquier otro pasivo contingente.    

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del 
plan de ajuste.plan de ajuste.plan de ajuste.plan de ajuste. 

2. En el caso de que sea una Comunidad …… 

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones . Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de 
cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbitocada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbitocada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbitocada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito    subjetivo de los subjetivo de los subjetivo de los subjetivo de los 
artículos 111artículos 111artículos 111artículos 111    y y y y 135 del texto refundido de la Ley Regula135 del texto refundido de la Ley Regula135 del texto refundido de la Ley Regula135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Localesdora de las Haciendas Localesdora de las Haciendas Localesdora de las Haciendas Locales, el , el , el , el 
informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:    

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones 
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111artículos 111artículos 111artículos 111    y y y y 135 del texto refundido de la 135 del texto refundido de la 135 del texto refundido de la 135 del texto refundido de la 
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Ley Reguladora de las HaciendasLey Reguladora de las HaciendasLey Reguladora de las HaciendasLey Reguladora de las Haciendas    LocalesLocalesLocalesLocales    también se incluirá información referida a la también se incluirá información referida a la también se incluirá información referida a la también se incluirá información referida a la 
previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.    

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las 
medidas adicionales adopmedidas adicionales adopmedidas adicionales adopmedidas adicionales adoptadas.tadas.tadas.tadas.    

Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan 
para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.” 

 

Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado con fecha 8 
de abril de 2014, la plataforma de captura de datos relativa al  “Informe de seguimiento del plan 
de ajuste  y otra información adicional (Art. 10 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre)”, 
plataforma que estará disponible hasta el 22 de abril de 2014. 

 

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; 

III. INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    

1 Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, 
el interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del plan de 
ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno,  y del contenido del mismo se dará traslado al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  a través de la plataforma telemática que 
habilita el propio Ministerio. 

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han regulado en 
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.  

2 El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en  el 
artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  debe contener información sobre los 
siguientes extremos: 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, 
total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá 
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 

Operaciones con derivados. 

Cualquier otro pasivo contingente. 

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de 
ajuste. 

 

 

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el siguiente  
índice de  contenidos: 

1.- Información de Ingresos. 

2.- Información de gastos. 

3.- Información de avales recibidos del sector público. 

4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con 
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 



 

7 
 

5.- Información sobre la deuda comercial. 

6.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.    
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1.- Información relativa  a la evolución de los ingresos a 31/03/2014 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes. 
En Miles de euros 
 
La obligación de remisión sólo afecta al cuarto trimestre (en términos acumulados) al ser de periodicidad anual el envío del informe sobre la ejecución del 
plan de ajuste. 
 

  
Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos 

(datos acumulados)  
  

Ingresos 
Dato de liquidación 

ejercicio 2012 
Dato del plan 

de ajuste 
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 

Proyección anual 
2014 estimada  

Desviación de la 
estimación anual s/ 

plan de ajuste

Ingresos corrientes: 40.381,45 36.867,15 7.608.591,7       0,00 0,00%

Ingresos de capital: 752,50 357,00 0,00       0,00 0,00%

Ingresos no financieros: 41.133,95 37.224,15 7.608.591,70       0,00 0,00%

Ingresos financieros: 6.836,20 0,02 11.100,00       0,00 0,00%

Ingresos Totales: 47.970,15 37.224,17 7.619.691,70       0,00 0,00%

Ingresos generados derivados de las 
medidas de ajuste en relación al año 
inicial 

  100,00             

Ingresos generados derivados del propio 
ejercicio de la actividad económica 

  37.124,17             
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  Ejecución trimestral realizada (acumulada) 

Descripción medida de ingresos 
Dato del plan 

de ajuste 

Ajustes 
acumulados en 

ejercicios 
anteriores 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2014 
estimada 

Ajustes 
acumulados hasta 

el presente 
ejercicio 

Desviación de la 
estimación anual / 

plan de ajuste

Medida 1: Subidas tributarías, supresión 
de exenciones y bonificaciones 
voluntarias, 

0,00 1.200,00 0,00         1.200,00 0,00% 

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la 
recaudación ejecutiva y voluntaria (firma 
de convenios de colaboración con Estado 
y/o CCAA) 

0,00 0,00 0,00         0,00 0,00% 

Medida 3: Potenciar la inspección 
tributaria para descubrir hechos 
imponibles no gravados 

0,00 200,00 0,00         200,00 0,00% 

Medida 4: Correcta financiación de tasas 
y precios públicos 

100,00 100,00 0,00         100,00 0,00% 

Medida 5: Otras medidas por el lado de 
los ingresos 

0,00 0,00 0,00         0,00 0,00% 
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AHORRO TOTAL GENERADO POR 
LAS MEDIDAS relativas a ingresos 
CORRIENTES 

100,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 

Ahorro total generado por las medidas 
relativas a ingresos 

100,00 1.500,00 0,00         1.500,00 0,00% 

 
2.- Información relativa  a la evolución de los gastos  a 31/03/2014 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes 
 

  
Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas 

(acumulada) 
  

Gastos 
Dato de 

liquidación 
ejercicio 2012 

Dato del plan de 
ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2014 
estimada 

Desviación de 
la estimación 
anual / plan de 

ajuste 

Gastos corrientes: 32.153,28 30.916,30 5.868.278,01         0,00% 

Gastos de capital: 5.110,66 1.114,01 718.328,74         0,00% 

Gastos no financieros: 37.263,94 32.030,31 6.586.606,75         0,00% 

Gastos operaciones financieras: 4.787,04 5.098,67 527.321,54         0,00% 

Gastos Totales (1): 42.050,98 37.128,98 7.113.928,29         0,00% 

Gastos generados derivados de las 
medidas de ajuste (2) : 

                

Gastos generados derivados del propio 
ejercicio de la actividad 
económica(3)=(1)-(2):  
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Saldo obligaciones pendientes de aplicar 
al ppto al final de cada trimestre: 

67,53               

Periodo medio de pago a proveedores (en 
días): 

  
30 
 

           

Gasto financiado con remanente de 
tesorería (afectado y/o gastos generales): 

                

 
 
 
El periodo medio de pago corresponde al dato del último informe de cumplimiento de plazos de pago en virtud de la Ley 15/2010.  
 

  Ejecución trimestral realizada (acumulada)   

Descripción medida de gastos 
Dato del plan 

de ajuste 

Ajustes 
acumulados en 

ejercicios 
anteriores 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2014 
estimada 

Ajustes 
acumulados 

hasta el 
presente 
ejercicio 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 

de ajuste 

Ahorro en capítulo 1 del Pto 
consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 5, y 6) 

  491,00 0,00         491,00 0,00% 

Ahorro en capítulo 2 del Pto 
consolidado (medidas 7,9,10,12,13,14 
y 15) 

  33,00 0,00         33,00 0,00% 
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Ahorro en capítulo 4 del Pto 
consolidado (medida 8) 

    0,00         0,00 0,00% 

Ahorro en otras medidas de gasto 
(medida 16) 

  412,00 0,00         412,00 0,00% 

AHORRO TOTAL GENERADO 
POR LAS MEDIDAS relativas a 
gastos CORRIENTES 

0,00 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,00 0,00% 

 
 
 
 
 

3.3.3.3.----    Información de avales recibidos del sector público.Información de avales recibidos del sector público.Información de avales recibidos del sector público.Información de avales recibidos del sector público. 

 
No se ha recibido ningún aval del sector público. 
 
4.4.4.4.----    Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar eInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar eInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar eInformación sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.l pago a proveedores.l pago a proveedores.l pago a proveedores.    

 

 En el período de referencia la Corporación no ha suscrito ningún contrato o línea de crédito. 

 Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31/03/2014. 

 

5.5.5.5.----    Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.    

(En miles de euros) 
Antigüedad (fecha recepción de facturas) 

Total 
Año: 2014 Año 2013 Año 2012 Ejercicios 
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Obligaciones reconocidas pendientes de 
pago clasificadas por antigüedad 

1er. trimestre 2do. trimestre 3er. trimestre 4to. trimestre 

Anteriores 

Capítulo 2 1.639.465,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítulo 6 390.584,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otra deuda comercial 190.148,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 2.220.198,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

La deuda comercial a 31/12/2013, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de pago, procedentes de los periodos que se especifican,  se ha 
cifrado en 2.220.198,88 €.   

    

6.6.6.6.----    Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.contingente.contingente.contingente.    

En el periodo de referencia la Corporación no tiene operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 



 

 

 

A los efectos oportunos, este es mi informe remitiendo copia del presente informe al 
señor Alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera 
sesión plenaria que se celebre.  

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de 
captura de datos habilitada al efecto antes del 22 de abril de 2014. 

Será necesario continuar analizando el grado de cumplimiento del plan de ajuste del 
Ayuntamiento de Calafell en el futuro, y adoptar en su caso las medidas que procedan. 

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple:  quedar-ne assabentats.    

 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal 
acorda:  quedar-ne assabentats. 
 
    
4. 4. 4. 4. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 1R. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 1R. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 1R. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 1R. 
TRIMESTRE DE 2014, DE 22 D’ABRIL DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2014, DE 22 D’ABRIL DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2014, DE 22 D’ABRIL DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2014, DE 22 D’ABRIL DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAS’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAS’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAS’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS T EN LES OPERACIONS T EN LES OPERACIONS T EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS. 
 
 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 22 d’abril de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 484/2014   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 484/2014   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 484/2014   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 484/2014       

Identificació del documentIdentificació del documentIdentificació del documentIdentificació del document    

 

Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i d’acord amb el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

 
D’acord amb l’article 5è de la Llei 15/2010 caldrà fer un informe trimestral al Ple amb una 
relació de factures o documents justificatius als quals hagin transcorregut més de tres 
mesos des de la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos.  El Ple en un termini de 15 dies a comptar des del 
coneixement de la informació publicarà un informe agregat de la relació de factures i 
documents agrupats segons l’estat de la tramitació. 



 

 

 
En l’article 21 apartat 4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2014 
s’estableix la metodologia i variables a utilitzar per la realització del informe trimestral que 
cal donar compte al Ple. 
 
    
ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
 
L’estudi s’ha realitzat entre el període 01/01/2014 a 31/03/2014 tant per l’Ajuntament 
com pel Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell. 
 
En l’informe es relacionen el conjunt de factures no tramitades una vegada transcorreguts 
tres mesos des de la seva anotació en el registre general d’entrada i no havent-se iniciat el 
tràmit de reconeixement de l’obligació. 
 
D’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu apartat 4 s’estableix que el període legal de pagament de les 
certificacions ordinàries d’obra i per als pagaments de la resta de contractes subjectes als 
terminis de pagament de la LCSP, article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el seu text refòs, serà de 30 dies si l’inici del període legal 
de pagament és a partir de l’1 de gener de 2014.  
 
El present informe sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la 
Corporació local s’haurà de trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement dins el mes següent al del tancament del trimestre natural, 
d’acord amb l’Ordre ECO/1046/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 
de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera. 
 
La variable utilitzada en la informació objecte del present informe és la data de Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament. El tràmit en què es considera que s’ha iniciat l’expedient de 
reconeixement de l’obligació té establerta com a data la de conformitat i en conseqüència 
es detallen les factures que han excedit els tres mesos compresos entre la data del registre 
i la data de conformitat. 
 
Del període 01/01/2014 a 31/03/2014 resulten 13 factures per import de 9.604,51 € on 
l’Ajuntament ha superat el termini de tramitació de 3 mesos. 
    
S’adjunten a l’expedient els informes dels òrgans gestors que justifiquen les causes de la 
no tramitació de les factures amb núms. de RFAC 1552/14, 1557/14, 1558/14, 1559/14, 
1560/14, 1561/14, 1562/14, 1563/14, 1564/14, 1565/14, 1566/14, 1569/14 i 2071/14 de 
l’Ajuntament. 
 
    
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
    
El número de factures emeses i l’import total respecte les quals s’està incomplint el termini 



 

 

assenyalat en la Llei 15/2010 es el que es resumeix a continuació: 
 

  PERÍODE 01/01/2014 A 31/03/2014     

 FACTURES REGISTRADES 
EN EL PERÍODE 

IMPORT Nº DE FACTURES 
TRAMITADES DESPRÉS DE 3 

MESOS 

IMPORT % PER Nº  % PER 
IMPOR

T 

AJUNTAMENT 1.711 3.845.858,39 13 9.604,51 0,76% 0,25% 

PAT. TURISME 65 57.759,70 0 0,00 0,00% 0,00% 

OAM F. 
CASTELL 

53 33.740,96 0 0,00 0,00% 0,00% 

TOTAL 1.829 3.937.359,05 13 9.604,51 0,71% 0,24% 

“ 

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda:  quedar-ne assabentats. 
 
 
5. 5. 5. 5. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 1R. AL 1R. AL 1R. AL 1R. 
TRIMESTRE DE 2014, DE 11 D’ABRIL DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2014, DE 11 D’ABRIL DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2014, DE 11 D’ABRIL DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2014, DE 11 D’ABRIL DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALSCOMERCIALSCOMERCIALSCOMERCIALS 
  
 
El secretari presenta l’informe trimestral de tresoreria, de 11 d’abril de 2014, que es 
transcriu a continuació: 

“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 43/2014“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 43/2014“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 43/2014“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 43/2014    

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

Informe trimestral de Tresoreria sobre les obligacions amb incompliment del termini de 
pagament. 

FetsFetsFetsFets    

 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis previstos en la 
Llei per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme 
i l’OAM Fundació Castell de Calafell corresponent al primer trimestre de l’exercici 2014. 

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    

 
1. D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà 



 

 

necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està 
incomplint el termini. 
 
2. Així mateix, segons Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, de la Generalitat de 
Catalunya, els ens locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera hauran de 
trametre aquest informe al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent al del 
tancament del trimestre natural, d’acord amb el model d’informe de tresoreria annexat a 
l’ordre. 
 
3. D’acord amb la disposició transitòria vuitena de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, el termini legal previst entre l’1 de 
gener de 2013 i el 31 de desembre de 2014 per a que les Administracions tenen 
l’obligació d’abonar el preu de les obligacions serà dins dels quaranta dies següents a la 
data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que 
acreditin la realització total o parcial del contracte.  
 
4. I tal com s’estableix en l’apartat 4 de l’article 30 de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’exercici 2014 de l’Ajuntament de Calafell, s’ha considerat aquesta data com la data 
de conformitat. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

 
Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions 
de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell 
corresponent al primer trimestre de l’exercici 2014 és la següent: 
 
 
AJUNTAMENT DE CALAFELL
1r TRIMESTRE 20141r TRIMESTRE 20141r TRIMESTRE 20141r TRIMESTRE 2014

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 508 1.954.775,63 34,37% 35,72%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 970 3.517.786,23 65,63% 64,28%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 1.478 5.472.561,86 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 416 367.367,36 34,93% 16,55%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
 
 
OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
1r TRIMESTRE 20141r TRIMESTRE 20141r TRIMESTRE 20141r TRIMESTRE 2014

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 22 25.188,29 53,66% 63,57%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 19 14.436,79 46,34% 36,43%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 41 39.625,08 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 15 9.629,95 45,45% 60,09%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
 
 



 

 

PATRONAT DE TURISME
1r TRIMESTRE 20141r TRIMESTRE 20141r TRIMESTRE 20141r TRIMESTRE 2014

nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TRIMESTRE DINS DEL TERMINI LEGAL 10 4.276,35 33,33% 13,55%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 20 27.286,04 66,67% 86,45%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 30 31.562,39 100,00% 100,00%
OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGACIONS PENDENTS EN LES QUALS S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIMESTRE NATURAL (1)(1)(1)(1) 12 11.207,93 22,64% 23,96%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
 
 
La  Comissió de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i per 
unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres presents que consitutueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 

 
6. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 6. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 6. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 6. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 
EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES OAM CASTELL DE CALAFELLEXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES OAM CASTELL DE CALAFELLEXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES OAM CASTELL DE CALAFELLEXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES OAM CASTELL DE CALAFELL    
    
Vist la resolució de la vicepresidenta de l’OAM Fundació Castell de Calafell núm. 28/2014, 
de data 23 d’abril de 2014, pel que s’acorda la iniciació de l’expedient 1/2014 de 
modificació del pressupost mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat 
amb baixes, d’acord amb la proposta de modificació que s’uneix a l’expedient, així com els 
informes obrants en l’expedient. 
 
Vist l’informe 486/2014OAM de la interventora acctal. 
 
Atès que la transferència proposada de conformitat amb els arts.179 i 180 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals i els articles 40 i 41 del Reial Decret 500/90 i d’acord amb le Bases 
d’execució de l’esmentat pressupost, solament afecta a consignacions sobre les que no 
existeix liquidada ni contreta cap obligació i afecten a l’aplicació pressupostaria 
pertanyents a la mateixa àrea de despesa.  
 
D’acord amb l’article 27 dels estatuts de l’OAM correspon al ple de l’Ajuntament 
l’aprovació de les modificacions pressupostàries. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU, PPC i 
UAM, i les abstencions dels membres del PSC, proposa al Ple: 
 
PPPPRIMERRIMERRIMERRIMER---- Aprovar l’esmentat expedient 1/2014 de modificació del pressupost mitjançant 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de 21.973,11 
€  de conformitat amb al proposta detallada de modificació que s’uneix a l’expedient. 
    
SEGONSEGONSEGONSEGON---- Elevar la proposta al Ple de la corporació.  
 



 

 

Sra. Suárez: sí, bé. Doncs aquesta proposta es va passar pel Consell Rector corresponent i el 
que intenta és adaptar el que eren les partides pressupostàries que en un principi es van crear 
arrel del projecte europeu, dels quals l’ OAM és el líder, a poder-lo adaptar a les necessitats a 
mida que han anat passant els anys i per tant les partides que eren a groso modo se han 
dividit i especificat perquè d’ara fins la finalització del projecte europeu que és el 2015 doncs 
que es pugui fer una aplicació pressupostària més correcte i la que correspon segons les 
necessitats. Res més. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor 
no adscrit Massimiliano Revello, i 6 abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER---- Aprovar l’esmentat expedient 1/2014 de modificació del pressupost mitjançant 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes, per un import de 21.973,11 
€  de conformitat amb al proposta detallada de modificació que s’uneix a l’expedient. 
    
 

ANNEX  

Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta: Consignació de despeses amb crèdits en alta:     

 
    CONSIGNACIÓ  PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom.     
   CRÈDIT EXTRAORDINARI    

300 3360 2269030 DESPESES D’INTERCANVIS 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 
   Subtotal 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 
   SUPLEMENT DE CRÈDIT    

300 3360 2260230 
CAMPANYES 
INFORMATIVES 0,00 € 1.876,89 € 1.876,89 € 

300 3360 2260630 REUNIONS 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 

300 3360 2266800 
PROGRAMES 
EXPERIMENTALS 0,00 € 2.167,00 € 2.167,00 € 

300 3360 2269930 
DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 20,75 € 4.729,22 € 4.749,97 € 

300 3360 2302030 DIETES DEL PERSONAL 0,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 
300 3360 2312030 LOCOMOCIÓ PERSONAL 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

   Subtotal 20,75 € 19.473,11 € 19.493,86 € 
   TOTAL  20,75 € 

 
21.973,11 € 

 
21.993,86 € 

 

 
Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, 
l’expedient contemplaria la minoració de les partides que tot seguit es detallaran. 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:Consignació de despeses amb crèdits en baixa:  

 
      PROPOSTA 
    CONSIGNACI

Ó 
PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

 APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 



 

 

Org Prog. Econom.     

300 3360 2262630 IMATGE CORPORATIVA 1.730,00 € 852,75 € 877,25 € 
300 3360 2270930 ASSESSORAMENT TÈCNIC 108.510,04 € 20.859,36 € 87.650,68 € 
300 3360 6260130 SOFTWARE I 

DESENVOLUPAMENT 
9.699,00 € 261,00 € 9.438,00 € 

   TOTAL 119.939,04 € 21.973,11 € 97.965,93 € 

 
    
7. PROPOSTA D’APROVAR LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.2.2.5 7. PROPOSTA D’APROVAR LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.2.2.5 7. PROPOSTA D’APROVAR LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.2.2.5 7. PROPOSTA D’APROVAR LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.2.2.5 
TAXA DE L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE TAXA DE L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE TAXA DE L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE TAXA DE L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE  
 
Aquest Ajuntament va aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’ocupació de 
domini públic marítim terrestre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona. 
 
La tècnica del departament de Medi Ambient ha emès informe de data 30 d’abril de 
2014, on justifica que es derogui l’actual ordenança fiscal 2.2.5    taxa de l’ocupació de 
domini públic marítim terrestre , ja que les activitats o aprofitaments per les quals estava 
dissenyada, són objecte de licitació i el preu d’adjudicació de l’activitat està definit pel 
tipus de licitació millorable a l’alça que ofertin els licitadors i no els preus inamovibles 
actuals i perquè cal una adequació d’aquesta ordenança per poder gravar ocupacions 
puntuals del DPMT no subjectes a la temporada de bany.    
 
Vist resolució de la Junta de Govern Local celebrada el dia 30 d’abril de 2014 en la qual 
acorda aprova el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a 
l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada a les 
platges de Calafell i inici de licitació mitjançant procediment obert amb publicitat. 
 
És competència del Ple municipal adoptar l’acord de derogació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa de l’ocupació de domini públic marítim terrestre. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
 
1.    Derogar l’ordenança fiscal núm. 2.2.5 de l’ocupació de domini públic marítim terrestre i 
donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa d’aplicació. 
 
Sr. Jiménez: bé, jo crec que una cosa que s’ha defensat molt aquí, i també inclús el PS havia 
fet alguna vegada  algun escrit sobre això, és que el que volíem aquí era potenciar és platges. 
Fins ara teníem les taxes que realment no s’estaven utilitzant i aquest any degut a que hem 
tingut una demanda amb serveis de platges el que fem és treure tots els serveis de platges a 
concessió i hem buscat aplicar una tarifa unitària amb una petita diferència per platja també, 
com ja hi havia però no la que deia l’ordenança. I és derogar-la per poder tenir aquests serveis 
a platja i res més. 
 
Sr. Revello: sí, bueno. Primer de tot volia comentar una cosa referent a aquest argument. Vaig 
veure un mail que se’ns va enviar desprès de demanar-lo a la CI sobre el pla d’usos i una mica 
de les condicions d’aquesta sortida a concurs si bé entenc. Estem parlant de preus per 
temporades, estem parlant de preus per dos anys, m’agradaria fer aquesta pregunta. I 



 

 

desprès també les activitats previstes són només les que estan dibuixades en el mapa 
d’activitats de la platja? De moment res més. 
 
Sr. Parera: UAM poques coses té a dir sobre això però sobre tot és una llàstima que ja portem 
tres anys reclamant el mateix sobre aquestes coses que sembla que no són molt importants 
que en les informatives no se’ns informi de res. O sigui que ells envien notes i avui a votar. 
Que les informatives perquè serveixen? Nul·les? Ja pots predicar, ja, no sé l’oposició, al menys 
en el cas d’ UAM no sé perquè serveix. Eh! No servim per res, de moment res més. 
 
Sr. Ferré: sí, nosaltres ens afegim evidentment a la proposta que ha fet l’ UAM perquè des de 
les informatives, des de la Comissió de Territori en aquest cas hauria d’haver informat en tot 
cas de les ocupacions a la platja i més havent passat l’any passat mateix l’aprovació del pla 
d’usos. Si ara es pretén modificar aquest pla d’usos, al cap d’un any, doncs com a mínim el 
que podrien haver fet és passar-lo per una CI i no esperar a la CI de Serveis Interns on s’ha 
passat derogar aquesta ordenança sense haver explicat prèviament tot el que es volia fer a la 
platja. Nosaltres ens afegim al que ha dit UAM perquè sentim que a les CI falta molta 
informació del que realment està fent l’equip de govern i pràcticament només passen els 
punts del Ple i això és el que ens agradaria que es corregeixi i que s’evités perquè creiem que 
mereixem un respecte i mereixem doncs un tracte diferent del que se’ns està donant. 
 
Sr. Jiménez: pel que m’ha preguntat el Massi el preu serà de les concessions serà de dos anys 
més dos i només afectaren al que són serveis de platges. 
  
Respecte al que ha dit el grup UAM i PS, el pla d’usos es va modificar. La veritat és que la 
resolució per part de la Generalitat ha arribat ara fa molt poc i sí que és ben cert que potser 
s’hauria pogut comentar a la CI però estàvem pendents de tenir segur una petita modificació 
que encara quedava pendent i que ja ens ha entrat també i l’únic que puc dir és que si voleu 
us passaré tota l’ informació que tinc que ara ja sí que és tota certa. 
 
Sr. Olivella: alguna rèplica? 
 
Sr. Parera: rèplica lògicament és una cosa que és molt clara i sincera que s’havia de votar a 
favor però nosaltres indiscutiblement si havien punts, inclús que el ponent diu que hi havien 
per aclarir, a l’informativa es podia haver dit molt clar: això va així i aixà, no obstant tenim un 
punt per aclarir. Nosaltres ja l’avancem senyor Alcalde que per falta d’educació i per falta de 
comportament nosaltres ens abstindrem. Una cosa que es podia haver votat a favor. 
 
Sr. Ferré: nosaltres també avancem que ens abstindrem en aquest punt pel mateix motiu. 
 
Sra. López: en aquest cas com el punt va passar per la meva comissió, que el punt és la 
derogació d’ordenança fiscal 225 taxa d’ocupació de domini públic marítim i terrestre. Sí és 
ben cert que es van donar les explicacions en la meva comissió i tots els membres que van 
assistir en aquella comissió van estar d’acord que per circumstàncies temporals, o sigui de 
tempo, de calendari era pràcticament impossible que hagués passat el punt del pla d’usos 
que no és un punt sinó que és informació i per això va quedar així de clar. Per una qüestió ja 
sigui per dies de festa, ja sigui per una situació de calendari en aquest sentit. Per aquest motiu 
no només ens van oferir el que teníem coneixement a la meva comissió sinó que així mateix 
els hi vam oferir, bé, ens vareu demanar el Plec de clàusules, es va enviar un correu electrònic, 



 

 

la comissió va ser dilluns, avui estem a dijous i si hagués alguna persona, i fins i tot la 
secretària es va oferir, perquè qualsevol dubte o suggeriment us possessiu en contacte. 
  
Així mateix ahir va haver junta de portaveus i en aquest cas segons em comenta l’alcalde i la 
portaveu de CIU es van donar les explicacions oportunes i va haver l’opció de preguntar tot el 
que calgui. Per tant agrairia que jo entén, i s’ha de respectar la decisió de cada grup 
municipal i la llibertat d’expressió però també que no es deixi entre línees la informació. No es 
va donar al millor fa quinze dies però l’ informació des de dilluns la tenen i ahir a més a més 
es va fer una altra explicació. Gràcies. 
 
Sr. Triadó: a la comissió no es va donar aquesta informació Els plànols no es van donar a la 
comissió. Home no diem el que no és. Feu el favor.  
  
Sr. Alcalde: no hem dit en cap moment això. 
 
Sr. Triadó: Heu dit que es va donar tota la informació a la comissió i a la comissió de serveis 
interns no es va donar. Us vareu comprometre que enviaríeu els plànols i els vareu enviar ahir 
al matí o quasi al migdia. Això és així i no hi ha més coses. 
 
Sr. Olivella: d’acord. No estem dient res més que això. De tota manera anem seguin el que 
toca. Digui’ns Massimiliano. 
 
Sr. Revello: bé, jo veient una mica el debat i sobre tot veient el calendari perquè ens arriba un 
altra l’estiu votaré a favor fent un exercici de confiança perquè em sembla correcte i entenc 
que es podria haver esperat una altra Ple però per les dates que estem potser paredaríem 
l’estiu Per això el meu vot és favorable. 
 
Sr. Parera: A veure si pel poc temps que queda d’aquesta legislatura hi ha temps de corregir 
alguna cosa. la llàstima que ens hem compromès a abstenir-nos perquè desprès de sentir a la 
ponent votaríem en contra però com ens hem compromès a votar a que ens abstindrem, ens 
abstindrem. Espero que es corregeixi això de la regidoria, senyor Alcalde si vostè no posa 
ordre aquí, mentides, mentides i mentides per tots els cantons. 
 
Sr. Ferré: en aquesta cas la regidora d’Hisenda té sempre la paraula de defensar als seus 
companys però nosaltres evidentment ens referíem als seus companys quan han estat ells els 
que no han passat per la seva comissió aquest punt. No aquest sinó el que hi hauria d’haver 
passat de tot el que es pensa fer a la platja i modificar el que s’havia fet l’any passat. Per tan t 
nosaltres evidentment ens abstindrem, sent coherents amb el que hem dit abans perquè ja 
dic que l’ informació tot i que el que ha dit vostè doncs ens va arribar ahir per mail, al migdia. 
Per tant quan hem vist la quantitat de fulls que hi havia i la quantitat d’informació que hi 
havia per mirar ens ha esta impossible mirar-ho en menys d’un dia i per això ens abstindrem. 
 
Sra. López: el que no s’ha de perdre el punt de vista és el que estem passat: proposta 
d’aprovar la derogació d’una ordenança per donar peu a la lliure concurrència. És pel concurs 
del usos de les platges que és el més important. L’ informació està a la disposició a la web 
municipal, se us va oferir, se us va informar: No és que se us hagi donat els plànols que no és 
el mateix, se us va informar i també heu tingut diversos dies per poder fer consultes tant a la 
Secretària com als tècnics i com als polítics. I votem a favor. 



 

 

 
Sr. Olivella: l’única cosa que voldria dir és que potser sí que ha quedat una mica just de temps 
però en definitiva el que pretenem és millorar tota la zona de la platja. Crec que aquí no s’ha 
d’inventar res de nou sinó que molts dels serveis que s’estaven demanant com són para-sols i 
hamaques, no? Doncs el regidor i altres regidors com sempre hem parlat d’allargar la 
temporada i donar més serveis doncs l’única cosa que s’ha fet jo crec és això. I això és positiu 
per tots i no s’ha de discutir molt, és simplement dir: anem a fer això i de la forma en què ho 
fem. Potser si que podien discutir el procediment però llavors sí que és un determini que ha 
de prendre algú altre una decisió però el fet de que es posin més tendals a la zona de Segur 
de Calafell i a la zona de Mas Mel que s’intenti que sigui de lliure concurrència per tota la 
gent que vulgui fer-ho, que els chringitos doncs segueixin la línea del chiringitos que es van 
posar un més aquest any i l’any que ve acabar amb l’altre i que donem més vida a tota la 
gent de la platja perquè la gent tingui aquest accés com a platja de turisme familiar que 
estem venent, jo crec que va en aquesta línea. Penso que no busquem cap altra qüestió que 
aquesta. Crec que no hi ha cap altra intrínculis, que pot millorar això? Doncs veurem aquest 
estiu com funciona i podem seguir parlant-ho. Que es digui en una comissió o en una altra jo 
crec que és el de menys, la qüestió és que es comenti i penso que s’ha intentar comentar. 
 
Sr. Ferré: això que acaba de dir ara el senyor Alcalde és el que no se’ns ha explicat. Se’ns ha 
explicat que es derogava aquesta ordenança i es volia fer una cosa nova a la platja. Funcionar 
diferent però això és el que no hem pogut valorar, això no se’ns ha explicat en cap comissió i 
a més a més no hem tingut l’ informació fins ahir. Llavors nosaltres no sabem ara perquè ho 
ens de mirar bé, no sabem quina opinió donar d’això. Perquè nos sabem encara el que voleu 
fer, no ho hem pogut llegir. D’això és del que ens queixem. Això ens el podríeu haver explicar 
fa quinze dies sense tenir els paper. Ens ho podríeu haver dit. Ens ho podríeu haver explicat fa 
quinze dies a la comissió de territori. És d’això del que ens queixem 
 
Sr. Olivella: Havíem acabat el tema. 
 
Sr. Parera: el senyor Alcalde ho ha arreglat. Li hauries de donar les gràcies que ho ha arreglat, 
indiscutiblement. Però que nosaltres li hem de posar en contacte? Nosaltres? No serà l’equip 
de govern? Nosaltres hem d’anar darrere de l’equip de govern? Quin ponent és això? Que 
vinguin a revisar, que vinguin a preguntar. Però que hem de preguntar sinó tenim notícies, 
que hem de preguntar? A última hora, gràcies senyor alcalde per arreglar l’assumpte, eh. 
 
Sr. Olivella: jo crec que no he fet res més que explicar el que vaig explicar ahir a la junta de 
portaveus. És a dir, ho he tornat a repetir perquè no quedi que no s’ha intentat explicar el 
màxim. Vull dir no hi ha altre secret ni són coses tant estranyes ni difícils d’entendre. És per 
sentit comú, qualsevol persona d’aquí a la taula hauria pogut tirar endavant això l’única cosa 
que s’ha fet doncs demanar tots els permisos i aquestes coses com be ha dit algú membre de 
la taula, el Massi ho ha comentat, que realment estem a sobre de la temporada i les coses 
havien d’anar així, però és un concurs públic. Per tant està tot publicat i tant és que jo us 
digui quinze dies enrere com ahir o abans d’ahir o la comissió d’allà. La qüestió és que ha 
anat així però no són grans coses diferents del que estàvem acostumats a fer. 
 
Jose Antonio, jo crec que ho deixem perquè sinó continuarem parlant, parlant. Com a 
mínim nosaltres hem de donar l’exemple que quan ens toca parlem i quan no, no. 
Gràcies. 



 

 

 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 12 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 1 del regidor no adscrit Massimiliano 
Revello, i 9 abstencions: 7 dels membres del PSC i 3 dels membres d’UAM, acorda:   
 
1.    Derogar l’ordenança fiscal núm. 2.2.5 de l’ocupació de domini públic marítim terrestre i 
donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa d’aplicació. 
 
 
8.8.8.8.    PROPOSTA DE MODIFICAR ELS MEMBRES REPRESENTANTS DE L'ENTITAT AMICS PROPOSTA DE MODIFICAR ELS MEMBRES REPRESENTANTS DE L'ENTITAT AMICS PROPOSTA DE MODIFICAR ELS MEMBRES REPRESENTANTS DE L'ENTITAT AMICS PROPOSTA DE MODIFICAR ELS MEMBRES REPRESENTANTS DE L'ENTITAT AMICS 
DEL PATRIMONI DEL PATRIMONI DEL PATRIMONI DEL PATRIMONI     
    
El Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 6 de juliol de 2011 acordà nomenar els 
membres representants al Consell Rector de l’organisme autònom Fundació Castell de 
Calafell, format per representants dels grups municipals del consistori en el mateix nombre 
que estan en les Comissions Informatives, dues persones de reconegut prestigi de Calafell 
i tres membres de l’associació Amics del patrimoni de Calafell. 
 
L’associació d’Amics pel Patrimoni de Calafell, mitjançant escrit presentat en data 21 de 
febrer de 2013 i amb número de registre general d’entrada 6218,  van comunicar que, 
prèvia reunió de la junta directiva, van acordar una modificacio dels seus membres 
representants  a l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell designant els següents: 
 
- Rafel Solé Mestres 
- Salvador Vallès Ferré 
- Joan Raventós Figuerola 
 
Mitjançant escrit presentat en data 27 de març de 2014 amb número de registre 
d’entrada municipal 10660, comuniquen que, prèvia reunió de la junta directiva, han 
acordat una nova modificació dels seus membres representants: 
 
-           Maria Àngels Rodon Tous i com a suplenta, Carme Feliu Martín 
-           Salvador Vallès Ferré i com a  suplent,  Rafel Solé Mestres 
-           Joan Raventós Figuerola i com a suplenta, Maria Neus Arans Pérez 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat proposa al Ple: 
 
Primer: Modificar els membres representants de l’associació Amics del patrimoni de 
Calafell de la següent forma: 
 
-           Maria Àngels Rodon Tous i com a suplenta, Carme Feliu Martín 
-           Salvador Vallès Ferré i com a  suplent,  Rafel Solé Mestres 
-           Joan Raventós Figuerola i com a suplenta, Maria Neus Arans Pérez 
 
Segon:  Publicar el present acord al BOP de Tarragona. 
 
Tercer: Notificar el present acord als interessats. 



 

 

´ 
Sra. Suárez: no, perquè és un tema de donar compte. Els amics del Patrimoni han canviat la 
Junta i els representants que van al Consell Rector i per tant nosaltres el que fem és acceptar-
ho i passar-ho aquí al Ple. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda: 
Primer: Modificar els membres representants de l’associació Amics del patrimoni de 
Calafell de la següent forma: 
 
-           Maria Àngels Rodon Tous i com a suplenta, Carme Feliu Martín 
-           Salvador Vallès Ferré i com a  suplent,  Rafel Solé Mestres 
-           Joan Raventós Figuerola i com a suplenta, Maria Neus Arans Pérez 
 
Segon:  Publicar el present acord al BOP de Tarragona. 
 
Tercer: Notificar el present acord als interessats. 
 
9. EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTE9. EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTE9. EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTE9. EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTE    
    
Sra. López: com ja sabeu cada any des de que nosaltres estem a l’equip de govern el que fem 
és passar un únic reconeixement de deute amb i sense consignació en aquest cas. S’ha de dir 
que s’ha millorat molt la gestió en aquest cas i que les factures que normalment es passen és 
perquè estan a finals d’any i no es poden tramitar o ens presenten les factures més tard. 
 
Aquest cop el que s’ha decidit separar-ho per les àrees i en cada comissió s’ha presentat 
quines són les factures o pagaments que quedaven pendents i s’ha explicat. Qualsevol dubte 
que tingueu, que en un principi es van resoldre a les comissions, doncs és el moment si ho 
heu mirat i encara teniu algun dubte els regidors de l’àrea corresponent respondrà els vostres 
dubtes. S’ha de dir que hi ha hagut una millora, jo crec que és una aposta que tots els equip 
de govern sempre hem intentat millorar el tema del reconeixement de deute prec`a la fi són 
proveïdors que deixen de cobrar dins del termini estatoblast per la normativa i en aquesta cas 
crec que s’ha anat depurant i tant tècnics com polítics hem aconseguit que abans que eren 
imports elevats doncs que es puguin reduir, fent una comparativa a nivell  pressupostari, a 
despeses insignificants. Simplement això. Gràcies. 
 
9.1 9.1 9.1 9.1 PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/14 DE L'ÀREA D’ALCALDIA DE RECONEIXEMENT PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/14 DE L'ÀREA D’ALCALDIA DE RECONEIXEMENT PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/14 DE L'ÀREA D’ALCALDIA DE RECONEIXEMENT PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/14 DE L'ÀREA D’ALCALDIA DE RECONEIXEMENT 
DE DEUTE DE DEUTE DE DEUTE DE DEUTE AMB AMB AMB AMB CONSIGNACIÓ A CONSIGNACIÓ A CONSIGNACIÓ A CONSIGNACIÓ A 31/12/1331/12/1331/12/1331/12/13    
    
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL PER IMPORT DE 861,60 EUROS, EN CONCEPTE DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL PER IMPORT DE 861,60 EUROS, EN CONCEPTE DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL PER IMPORT DE 861,60 EUROS, EN CONCEPTE DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL PER IMPORT DE 861,60 EUROS, EN CONCEPTE DE 
DESPESES DE L’EXERCICI DESPESES DE L’EXERCICI DESPESES DE L’EXERCICI DESPESES DE L’EXERCICI 2013201320132013    
    
Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest ajuntament que per diverses causes 
no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 



 

 

 
Vistos els informes que s’adjunten a l’expedient. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
 

INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
SOLER BOLDU ROSA 255,00 
ALONSO RUBIO CARLOS 168,00 
MARCOS OTERUELO JOSE DANIEL 168,00 
GARCIA PEREZ FRANCISCO JAVIER 168,00 
GIL VALENCIA JORDI 102,60 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    861,60861,60861,60861,60    

 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta legal de membres, 14 vots a favor: 8 dels 
membres de CIU, 3 dels membres del PPC, i 3 dels membres d’UAM, i 7 abstencions: 6 
dels membres del PSC i 1 del regidor no adscrit Massimiliano Revello, acorda: 

 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
 

INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
SOLER BOLDU ROSA 255,00 
ALONSO RUBIO CARLOS 168,00 
MARCOS OTERUELO JOSE DANIEL 168,00 
GARCIA PEREZ FRANCISCO JAVIER 168,00 
GIL VALENCIA JORDI 102,60 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    861,60861,60861,60861,60    

    
9.2. 9.2. 9.2. 9.2. Àgueda Subirana Àlvarez, secretària accidental de l’Ajuntament de Calafell. 
 
PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/14 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/14 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/14 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/14 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMBAMBAMBAMB    
CONSIGNACIÓ A CONSIGNACIÓ A CONSIGNACIÓ A CONSIGNACIÓ A 31/12/13 ÀREA DE SERVEIS INTERNS31/12/13 ÀREA DE SERVEIS INTERNS31/12/13 ÀREA DE SERVEIS INTERNS31/12/13 ÀREA DE SERVEIS INTERNS....    
    



 

 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER 
IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT DE 682,09 DE 682,09 DE 682,09 DE 682,09 EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2013EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2013EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2013EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2013    
    
Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest ajuntament que per diverses causes 
no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot a favor dels membres de CIU i PPC i 
les abstencions dels membres del PSC i UAM, proposa al Ple: 
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IRPFIRPFIRPFIRPF    IVAIVAIVAIVA    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
IMP. IMP. IMP. IMP. 

LÍQUIDLÍQUIDLÍQUIDLÍQUID    
1378/14 OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL     52,11 52,11 
1381/14 OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL     107,75 107,75 
1376/14 MARTINEZ BASTIDA M. JOSEPA 58,39   336,44 278,05 
1383/14 CAPRINTER SL     155,79 155,79 

  OSORIO PATILLA ISABEL                 30,00 30,00 
  TOTALTOTALTOTALTOTAL    58,3958,3958,3958,39    0,000,000,000,00    682,09682,09682,09682,09    623,70623,70623,70623,70    

 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta legal de membres, 14 vots a favor: 8 dels 
membres de CIU, 3 dels membres del PPC, i 3 dels membres d’UAM, i 7 abstencions: 6 
dels membres del PSC i 1 del regidor no adscrit Massimiliano Revello, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IRPFIRPFIRPFIRPF    IVAIVAIVAIVA    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
IMP. IMP. IMP. IMP. 

LÍQUIDLÍQUIDLÍQUIDLÍQUID    
1378/14 OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL     52,11 52,11 
1381/14 OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL     107,75 107,75 
1376/14 MARTINEZ BASTIDA M. JOSEPA 58,39   336,44 278,05 
1383/14 CAPRINTER SL     155,79 155,79 



 

 

  OSORIO PATILLA ISABEL                 30,00 30,00 
  TOTALTOTALTOTALTOTAL    58,3958,3958,3958,39    0,000,000,000,00    682,09682,09682,09682,09    623,70623,70623,70623,70    

 
 
9.3. 9.3. 9.3. 9.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 3/2014 DE L'ÀREA DE SERVEIS PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 3/2014 DE L'ÀREA DE SERVEIS PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 3/2014 DE L'ÀREA DE SERVEIS PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 3/2014 DE L'ÀREA DE SERVEIS 
A LES PERSONES, DE RECONEIXEMENT DE A LES PERSONES, DE RECONEIXEMENT DE A LES PERSONES, DE RECONEIXEMENT DE A LES PERSONES, DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/13, DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/13, DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/13, DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/13, A A A A 
FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER IMPORT DE 4.426,23EUROS, EN CONCEPTE DE FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER IMPORT DE 4.426,23EUROS, EN CONCEPTE DE FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER IMPORT DE 4.426,23EUROS, EN CONCEPTE DE FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER IMPORT DE 4.426,23EUROS, EN CONCEPTE DE 
DESPESES DE L’EXERCICI 2013DESPESES DE L’EXERCICI 2013DESPESES DE L’EXERCICI 2013DESPESES DE L’EXERCICI 2013    
    
Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest ajuntament que per diverses causes 
no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 
 
Vistos els informes que s’adjunten a l’expedient. 
 
La Comissió Informativa de Serveis a les Persones, amb els vots a favor de CIU i PP i 
l’abstenció de PSC i UAM, proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 
ReconèixerReconèixerReconèixerReconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i  60.2 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels deutes 
acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 

 
RFAC 

 
NÚM. OPERACIÓ

 
INTERESSAT 

 

 
IMPORT 

 

 1552/14  2014001285 SGAE 97,89

1549/14 2014001285 Cubellas Color S.L. 44,65

1554/14 2014001285 Tandem Wellness S.L. 95,81

1555/14 2014001285 Schlecker SAU – Pedret López, Sílvia 3,69

CF No pagada 2014001285 Pedret López, Sílvia 1,50

CF No pagada 2014001285 Pedret López, Sílvia 1,50

1556/14 2014001285 MCB Cinemas Calafell S.L. 3.673,56

CF No pagada 2014001285 Domínguez Ortiz, Damaris 8,55

CF No pagada 2014001285 Osorio Patilla, Isabel 9,10

CF No pagada 2014001285 Wildbret, Myra 13,68

CF No pagada 2014001285 Andreu Bueren, Rafael 38,60

CF No pagada 2014001285 Andreu Bueren, Rafael 37,60

CF No pagada 2014001285 Andreu Bueren, Rafael 38,60

556/14 2014001285 Marinkoski Stefan – AMPA INS La Talaia 150,00

1051/14 2014001285 Creu Roja 194,00

2473/14 2014001285 Maria Nogales Barrero – Bar Poliesportiu 17,50

  TOTAL IMPORT A APROVAR 4.426,23

 



 

 

 
El Ple de la corporació per majoria absoluta legal de membres, 14 vots a favor: 8 dels 
membres de CIU, 3 dels membres del PPC, i 3 dels membres d’UAM, i 7 abstencions: 6 
dels membres del PSC i 1 del regidor no adscrit Massimiliano Revello, acorda: 
 
ReconèixerReconèixerReconèixerReconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i  60.2 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels deutes 
acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 

 
RFAC 

 
NÚM. OPERACIÓ

 
INTERESSAT 

 

 
IMPORT 

 

 1552/14  2014001285 SGAE 97,89

1549/14 2014001285 Cubellas Color S.L. 44,65

1554/14 2014001285 Tandem Wellness S.L. 95,81

1555/14 2014001285 Schlecker SAU – Pedret López, Sílvia 3,69

CF No pagada 2014001285 Pedret López, Sílvia 1,50

CF No pagada 2014001285 Pedret López, Sílvia 1,50

1556/14 2014001285 MCB Cinemas Calafell S.L. 3.673,56

CF No pagada 2014001285 Domínguez Ortiz, Damaris 8,55

CF No pagada 2014001285 Osorio Patilla, Isabel 9,10

CF No pagada 2014001285 Wildbret, Myra 13,68

CF No pagada 2014001285 Andreu Bueren, Rafael 38,60

CF No pagada 2014001285 Andreu Bueren, Rafael 37,60

CF No pagada 2014001285 Andreu Bueren, Rafael 38,60

556/14 2014001285 Marinkoski Stefan – AMPA INS La Talaia 150,00

1051/14 2014001285 Creu Roja 194,00

2473/14 2014001285 Maria Nogales Barrero – Bar Poliesportiu 17,50

  TOTAL IMPORT A APROVAR 4.426,23

 
9.4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE 9.4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE 9.4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE 9.4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 4/2014 DE L'ÀREA D'OBRES L'EXPEDIENT NÚM. 4/2014 DE L'ÀREA D'OBRES L'EXPEDIENT NÚM. 4/2014 DE L'ÀREA D'OBRES L'EXPEDIENT NÚM. 4/2014 DE L'ÀREA D'OBRES 
PÚBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB PÚBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB PÚBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB PÚBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB 
CONSIGNACIÓ A 31/12/13.CONSIGNACIÓ A 31/12/13.CONSIGNACIÓ A 31/12/13.CONSIGNACIÓ A 31/12/13.    
    
Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses causes 
no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 
 
Vistos els informes emesos pels tècnics de Medi Ambient i Urbanisme,  que s’adjunten a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 403/14, emès pel Departament d’Intervenció que queda adjuntat a 
l’expedient 



 

 

 
El president de la Comissió Sr. Solé i el regidor Sr. Jiménez expliquen de forma conjunta 
aquesta proposta i, en concret, cadascun la de la seva àrea. El Sr. Solé puntualitza que la 
diferència entre les dues propostes de reconeixement de deute es que la de l’expedient 
5/2014 es sense consignació. 
 
El regidor sr. Parera aprofita que una de les dues propostes conté un reconeixement de 
deute del Port per demanar qui són els consellers delegats del port per part de 
l’Ajuntament. El sr. Solé l’informa que són el Quim Vidal i la ....... A més demana que 
quedi constància li sap greu que s’hagi generat aquest precedent, reconeixent aquest 
deute de l’any 2013 amb el Port quan aquest té pendents de complir moltes obligacions i 
compromisos amb l’Ajuntament. D’altra banda, manifesta que aquests reconeixements de 
deute haurien de tractar-se a la CI de Serveis Interns i no en aquesta d’Obres Públiques, 
Manteniment i Medi Ambient. 
 
El president Sr. Solé li contesta a tot el que ha exposat el Sr. Parera i també fa un petita 
reflexió de la “llosa” que va suposar la construcció del Port i les conseqüència d’aquest. 
Entre d’altres, destaca que un dels problemes importants que es troba l’Ajuntament en 
l’actualitat  es que els locals que té en propietat no es poden fer segons quines activitats 
perquè el propi reglament intern del Port les prohibeixen essent un obstacle important per 
rentabilitzar-los. 
 
La Comissió Informativa d’OBRES PUBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT – 
URBANISME amb l’abstenció dels grups municipals del PSC i UAM, proposa al Ple de la 
Corporació,  l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
1546/14 JJ FUSTERS MECA SL 94,94 
1571/14 MARVI ASCENSORES SL 151,54 

      
949/14 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 17,16 
950/14 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 17,16 

      
ADO  COMUNITAT PROPIETARIS J. VERDAGUER, 16 847,30 

ADO  
COMUNITAT PROP.EDIF.GALERIAS MASIA 
NOVA 1.981,00 

ADO COMUNITAT PROP. CALAFELL NOVA ESCALA H  330,44 
1557/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 1.595,88 
1558/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 1.001,55 
1559/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 1.001,55 



 

 

1560/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 711,52 
1561/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 946,63 
1562/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 970,70 
1563/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 696,21 
1564/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 522,67 
1565/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 662,91 
1566/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 662,91 

ADO  COMUNITAT PROP.REPOS SEGUR CALAFELL 1.964,06 
  TOTAL 14.176,1314.176,1314.176,1314.176,13    

 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Donar compte d’aquest acord al Departament de Serveis econòmics. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta legal de membres, 14 vots a favor: 8 dels 
membres de CIU, 3 dels membres del PPC, i 3 dels membres d’UAM, i 7 abstencions: 6 
dels membres del PSC i 1 del regidor no adscrit Massimiliano Revello, acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
1546/14 JJ FUSTERS MECA SL 94,94 
1571/14 MARVI ASCENSORES SL 151,54 

      
949/14 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 17,16 
950/14 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 17,16 

      
ADO  COMUNITAT PROPIETARIS J. VERDAGUER, 16 847,30 

ADO  
COMUNITAT PROP.EDIF.GALERIAS MASIA 
NOVA 1.981,00 

ADO COMUNITAT PROP. CALAFELL NOVA ESCALA H  330,44 
1557/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 1.595,88 
1558/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 1.001,55 
1559/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 1.001,55 
1560/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 711,52 
1561/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 946,63 
1562/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 970,70 
1563/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 696,21 
1564/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 522,67 
1565/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 662,91 
1566/14 PORT SEGUR CALAFELL ADMINISTRACION SL 662,91 

ADO  COMUNITAT PROP.REPOS SEGUR CALAFELL 1.964,06 



 

 

  TOTAL 14.176,1314.176,1314.176,1314.176,13    
 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Donar compte d’aquest acord al Departament de Serveis econòmics. 
    
 
9.5. 9.5. 9.5. 9.5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 5/2014 DE L'ÀREA D'OBRES PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 5/2014 DE L'ÀREA D'OBRES PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 5/2014 DE L'ÀREA D'OBRES PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 5/2014 DE L'ÀREA D'OBRES 
PÚBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE PÚBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE PÚBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE PÚBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE 
CONSIGNACIÓ A 31/12/13.CONSIGNACIÓ A 31/12/13.CONSIGNACIÓ A 31/12/13.CONSIGNACIÓ A 31/12/13.    
    
Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses causes 
no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe proposant que es 
reconegui un crèdit extrajudicial a favor de les persones que han executat i/o prestat els 
serveis de què es tracta. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient que queda adjuntat a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 405/2014, emès pel Departament d’Intervenció, que queda adjuntat a 
l’expedient. 
 
El president de la Comissió Sr. Solé i el regidor Sr. Jiménez expliquen de forma conjunta 
aquesta proposta i, en concret, cadascun la de la seva àrea. El Sr. Solé puntualitza que la 
diferència entre les dues propostes de reconeixement de deute es que la de l’expedient 
5/2014 es sense consignació. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
dels grups municipals del PSC i UAM, proposa al Ple,  l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
1547/14 PRO-GIS INTEGRAL 1.037,58 
947/14 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 103,62 
948/14 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 56,10 

      TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.197,301.197,301.197,301.197,30    
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Donar compte al Departament de Serveis Econòmics. 
    
El Ple de la corporació per majoria absoluta legal de membres, 14 vots a favor: 8 dels 
membres de CIU, 3 dels membres del PPC, i 3 dels membres d’UAM, i 7 abstencions: 6 
dels membres del PSC i 1 del regidor no adscrit Massimiliano Revello, acorda: 
 



 

 

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i l’article 163 del Reial  decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i  60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors següents, pels 
deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
 

RFACRFACRFACRFAC    INTERESSATINTERESSATINTERESSATINTERESSAT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
1547/14 PRO-GIS INTEGRAL 1.037,58 
947/14 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 103,62 
948/14 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 56,10 

      TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.197,301.197,301.197,301.197,30    
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Donar compte al Departament de Serveis Econòmics. 
 
10. 10. 10. 10. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVAPROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVAPROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVAPROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA    PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA ZONA PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA ZONA PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA ZONA PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA ZONA 
DESTINADA A SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS DESTINADA A SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS DESTINADA A SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS DESTINADA A SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS ----TEXT REFÓSTEXT REFÓSTEXT REFÓSTEXT REFÓS----    
    
La Junta de Govern Local de 24 d’abril de 2013, va aprovar inicialment el Pla Especial 
Urbanístic de la zona destinada a Serveis funeraris municipals, redactat pels Serveis Tècnics 
Municipals. 
 
L’esmentat acord va ser objecte d’informació pública mitjançant edicte publicat en el BOPT 
núm. 112 de data 15 de maig de 2013, diari el Punt Avui de data 2 de maig de 2013 i 
pagina web d’aquest Consistori. 
 
Durant el preríode d’informació pública s’han sol.licitat informes als organismes oficials 
competents següents: 
 
• Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament 
d’interior de la Generalitat de Catalunya, va emetre informe favorable. 

• Oficina Territorial  d’Acció i Avaluació Ambiental Serveis Territorials Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va emetre informe favorable. 

• Agència Catalana de l’Aigua, va emetre informe favorable amb una condició a 
incloure al text del Pla: 

“Pel disseny de la xarxa de pluvials s’hauran de tenir en compte les condicions efectuades 
al punt corresponent del present informe en relació a la necessitat de preveure dispositius 
de laminació del cabal punta, així com per reduir la contaminació generada en episodis de 
pluja.” 
A l’apartat Informe Ambiental es recull la condició. 
 
• Agència de Salut Pública de Catalunya, va emetre informe favorable. 

• Departament de Cultura de la Generalitat  de Catalunya, va emetre informe 
favorable pel que fa al patrimoni arquitectònic i pel que fa al matrimoni arqueològic, 
favorable amb una condició a incloure al text del Pla: 

“Es prevegi un control dels moviments de terres en la fase d’execució, atesa la proximitat 
del jaciment arqueològic del Cementiri.” 
Es  recull la condició a l’article 10 de la Normativa del Pla especial. 



 

 

• Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, va emetre informe 
favorable, amb condicions a incloure al text del Pla: 

“Es resolguin les mancances detectades mitjaçant la realització de les accions assenyalades 
en el apartats precedents, les quals apareixen subratllades. Donat que aquestes 
mancances poden considerar-se lleus, les modificacions en l’Estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada es podran implementar de forma paralel·la a la tramitació del projecte 
constructiu.” 
S’ha adaptat l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
• Institut Geològic de Catalunya va emetre informe favorable amb una condició que 
cal incorporar al text del Pla: 

“Es considera imprescindible afegir les conclusions d’aquest informe a la memòria del pla, 
referenciant-lo degudament i adjuntant-lo en la seva totalitat en els annexes. La 
informació sobre riscos geològics exposada a la memòria del Pla ha de ser una síntesi de 
les descripcions, conclusions i recomanacions exposades en el dictament geològic 
especificat anteriorment.” 
 
S’ha incorporat un nou apartat de Riscos Geològics a la Memòria del Pla i l’informe del 
IGC als Annexes.  
 
• Informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de data 9 
d’abril de 2014. 
 
Per part dels Serveis Tècnics Municipals s’ha redactat el text refós que a l’apartat de Pla 
d’Etapes i Estudi Econòmic  s’adapta a la redacció final que ha estat aprovada en el Plec de 
Condicions de la Concessió del servei de Tanatori Municipal. 
 
A petició del president de la Comissió Informativa Sr. Solé, el Director Arquitecte del 
departament d’Urbanisme, Sr. Joan López, manifesta que en la darrera Comissió 
Informativa ja es va explicar en que consistia aquest Pla Especial Cementiri i que el motiu 
de que torni a passar per aquest Comissió es que s’ha rebut l’informe favorable i preceptiu 
de la CTUT per que el Ple de l’Ajuntament, si ho considera, ho pugui aprovar 
definitivament. 
 
El Sr. Parera diu que, com no va poder assistir a la darrera Comissió, on es va explicar en 
que consistia aquest PE, demana si es possible informar de nou en que consisteix aquest 
Pla Especial. El Joan López torna a explicar la finalitat i objectius del PE del Cementiri. 
 
Després de l’explicació, el Sr. Parera i el Sr. Bonilla, en relació a la titularitat i disponibilitat 
dels terrenys del cementiri actual i els que afectarà la futura ampliació, sol·licitant 
informació al president de la Comissió. Aquest, conjuntament amb l'Assessor Jurídic del 
departament d’Urbanisme, se’ls explica que el cementiri actual està construït sobre 
terrenys que son titularitat municipal i que la futura ampliació es farà sobre uns terrenys 
que van ser cedits de forma anticipada pels Germans Olivella. El Sr. Parera i el Sr. Bonilla 
en relació als terrenys on es troba construït l’actual cementiri i, en concret, sobre la part 
del terreny que va ser adquirida mitjançant expropiació als germans Olivella sol·licitant que 
se’ls informi en la pròxima CI de si finalment es va arribar a un mutu acord envers ela seu 
justi preu i en que va consistir. El president de la Comissió diu que es buscarà aquesta 
informació.  
 



 

 

La Comissió Informativa de l’Area d’ OBRES PUBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT 
- URBANISME amb l’abstenció dels grups municipals del PSC i UAM, proposa al Ple de la 
Corporació,  l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic de la zona destinada a Serveis 
funeraris municipals, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
SEGON.- Publicar el present acord al BOPT 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord als Serveis Territorials d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Sr. Solé: moltes gràcies senyor alcalde i molt bon dia a tothom. El punt que passem a 
continuació com a comentat el senyor alcalde i la secretària és l’aprovació definitiva del pla 
especial. Que vol dir això? Sobre tot per la gent que ens escolta, el pla especial és per definir i 
ordenar tota la zona d’equipaments que està al cementiri en el qual tal com és v afer 
l’ordenació que segueix igual que al 1995 doncs la previsió de l’ampliació del cementiri per 
deixar-lo definit la construcció del tanatori que es pot fer en un futur. A nivell de terreny hi ha 
dos parts de terrenys, una part que és municipal i l’altra que ja ho és degut a una cessió 
anticipada que vam fer l’any passat de la qual els propietaris no perden els drets urbanístics 
de la zona. Zona coneguda anteriorment coma Calafell sud-oest i que està a l’espera de 
desenvolupar el pla parcial. Mentre no es desenvolupi aquest pla parcial, l’ajuntament ha de 
fer aquest pla especial per incloure, torno a repetir, el possible tanatori i l’ampliació del 
cementiri. Cal dir que el pla especial no només defineix a nivell urbanístic com ha de quedar 
sinó també explica com ha de ser la minimització de l’impacta visual el qual s’adapta a la 
topografia tant en el cementiri com en el tanatori. I desprès dir que hem tingut els informes 
favorables de tots el organismes: de la comissió territorial d’urbanisme de Tarragona, de 
mobilitat, Institut Geològic de Catalunya, de temes mediambientals, etc i que a la vegada no 
hem tingut cap al·legació. Entenem doncs que el procés és favorable per totes les parts i que 
al final és un tràmit que hem de fer fins que no es desenvolupi la parcial. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: Masimiliano tens la paraula. 
 
Sr. Revello: sí bueno, jo revisant una mica tota l’ informació referent a aquest tema hi ha dos 
parts que m’agradaria separar. Una que és l’ampliació del cementiri que evidentment la trobo 
necessària i útil però la segona referent al projecte de construcció del nou tanatori, cosa que 
jo ja havia manifestat fa uns mesos, potser és un projecte que per Calafell ara mateix no és 
necessari. A tothom ens agrada el millor per al nostre poble pensar en gran, tenir projectes 
ambiciosos, però penso que el tanatori en aquest moment, i en futurs anys, no serà viable i 
ens trobarem amb un problema sobre la taula. De moment res més, gràcies. 
 
Sr. Olivella: gràcies. UAM. 
 
Sr. Parera: UAM com que a l’informativa ja es va informar i es va parlar de tot això. Creiem 
que és una regulació urbanística del planejament del sector per tant nosaltres això 
pràcticament ho veiem bé, cosa que com es sap que UAM està en contra, totalment, del 
tanatori però no té res a veure el tanatori amb la regulació urbanística i planejament del 
sector. Per tant una cosa s’ha de deslligar de l’altra, nua cosa és que UAM estigui en contra 



 

 

del tanatori i altra cosa és que estigui a favor d’un planejament del sector. De moment res 
més senyor alcalde. 
 
Sr. Olivella: molt bé. PP. 
 
Sra. Elvira: no farem declaracions. 
 
Sr. Olivella: PS. 
 
Sr. Ferré: sí defensarà el punt el José Bonilla. 
 
Sr. Bonilla: sí, gracias senyor alcalde. Bon dia a tothom. Mire, como ustedes saben nuestro 
grupo, el PSC, estamos en contra concretamente del tanatorio; no así de lo que será la 
ampliación del cementerio porque en su momento terminarà haciendo falta pero lo que es el 
tanatorio nosotros estamos totalmente en contra tal y como lo hemos ido explicando a lo 
largo del procedimiento que ustedes empezaron en el inicio del 2013. Ustedes nos han 
pasado a lo largo de todo el año pasado y lo que llevamos de éste varias propuestas, entre 
ellas le voy a numerar algunas para recordar mayormente un poco y refrescar la memoria de 
las personas que nos escuchan, puesto que los que estamos aquí en la sala seguramente lo 
tienen más puesto al día aunque no todos. 
 
Ustedes nos pasaron en el pleno de 28 de marzo de 2013 un pliego de clausulas de la 
concesión administrativa para el tema de la ampliación del cementerio que ya decimos y del 
tanatorio. Pero claro con éste pliego de clàusules ustedes se pasaron todo el año pasado pues 
ahí. Practicamente convocando mesas de contratación y demás. Y al final en el mes de enero 
de éste año pues ustedes han vuelto a pasar, el 30 de enero de 2014,  vuelven a hacer otra 
vez el tema de otro pliego de concesiones administrativas de nuevio porque elo anterior no 
les valía, tal y como nosotros tambié le habíamos estado avisando a lo largo de todo el año 
pasado en las reuniones que habíamos tenido, tanto en comisiones, como en reuniones con 
el regidor, como en los plenos.  
Bueno ustedes ahora no hacen más que seguir con el tema del proyecto del tanatorio 
adelante que está en una pura agonía, con muchas prisas. Como referéncia les recuerdo el 
pleno del 30 de enero de éste año con un trámite de urgéncia de quinze días de exposición al 
público para presentar oferta a los licitadores. Para una concesión que durarà cincuenta años 
ustedes les dan a las empresas que tienen que presentar la oferta quince días nada más. Por 
una tramite de urgencia que se le podía haber alargado a las empresas y posiblemente 
hubieses habido más o estado en mejores condiciones para poder llevar el tema. 
 
Los pliegos de condiciones que han tenido que hacer de nuevo porque el anterior no era 
creïble, poca previsión senyor Solé; mesas de contratación convocando primero y 
desconvocando después la mesa de contratación y usted se queda tan tranquilo y tan 
pancho. Aquí alguien tendrá qeu dimitir seño alcalde. Las cosas se están haciendo mal. 
Ustedes están atascados en el tanatorio, se les ha convertido en un laberinto del cual ustedes 
no saben como salir. Y a la licitación me remito, no hay más que ver como se está llevando 
todo este proceso. Mi grupo, el PSC, pedimos responsabilidad política. Señor Solé, que dimita 
porque el tema del tanatorio le ha venido grande y su gestión y la del equipo de gobierno ha 
sido y es nefasta al frente de todo el proceso que estan llevando con todo este tema, por no 



 

 

mencionar otros muchos temas en los cuales ustedes estan metiendo la pata hasta más para 
allá y estan metiendo a los ciudadanos a hacer pasar puras penurias. De momento nada más. 
 
Sr. Olivella: molt bé gràcies. CIU. 
 
Sr. Solé: gràcies senyor alcalde. Contestaré al Massi i al senyor Parera d’ UAM a la vegada 
perquè crec que més o menys han acabat dient el mateix. Primer vull deixar clar una cosa, jo 
entenc que alguns vulguin fer públic parlar de certes coses però aquest punt no es tracta 
parlar del tanatori. Ja vam passar un punt aquí, vostè recorda dates, potser hauria de fer 
memòria més propera i aleshores ho podria explicar millor però hem de pensar que avui és un 
tema urbanístic tal i com ha dit el senyor Parera.  
 
Per tant el tema urbanístic queda molt definit en el planejament, queda molt definit en les 
actuacions i ampliacions que hi ha hagut en els anys anteriors com va ser l’última ampliació 
que sinó recordo malament va ser a l’any 2008 i tal com es va definir en el 1995 i 
anteriorment. Per tant diguéssim que a nivell urbanístic acabem de definir el que serà 
l’ampliació del cementiri i torno a repetir la possible col·locació del tanatori. Faré una reflexió 
general parlant del tanatori, diuen que no és necessari, que no serà viable, això ho ha de dir 
ell no ho ha de dir l’ajuntament. Si l’ajuntament proposa un espai i hi ha empreses que es 
presenten doncs són elles qui decideixen, o no decideixen, si aquest negoci o aquest servei 
que es vol donar és viable. L’ajuntament està ficant les màximes facilitats per donar un nou 
servei. Per tant doncs és el marcat qui decideix, no és l’ajuntament i en aquest cas tenim dos 
empreses. Potser tant bona proposta no és. I recordo que hi ha municipis molt més petits que 
tenen tanatori inclús municipis més petits que tenen dos i tot. Per tant hem de ser conscients 
que el tanatori, l’ajuntament vol donar un nou servei i és el mercat qui el defineix. 
 
Per que fa a l’opinió del PS, i en concret del senyor Bonilla, m’alegro d’una cosa de les que ha 
dit: que està d’acord amb l’ampliació del cementiri cosa que si miréssim el que vostès van dir 
en l’anterior ple, potser perquè el barrejaven amb el tanatori perquè l’important és barrejar i 
no aclarir doncs no van dir exactament el mateix. Inclús van definir que el punt s’havia quedat 
curt i que no s’havia pogut trobar una nova ubicació. Per tant reconeixen que doncs que 
potser no tot es va fer en el seu moment. Ara diguéssim que d’alguna manera es desdiuen 
però suposo que això no el reconeixeran però sí que queda palès i per tant amb això sí que 
podem refrescar la memòria. Vostès estan en contra del tanatori, vostès estan en contra de 
tot el que fem i això sí que és notori. No amb aquest exemple sinó amb molts altres. Entenc 
que han de fer oposició, entenem que és la seva feina però també entenem que vostès pel 
municipi només miren el que els hi convé. 
 
Si anem una mica més a fons també els hi diré el següent: pel que fa el tema del tanatori 
possiblement vostès no el van tirar endavant perquè no van tenir temps. Però sí que vostès es 
van moure perquè això en algun dia os una realitat i no crec que la vostra manera de dir ara 
mateix que estan en contra del tanatori, doncs és una mica hipòcrita, deixem-ho dir, perquè 
la reflexió que vull fer és la següent: vostès no van tenir temps de tirar-lo endavant. I com que 
ara ho fan uns altres doncs estem en desacord i a sobre fiquem pals a la roda. Si el 
procediment està durant més del compte no és una qüestió que no s’estigui d’ amunt sinó 
que es vol fer bé i com es vol fer bé no volem que hi hagi cap pas que l’ajuntament en un 
futur, hi hagi el govern que hi hagi, pugui tenir algun problema amb la licitació que es va fer. 
Entenc doncs que potser a vostè li molesta que fem les coses bé però aquesta és la realitat. 



 

 

Que s’està triant més? Home ens agradaria que les coses anessin més ràpid però el 
procediment és el que és, no ens estem saltant cap pas i a nivell jurídic, a nivell administratiu 
a nivell tècnic s’està fent de la millor manera possible. Diu molta presa i poca planificació. Si 
haguéssim tingut molta presa probablement ja s’estaria construint i si haguéssim tingut poca 
planificació doncs ni el pla especial s’hagués fet ni s’hagués tornat a reiniciar el procés ni es 
demanarien els informes corresponents ni s’explicaria com es fa tant en les meses de 
contractació com en les CI com e altra tipus de reunions o trobades que podem tenir. 
 
Jo em quedo molt tranquil perquè el procés s’està fent bé i correctament per tant ben 
tranquil estic. Vostè demana la meva dimissió, sap que passa? Que quan un no fa res mai té 
problemes però quan un realment vol tirar les coses endavant doncs es troba amb dificultats 
però al final és treballar i com he dit en altes plens la voluntat, i suposo que la de tots els que 
estem aquí, és fer el bé pel municipi durant uns anys. Jo faria la reflexió de que es centri en el 
punt, parlem del tanatori quan vostès vulgui però el punt no es parlar del tanatori sinó parlar 
del planejament que es ordenar aquella zona de la mateixa manera que vostès ho van deixar 
en el planejament i això vostè si que ha de fer memòria i com ha dit vostè refrescar la 
memòria. Creiem que el punt és positiu, és un tràmit que hem de seguir, així ens ho marca el 
planejament i així ho estem fent. Amb planificació que és el que alguns ens han dit que o 
tenim. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: :a molt bé, gràcies. Iniciaríem el torn de rèplica. Massimiliano. 
 
Sr. Revello: només aclarir una cosa. Jo he volgut senyor Solé parlar del tanatori perquè 
encara no havia tingut l’ocasió de manifestar la meva opinió sobre aquest argument però 
sí que com he dit, i també ha remarcat el senyor Parera, són dos arguments diferents: un 
és el pla especial i un altra cosa és la construcció del tanatori. Avui estem parlant del pla 
especial i estic d’acord amb vostès que toca parlar del que toca 
 
Sr. Parera: UAM només repetir el que s’ha dit abans que això és la regulació urbanística i un 
planejament del sector per tant ja avancem per no perdre temps i fer discursos en va que 
nosaltres,UAM, votarem a favor. 
 
Sr. Bonilla: sí, gracias señor alcalde. Mire señor Solé, usted dice que nosotros, el PSC, nos 
dedicamos a ponerles palos a las ruedas. Yo creo que no hace falta que nosotros le 
pongamos palos a las ruedas, se las ponen ustedes mismos. Más trabas, más impedimentos y 
más palos a las ruedas que los que ustedes estan poniendo en todo este procedimiento es 
practicamente imposible. Ustedes mismos convocan mesas de contratación y a los diez 
minutos terminan desconvocándolas. Ahí no interviene la oposición, ahí no interviene para 
nada el PS, ahí intervienen ustedes mismos con la mala gestión que estan llevando al frente 
de todo este proceso. Se ha tenido que volver a inicar con un procedimiento de nuevo, un 
año después de tener el primero iniciado, eso no es culpa delPSC, eso es culpa de ustedes 
que no lo iniciaron bien y a mitad de camino han tenido que volver a iniciar de nuevo con 
todo el procedimiento. Eso es culpa del equipo de gobierno que no sabe cómo hacerlo, no 
sabe cómo se va a terminar sabiendo todo este procedimiento. Y no hau más que ver como 
lo estn llevando y alargando el procedimientos.  
 
¿Las urgencias? Claro que ustedes lo llevan por urgencia. De ahí muchas equivocaciones, 
tienen muchas prisas por inaugurar el tanatorio antes de que se les acabe este mandato. Pero 
ustedes mismos se estan poniendo toda las dificultades habidas y por haber para no poder 



 

 

llevar el procedimiento adelante. En todo este procedimiento que se está desarrollando pues 
la verdad es que está faltando mucha coherencia por parte de ustedes y está faltando mucha 
explicación. Los pliegos de condiciones que han ido presentando a lo largo de todo el proceso 
para sacarlos públicos y llevarlo a concurso, la verdad es que han dejado mucho que desear, 
tanto que estas dificultades mismas se estan volviendo en vuestra contra por el mismo 
procedimiento de las prisas. Inicien un procedimiento normal y entonces verán como las 
empresas no terminaran apostando por ésto. Lo que pasa es que han maquillado una serie de 
datos, han maquillado una serie de informes para, concretamente, que haya alguna empresa 
interesada en el tema pero la realidad es otra. La realidad es que tenemos un tanatorio a 
cinco minutos de Calafell y no le hace falta a Calafell, hoy en día, meterse en una concesión a 
cincuenta años para el tema del tanatorio. De momento nada más señor alcalde. 
 
Sr. Solé: moltes gràcies senyor alcalde. Referent al Massi o a UAM doncs ja crec que ha definit 
la seva postura i o entraré més en paraules. 
 
Miri senyor Bonilla, del PS li diria varies coses però tampoc vull estendre’m molt en aquest 
punt però quan un acusa de maquillar dades i paper i això, que digui quines i que ho expliqui 
perquè embrutar i parlar sense concretar i sense dir res doncs a vostè el deixa en un mal lloc 
perquè al final el que està dient no té res a veure, primer amb el punt ni desprès amb la 
realitat. Si vostès creu que s’estan fent coses malament digui-les. Digui: això, això i això, per 
aquest motiu i per aquest altre. Però dir que s’ha fet coses malament, que s’ha maquillat 
informació i s’ha maquillat dades, quines? Va, quines són? Digui una. Només ha dit que està 
en contra del tanatori, quan vostès en el planejament ho preveuen. Quan desprès van fer 
contactes per tenir un tanatori però ara diuen que estan en contra i a sobre que nosaltres 
maquillem dades. Ens demana que anem amb urgència, quina urgència? Si com més temps 
passi el servei estarà més tard i si ho inaugura n altre govern, doncs que l’inauguri. A 
nosaltres ens és igual, volen donar nu servei al municipi i això és el que està passant. Però 
vostè com que ho està fent un altre equip de govern, com potser és una idea que a vostès 
se’ls hi havia ocorregut i no l’ha pogut desenvolupar doncs esteu en contra.  
 
Desprès acusa que l’ informació està mal donada i que no s’ha explicat. A les CI han vingut 
els tècnics, el jurídic, els arquitectes, s’ha explicat tan ta les meses de contractació que són 
obertes al públic que tothom pot venir, tant a les CI, al Ple i ha estat penjada en informació 
pública. L’ informació hi és. I diu que ni s’ha explicat i que no té constància i que hi ha 
informació que falla. Miri agafi una coherència en el seu discurs i defensi-la però aporti dades, 
dates concretes i fets. Parlar, ficar pals a la roda i embrutar un procediment és el que fa. Per 
tant sigui més coherent, defensi el que realment cregui però no es contradigui cada dos per 
tres i si critica fiqui dades i fets que demostrin el que està dient perquè parlar és molt fàcil i 
això sí que ho sap fer. Parlar i no concretar res.  
 
I torno a repetir que si realment no fos viable ara mateix no s’haurien presentat dos empreses. 
Ells suposo que hauran fet els seus números i suposo que saben doncs la viabilitat o no del 
projecte. Per tant no som nosaltres qui hem de dir que això del tanatori està fora del mercat. 
Em torno a remetre al punt que és el que estem parlant. No estem parlant del tanatori, estem 
parlant del planejament urbanístic. Jo entenc que potser no era la seva matèria abans però 
estem parlant del planejament urbanístic i estem definint el que vostès van definir en el 
planejament que és que si fem alguna cosa abans que es desenvolupi el parcial hem de fer 
una pla especial. Estem fent exactament això i vostè hauria de saber millor que ningú el que 



 

 

estem fent i no barrejar temes. Estem fent un pla especial que és ordenar la futura ampliació 
del cementiri i si és possible la col·locació d’un tanatori. Per tant és el punt que passem. Hi ha 
una persona que ho ha entès i un partit de la oposició que ho ha entès perfectament. Com 
que vostès sembla ser que no ho volen entendre doncs vostè segueixi amb la seva teoria, 
segueixi amb el seu camí que al final potser algun dia dirà que això que estem fent és 
necessari. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: votem en contra per l’oportunitat que té aquest tanatori en aquest moment i només 
li donaré una dada: seixanta-vuit morts l’any passat i vostès a l’estudi de viabilitat  tenen més 
de cent. Per tant crec que queda en evidència que això està fora de sí. 
 
Sr. Solé: La relació d’enterraments en el municipi no vol dir que sigui diferent a l’ utilització 
d’un tanatori que es pot fer servir servei de tanatori i enterrar en un altre municipi. 
 
 
Sr. Olivella:l’única cosa que vull dir davant de tots i que quedi clar és que he defensat 
totalment la transparència del procés des d’un principi i crec que això com alcalde ho haig de 
fer i per tant si algú demostra el contrari que ho denuncií ara mateix perquè no és just que 
cada vegada estem posant aquí en dubte l’honorabilitat de les persones de la taula. Per tant 
crec que no és just que es digui això perquè s’ha fet tot el procés, s’ha tingut en compte tot 
el que ens han dit els tècnics de la casa, hem deixat a banda un procés que havíem iniciat 
perquè hi ha una pugna entre empreses. Són negocis de la mort i els negocis de la mort i avui 
en dia, cada un és pot fer la seva idea, jo no ho dic però són pugnes entre empreses i per 
evitar futurs problemes om ha passat altres vegades amb altres qüestions és doncs quan si 
realment si s’ha vist una petita escletxa que s’ha vist que el procés podria fallar, doncs no van 
tenir cap problema en dir que ho paràvem i o continuàvem i és el que hem fet amb total 
transparència perquè sempre hem explicat el que hi havia. Per tant és un servei pel municipi 
que no costa diners igual que altes coses, és un servei que ho preveia el planejament que va 
fer l’anterior equip de govern. Per tant hem seguit i per tant creiem que té viabilitat i ara en 
aquest moment en la segona fase hi ha dues empreses. Al principi hi havia una, ara n’hi ha 
dues. Per tant si hi han dues empreses que s’han presentat és que deuen veure possibilitats 
que hi hagi una proximitat de servei, de totes maneres anirem seguint tot el procés i fins que 
s’acabi.  
 
Avui hem aprovat el que és diu el pla especial urbanístic, un punt més, però torno a defensar 
la transparència total del procés com qualsevol altra. Per tant agrairia que no es facin 
afirmacions gratuïtes sinó es poden demostrar perquè a vegades són coses molt delicades, 
acusar a una persona de fer les coses mal fetes sinó s’entén una base doncs queda molt lleig. 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PP, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor no 
adscrit Massimiliano Revello, i 6 vots en contra dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic de la zona destinada a Serveis 
funeraris municipals, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
SEGON.- Publicar el present acord al BOPT 
 



 

 

TERCER.- Donar compte d’aquest acord als Serveis Territorials d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
11. PROPOSTA RECTIFICACIÓ CESSIÓ FINCA SITUADA ENTRE ELS CARRERS ISLÀNDIA 11. PROPOSTA RECTIFICACIÓ CESSIÓ FINCA SITUADA ENTRE ELS CARRERS ISLÀNDIA 11. PROPOSTA RECTIFICACIÓ CESSIÓ FINCA SITUADA ENTRE ELS CARRERS ISLÀNDIA 11. PROPOSTA RECTIFICACIÓ CESSIÓ FINCA SITUADA ENTRE ELS CARRERS ISLÀNDIA 
I ILLES FILIPINES A SEGUR DE CALAFELLI ILLES FILIPINES A SEGUR DE CALAFELLI ILLES FILIPINES A SEGUR DE CALAFELLI ILLES FILIPINES A SEGUR DE CALAFELL    
    
        
En data 17 de febrer de 2000, el Sr. Eduardo Ratera Aisa va formalitzar davant del notari 
de Calafell Sr. Antonio Angel Longo Martínez, amb número 235 del seu protocol, 
escriptura pública de segregació i cessió urbanística, d’acord amb l’antic Pla General 
d’Ordenació del Municipi, mitjançant la qual va cedir unilateralment a l’Ajuntament de 
Calafell dues finques: 
 
- Finca segregada de la finca registral núm. 6.344 amb una superfície de 
1.818,39 m2. 
- Finca  registral núm. 26.829 amb una superfície de 1.393,05 m2. 
 
En data 7 de març de 2000, el Ple de l’Ajuntament de Calafell va adoptar, entre d’altres, 
l’acord pel qual va acceptar la cessió formulada pel Sr. Eduardo Ratera Aisa dels terrenys 
destinats Equipaments i Dotacions, que es segreguen de la finca situada entre els carrers 
Islàndia i Filipines de Segur de Calafell amb una superfície de 2.218,8 m2. 
 
Posteriorment, el 6 de març de 2002, el Sr. Eduardo Ratera Aisa va formalitzar escriptura 
de pública davant de la notaria de Calafell, Sra. Maria del Carmen Ruiz Adana, amb 
número 329 del seu protocol, mitjançant la qual va rectificar l’esmentada escriptura, de 17 
de febrer de 2000, de forma que la segregació i cessió de les finques va ser la següent: 
 
- Finca segregada de la finca registral núm. 6.344 amb una superfície de 
1.889,35 m2. 
- Finca registral núm. 26.829 amb una superfície de 1.322,09 m2 
 
Atès  que l’Ajuntament de Calafell va instar la inscripció al Registre de la Propietat de la 
segregació i cessió formalitzada mitjançat l’escriptura, de 17 de febrer de 2000, i 
acceptada per acord de Ple, de data 7 de març de 2000, sense tenir en compte la 
posterior escriptura de rectificació de data 6 de març de 2002. 
 
Atès la qualificació de la Registradora de la Propietat, de 9 d’abril de 2014, de la qual es 
desprèn que: 
“En el certificat de l’Inventari de bens de la Corporació es descriuen com a finca A i finca 
B, el terrenys objecte de cessió a favor de l’Ajuntament. Aquestes descripcions hauran de 
ser rectificades, adequant-les a les que resulten de l’escriptura de rectificació autoritzada 
pel Notari José Salvador Torres Roger, el 6 de març de 2002, núm. 329 del protocol. 
Així mateix, s’haurà de rectificar el certificat d’acceptació de la cessió, en el que consta 
que la superfície dels solars es de 2.218,8 m2, quan en realitat com a conseqüència de 
l’esmentada rectificació tenen la superfície de 3.211,44 m2.”   
 
L’esmentat error es estrictament material i no jurídic i, per tant, poden ser rectificats per 
l'Administració en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, d'acord amb el 



 

 

que disposa l'article 105.2 de la vigent Llei de règim Jurídic i Procediment Administratiu 
Comú (LRJPA). 
 
Atès que es donen totes les circumstancies que, segons el Tribunal Suprem, han de 
concórrer per poder utilitzar aquest procediment de correcció d’errades i que tot seguit 
detallem: 
 
a) Que es tracta d’una simple equivocació elemental per omissió. 
  
b) Que l’errada s’ha apreciat tenint en compte exclusivament les dades del expedient 
administratiu.  
  
c) Que l’errada es patent i notòria, sense necessitat d’acudir a interpretacions de normes 
jurídiques aplicables.  
  
d) Que no es procedeix d’ofici a la revisió d’un acte administratiu ferm i consentit. 
  
 e) Que no es produeix una alteració fonamental de l’acte. 
  
 f) Que no pateix la subsistència de l’acte. 
 
 g) Que es aplicada amb criteri restrictiu. 
El president de la Comissió Sr. Solé, demana a l’Assessor Jurídic del Departament 
d’Urbanisme que expliqui el motiu pel que s’ha de rectificar l’acord de Ple de 7 de març 
de 2000 i la seva posterior inscripció al registre de la Propietat. 
 
La Comissió Informativa d’OBRES PÚBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, amb 
l’abstenció dels grups municipals del PSC i UAM, proposa al Ple, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR l’acord de Ple de l’Ajuntament de Calafell, de 7 de març de 2000, 
en el sentit d’acceptar la cessió urbanística unilateral del Sr. Eduardo Ratera Aisa 
formalitzada mitjançant l’escriptura pública, de 17 de febrer de 2000, i, posteriorment, 
rectificada mitjançant l’escriptura pública, de 6 de març de 2002, de les següents finques: 
- Finca segregada de la finca registral núm. 6.344 amb una superfície de 
1.889,35 m2. 
- Finca registral núm. 26.829 amb una superfície de 1.322,09 m2. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- NOTIFICARNOTIFICARNOTIFICARNOTIFICAR aquest acord a la interessada. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER.- ADVERTIRADVERTIRADVERTIRADVERTIR  a la interessada que contra la present resolució, per tractar-se d’un 
acte administratiu de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de 
recurs. 
 
Sr. Solé: gràcies. El segon punt és un error material i no jurídic de l’any 2002 i el corregim 
sense més. Hi ha una diferència de metres i un tema de finca segregada de metres. Per tant 
és un tràmit que ens toca fer. Recordem que ve des de principis del 2000. 
 



 

 

El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC, 3 dels membres d’UAM i 1 del regidor 
no adscrit Massimiliano Revello, i 6 abstencions dels membres del PSC, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR RECTIFICAR l’acord de Ple de l’Ajuntament de Calafell, de 7 de març de 2000, 
en el sentit d’acceptar la cessió urbanística unilateral del Sr. Eduardo Ratera Aisa 
formalitzada mitjançant l’escriptura pública, de 17 de febrer de 2000, i, posteriorment, 
rectificada mitjançant l’escriptura pública, de 6 de març de 2002, de les següents finques: 
- Finca segregada de la finca registral núm. 6.344 amb una superfície de 
1.889,35 m2. 
- Finca registral núm. 26.829 amb una superfície de 1.322,09 m2. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- NOTIFICARNOTIFICARNOTIFICARNOTIFICAR aquest acord a la interessada. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER.- ADVERTIRADVERTIRADVERTIRADVERTIR  a la interessada que contra la present resolució, per tractar-se d’un 
acte administratiu de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de 
recurs. 
 
12.12.12.12.    PROPOSTA DE REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC PROPOSTA DE REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC PROPOSTA DE REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC PROPOSTA DE REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC 
URBÀ URBÀ URBÀ URBÀ 2014201420142014    
    
Atès que l’empresa Hispano de Fuente en Segures, S.A., concessionària del contracte de 
servei de transport públic urbà, ha presentat escrit en data 26 de febrer de 2013 (RGE 
6804), on sol·licita l’actualització del cost anual del contracte, de 534.146’91€ (sense IVA), 
acompanyant estudi d’actualització. 
 
Vist que ha transcorregut un any des de l’anterior revisió de preus del servei, d'acord amb 
l'establert a la clàusula vuitena del contracte i a la clàusula 3 del Capítol II i annex 2 del 
Plec de clàusules que forma part de l’esmenta’t contracte, sol·licita una actualització del 
cost. 
 
Vistos els informes núm. 1164/2013-CB i 1183/2013-CB dels serveis jurídics, que s’adjunta 
a l’expedient. 
  
Vist l’informe de l’Àrea de Via Pública on es constata que el servei s’ha prestat de 
conformitat amb el contracte. 
 
Atesa la petició de la concessionària, el cost del servei per l’exercici de 2013 ascendeix a 
533.158’65 + IVA, sent el diferencial sobre el cost actual abans dit de febrer de 2013 a 
desembre de 2013 de 11.745’29 €.. 
 
Vist l’informe d’intervenció núm. 1236/13 que existeix consignació pressupostària. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics que manifesta que la proposta presentada s’adiu amb el 
que s’estipulava en el contracte i un altre pel que fa a l’actualització de l’IVA. 
 
Ateses les competències establertes en els articles 21 i 22 de la Llei de bases de règim 
local: 



 

 

 
La Comissió Informativa d’OBRES PUBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT- 
URBANISME, amb l’abstenció dels grups municipals del PSC I UAM, proposa al Ple,  
l’adopció del següent acord: 
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    APROVAR APROVAR APROVAR APROVAR la revisió de preus a l’empresa HIFE concessionària del contracte de 
servei de transport públic urbà, des de febrer de 2014 per import de 533.691’51€ més 
10% iva. 
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----Notificar la present resolució als interessats, al Departament de Via Pública i 
Intervenció municipals. 
    
Sr. García: yo sólo comentar que este año la diferencia es a favor del ayuntamiento de 
Calafell, es de tres mil trescientos ocho euros. Y contestando a una pregunta que se me hizo 
en la CI ese dinero irá destinado a la ampliación del horario de verano de la urbanización 
Calafell Park y Mas Romeu. Y ya está. 
 
Sr. Parera: sí, si us plau. Ens agradaria, sembla que a la informativa ja se’ns va dir la quantitat 
que ens estalviàvem però quedaria bé que es repetís aquesta quantitat  i en la informativa es 
va proposar una cosa però aquest UAM es va descuidar del principal. Es va proposar que del 
romanent que sobra d’aquesta quantitat que va dir que aproximadament era de tres mil 
euros, suposo que rectificarà el ponent d’això, que es destinessin per a una nova garita però 
nosaltres el que veiem és que aquests cèntims el que s’hauria de fer és que les persones 
necessitades, els estudiants que ho necessiten i que no poden pagar; que passa amb els 
estudiants que passen dificultats? Els estudiants que passen dificultats si us plau que se’ls feixi 
un abono dels dies que siguin que els tinguessin pel transport, eh! I això poder que aquesta 
quantitat, encara que sigui una quantitat de tres mil i pico d’euros, doncs hi ha persones que 
ho agraïren molt perquè a part hi ha persones que s’ho passen malament i hi ha persones 
necessitades. No és el mateix està necessitat que passar-ho malament i aquestes persones que 
ho passen malament poden rebre una petita ajuda. Res més senyor Alcalde. 
 
Sr. García: Bueno, la cifra exacta era de tres mil trescientos ocho euros con ochenta y nueve. 
Respondiendo a lo de la marquesina, ya le dije en su día que la marquesina me parece que 
cuesta alrededor de unos doce mil euros cada marquesina. Por demanda de los vecinos de 
Mas Romeu y Calafell Park hace cuatro años me parece que se suprimió el horario de verano, 
se quitó la hora de más y ahora pues la volveremos a colocar con este dinero. Poco más. 
 
Sr. Ferré: por demanda no se suprimió. Estan pidiendo que se ponga esa hora de más no se 
suprimió por la demanda. No, no , ellos querían que se continuara con el servicio que se daba 
de poner una hora más porque en verano es verdad que hay más horas de luz y se aprovecha 
más el día y también porque pueden asistir o pueden ir en autobús al CAP y a otros sitios que 
si se acaba el transporte público a las 6, o no sé que hora, pero es el último autobús que pasa 
les es más difícil.  
  
Lo que sí quiero saber es cuánto cuesta el servicio que se tiene que poner porque creo que es, 
sino recuerdo mal, iba también por los doce mil euros. Con lo cual depende de las frecuencias 
que se pongan y depende de los días que se haga el servicio, se alargue, pero vaya, cuando se 
hacía este servicio de más, recuerdo que también costaba más dinero del que tenemos, pero 



 

 

bueno. En todo caso encontramos bien que se destine a alargar el horario porque si que es 
una demanda de las que hacen los vecinos del Calafell Park y Mas Romeu. 
 
Sra. Suárez: no, només comentar el fet que aquesta és una demanda. El Juanjo, regidor de 
Via Pública, ha explicat exactament quin és l’ import però sí que és cert que és nua demanda 
que va destinada a un grup específic, no? A tota una gent que està en una urbanització i 
creien que és més important atendre a una demanda ja existent que no pas el que comenta, 
en aquest cas, el partit de l ’UAM. Una demanda que és necessària com també deia el PS  
però que també és important recordar que aquesta demanda existeix, existia en el seu 
moment i que vostès no van considerar oportú tirar-lo endavant y per tant des de llavors 
creiem que ells ho han reclamat durant l’estiu i bueno, sabem que aquest any el total de 
diners és a favor de l’ajuntament doncs podem destinar aquests diners a ampliar aquest 
horari d estiu. Gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, hi ha algun torn de rèplica? 
 
Sr. Revello: em sembla bé aquesta iniciativa de reinvertir el sobrant donant un servei a la 
ciutadania. Evidentment encara que fossi més car respecte a aquests tres mil tres-cents vuit 
euros amb vuitanta-nou aquesta ampliació d’horari, jo demanaria a l’empresa que 
l’assumeixin ells ja que de totes formes estan augmentant el número d’usuaris donant aquest 
tipus de servei. Res més, jo avanço que aprovaré quest punt i que em sembla bé reutilitzar 
aquests diners. 
 
Sr. Parera: UAM veu correcte que hi hagi varies opinions, que hagin varies idees i que dins 
d’aquestes idees i opinions jo demanaria al govern que de totes aquestes idees i opinions que 
trií la que ell vegi més factible i per tant nosaltres UAM els hi donem el visto bueno però sí  
que UAM està si us plau que la quantitat aquesta es destini a la gent més necessitada, pels 
estudiants necessitats i pels que van al col·legi, si us plau que no hagin de pagar el transport. 
Jo, de les opinions que tingui el govern que trií la que vulgui però nosaltres, UAM, diem 
aquesta que s’hauria de fer una rebaixa als estudiants que no poden pagar i que tinguin una 
mica d’alleujament. Res més senyor alcalde. 
 
Sr. García: bueno, simplemente para acabar os recuerdo que este horario se suprimió en el 
antiguo equipo de gobierno y decir que el presupuesto más o menos rondarà esta cantidad. Y 
si no se negociarà con la empresa para que se ajuste. Ya está. 
 
Sr. Ferré: sí, no, dic que no es va suprimir, al contrari. Cada any s’aprovava un increment 
respecte al plec de condicions que hi havia aprovat, respecte al contracte que hi havia 
aprovat, cada any s’aprovava aquest increment per donar aquest servei. Per tant els hi 
demano que sí que és veritat que no està al contracte del servei però cada s’ampliava aquest 
contracte amb la quantitat oportuna per donar aquesta hora de més. Per tant el que esteu 
dient no és veritat. 
 
Sr. Olivella: CIU. Juanjo tanques el punt si us plau. 
 
Sr. García: es su opinión pero nosotros en los horarios que tenemos desde el 2006 no consta 
ningún horaro de verano esa hroa de más. Si se ampliaba cada año no cosnta ni en los 
boletines informativos que se daban. 



 

 

 
Sr. Ferré: 2006 governava CIU. 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres per unanimitat 
acorda:  
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    APROVAR APROVAR APROVAR APROVAR la revisió de preus a l’empresa HIFE concessionària del contracte de 
servei de transport públic urbà, des de febrer de 2014 per import de 533.691’51€ més 
10% iva. 
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----Notificar la present resolució als interessats, al Departament de Via Pública i 
Intervenció municipals. 
    
13.13.13.13.    MOCIÓ PER SOL·LICITAR QUE S'INCLOGUI UN RAMAL SUD A LES NOVES MOCIÓ PER SOL·LICITAR QUE S'INCLOGUI UN RAMAL SUD A LES NOVES MOCIÓ PER SOL·LICITAR QUE S'INCLOGUI UN RAMAL SUD A LES NOVES MOCIÓ PER SOL·LICITAR QUE S'INCLOGUI UN RAMAL SUD A LES NOVES 
RODALIES RODALIES RODALIES RODALIES DDDDE TARRAGONA (RT2) QUE TRANSCORRI PER LA COSTA INCLOENT EL E TARRAGONA (RT2) QUE TRANSCORRI PER LA COSTA INCLOENT EL E TARRAGONA (RT2) QUE TRANSCORRI PER LA COSTA INCLOENT EL E TARRAGONA (RT2) QUE TRANSCORRI PER LA COSTA INCLOENT EL 
PENEDÈS MARÍTIM I LA PENEDÈS MARÍTIM I LA PENEDÈS MARÍTIM I LA PENEDÈS MARÍTIM I LA CONTINUACIÓ DEL RAMAL PROJECTAT (CAMBRILSCONTINUACIÓ DEL RAMAL PROJECTAT (CAMBRILSCONTINUACIÓ DEL RAMAL PROJECTAT (CAMBRILSCONTINUACIÓ DEL RAMAL PROJECTAT (CAMBRILS----
L'ARBOÇ) FINS A VILAFRANCA DEL PENEDÈS.L'ARBOÇ) FINS A VILAFRANCA DEL PENEDÈS.L'ARBOÇ) FINS A VILAFRANCA DEL PENEDÈS.L'ARBOÇ) FINS A VILAFRANCA DEL PENEDÈS. 
  
EL Ple de la corporació per unanimitat de tots els membres presents acorda: deixar-la 
sobre la taula. 
  
14.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE14.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE14.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE14.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
 
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des 
del Decret 1050/2014 de 28 de febrer fins el 1899/2014 de 03 d’abril, donant compliment 
al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de novembre, perquè 
els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats 
 



 

 

    

 
15.15.15.15.    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
    
El senyor alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són des de la número 11 a la 14 de dates 12, 19, 20 i 25 de març de 2014, i des de la 
número 15 a la 17 de dates 2, 9 i 16 d’abril de 2014,  perquè els regidors en tinguin 
coneixement i quedin assabentats. 
    
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
    
    
16. PRECS I PREGUNTES16. PRECS I PREGUNTES16. PRECS I PREGUNTES16. PRECS I PREGUNTES    
 
Sr. Revello: començo jo, primer senyor alcalde un prec dirigit a vostè. Li explico un tema 
desprès de quasi dos mesos com a regidor no adscrit. M’agradaria demanar si us plau 
participar cosa que havia fet amb el regidor Quim Vidal amb el programa de portaveus de l 
ràdio i també participar a les reunions de portaveus. Justament quan jo vaig comentar-ho em 
va explicar que com a regidor no adscrit era complicat poder participar en el programa de 
portaveus de la ràdio perquè si hagués més regidors no adscrits això complicava molt la fina. 
Estic d’acord amb ell però de moment només estic jo, i en el cas que hi haguessin més 
regidors podríem intentar compartir aquest temps i aquest espai. El mateix m’agradaria poder 
participar a les reunions de portaveus com la que es va realitzar ahir. Evidentment per intentar 
tenir d’informació tal i com la tenen els representants del altes partits polítics del municipi. 
Deixo sobre la taula aquest prec esperant que es reculli i, si us pla, a veure si és possible li 
agrairia molt. 
 
Un altre tema que li voldria preguntar també directament a vostè és que s’ha acabat el procés 
participatiu sobre el futur de l’antic edifici del mercat saber si s’està treballant en el nou 
projecte i el temps. Perquè realment passen els dies, passen les setmanes, jo entenc que el dia 
a dia d’un municipi és complicat però sí que aquest edifici. La degradació pot ser molt ràpida i 
podem tenir nu problema , que de moment no el tenim però sí que en un futur a curt termini 
podria representar un problema per al nostre municipi. 
 
Per continuar parlant de la zona del mercat, a qui em dirigeixo al senyor Solé, no m’agrada dir 
la famosa frase “ja t’ho havia dit” perquè a mi no m’agrada que m’ho diguin a mi i tampoc 
m’agrada dir-ho al demés però sí que en aquest cas recordo clarament com al ple de 
setembre havíem comentat, referent al nou edifici del mercat. Jo havia portat un exemple, a 
mi m’agrada fer aquests exemples, sobre un Mercedes, fent publicitat d’aquest cotxe, amb 
alçavidres manual en compte d’elèctrics. Hem construït un nou mercat, hem construït un 
edifici bastant funcional, té alguns petis defectes però tenim el terra que ja en  menys de sis 
mesos està brut. Se’n recorden que jo havia comentat com la gran superfície que teníem el 
costat preveia un terra normal i corrent, fàcil de netejar i fàcil de mantenir. Nosaltres, s’ha 
volgut apostar per una resina, anti caigudes, una resina molt moderna i maca que a l’ 
inauguració era perfecte, impecable que podem discutir sobre el color,però sí que aquestes 
resines tal i com jo havia indicat s’utilitzen dins de les parades, no a la zona on passen els 
clients Per efecte estètic però sobre tot per funcionalitat i realment, sobre tot en algunes 



 

 

zones el mercat sembla que tingui molt més temps que el que té i això penso que haurien 
d’estudiar la manera de buscar na solució. Sé que s’estan fent reunions amb els paradistes 
però sí que m’agradaria deixar-ho sobre la taula ja que penso que aquest edifici està essent 
un referent i podria ser, encara més, un referent comercial dins de la vida del nostre 
ajuntament. Per això és una llàstima tenir-ho en les condicions en les que el tenim.  
 
També parlant del mercat, tal i com segurament ja van indicar alguns paradistes, i també com 
van poder apreciar qualsevol ciutadà que passi al costat del parc de la Sínia, hi ha els 
contenidors de la brossa. Ara estem al maig, fan una olor impressionant, no vull pensar a 
l’agost quan pugin les temperatures. Buscaria una solució, buscaria na idea perquè realment 
això no sigui un problema. 
 
I desprès per continuar parlant d’aquest tema proposaria, degut a la falta de places 
d’aparcaments, sobre tot el que hem viscut a la darrera setmana santa i al darrer pont del 1 
de maig, proposaria que el pàrking obert que s’ha cedit a Mercadona, en aquest cas, aquesta 
famosa L que hi ha al costat de l’edifici que diumenges a la tarda quan la gran superfície no 
obra, obrir els barreres perquè els ciutadans puguin aprofitar aquestes cinquanta, setanta 
places que queden lliures i que queden buides. Sé que és complicat i que dirà que és 
complicat que desprès els dilluns al matins quan obre la gran superfície treure els cotxes. Bé, 
jo ja li contesto podem fer-ho primer posant uns cartells i segon tal i com es fa a les zones de 
càrrega i descàrrega. Les zones de càrrega i descàrrega els dilluns al matí els usuaris saben 
perfectament que tenen de treure el cotxe o tenen una sanció o una multa. Aquí passaria el 
mateix, un cartell gran que expliqui al ciutadà, bueno pots deixar el cotxe aquí el diumenge a 
la tarda però a les nou, a les deu o a les onze de la nit l’has de treure perquè quan es baixi la 
barrera pagaràs i sinó tens el bitllet pagaràs na sanció o el que toqui. Seria una manera 
d’aprofitar aqu4st espai que en el seu moment s’ha cedit a Mercadona però jo penso que, 
sobre tot quan ells estan tancats, podríem aprofitar-lo per als nostres ciutadans. 
 
Desprès una altra cosa que m’agradaria comentar és a la senyora Olga Elvira és el tema del 
mercadillo dels dimarts, de Calafel platja en aquest cas. S’ha acabat les obres del pàrking del 
Blanquet i ens trobem amb mig mercadillo al Blanquet i mig mercadillo al passegi de l’Unió, 
proposaria unificar-lo. Proposaria el pàrking del Blanquet cent per cent mercadillo, de manera 
que tota l’afluència de públic la concentrem, el control que també es pugui  realitzar sobre el 
compliment de les normes de convivència dins del mercadillo per part dels paradistes i també 
a l’hora de netejar-lo i del manteniment segurament podrien ser molt més eficaços i efectius. 
 
Una altra cosa que li volia comentar a la senyora Elvira és felicitar-la, i en bon sentit de la 
paraula, per l’iniciativa que s’ha dut a terme aquest cap de setmana del week-end family. 
Encara que jo no estic, com ja havia manifestat en altes plens, gens d’acord sobre solapar tres 
grans activitats en un municipi com el nostre. Jo ja ho havia manifestat, com el Riverside tenir-
ho el dissabte durant el pont de quatre dies del 1 de maig, quan ja tenim nua gran afluència 
de públic. I a més a més afegir-li el week-end family! Desprès podríem discutir sobre el 
concepte si es pot millorar, fer això o fer allò però sí que tenir-ho en altre cap de setmana i 
per això proposo de cara a l’any vinent, ens ajudaria moltíssim allargar la temporada i sobre 
tot a tenir dades reals sobre l’impacta que ha tingut aquest esdeveniment. Jo aquest cap de 
setmana he estat en un altre municipi costaner treballant i realment ells tenien un acte molt 
important, tot el que vulguem, però era molt fàcil de mesurar l’impacta econòmic que hi 
havia tingut l’esforç fet per l’ajuntament en aquest cas en aquest acte. I si jo ara li demanes 



 

 

quin impacta ha tingut el week-end family en el nostre municipi, d’acord que en passat 
només tres dies, però jo li puc assegurar que dels pocs hotels que hi havien oberts un estava 
ocupat pel Riverside, l’altre estava tancat i ens queden dos més un aquí dalt al poble que ha 
tingut dos habitacions ocupades per membres del week-end family. Per això m’agradaria de 
cara al proper ple sius plau, poder tenir, mesurar-lo amb tota la dificultat del cas dades sobre 
l’impacta econòmic que ha tingut el week-end family tenint en compte que ha coincidit a un 
pont de quatre dies. 
 
I per acabar no em podia deixar aquí, em dirigiré ara a la senyora González perquè teníem un 
tem pendent del darrer ple i realment la cosa s’ha quedat sobre la taula. Ha passat un mes i 
no s’ha vist, no he tingut cap notícia. Explicaré el cas, el passat 25 de març a mi se’m va 
autoritzar per escrit a poder revisar l’expedient de la cursa que es realitzava: l’Eternal Running. 
M’agradaria també explicar per als oients que he tingut que fer-ho per escrit, demanar aquest 
expedient, encara que regadors que estan a l’equip de govern poden consultar-ho quan volen 
jo ho he tingut que fer per escrit, bueno, entenc que són les normes, les accepto, encara que 
penso que intentar tancar l’ informació com s’ha intentat no em sembla gaire correcte. En el 
darrer ple, vostè senyora González, tal com ve fent habitualment en el seu llenguatge molt 
agradable, em va explicar la diferència entre patrocini i esponsorització de l’empresa que 
realitzava l’eternal. Si se’n recorden jo hi havia anat a buscar els acords de JGL on es concedia 
durant dos anys, el primer any per una catorze mil cent cinquanta euros i el segon any, l’any 
que ve, per disset mil euros es concedia a aquesta empresa l’organització i la realització de 
l’Eternal Running a canvi que ells es quedessin també amb tots els diners de les inscripcions 
que aquest anys ha arribat a uns vint mil euros. O sigui, aquest any l’Eternal Running, aquesta 
empresa ha cobrat, o cobrarà catorze mil i pocs euros, quasi vint mil euros de les inscripcions i 
tres mil euros per l’Eternal Running infantil que es va realitzar el dissabte. Vostès quan jo vaig 
dir tot això em va dir que aquests eren diners que es destinaven perquè es coneixes el 
municipi a tot el món, que aquesta era una empresa molt gran de fama mundial amb una 
repercussió internacional i que trobava bé fer aquest tipus d’inversió amb aquestes iniciatives. 
Empresarialment parlant, jo també ho trobo bé i ho trobaria bé si aquesta empresa ho hagués 
fet però aquesta empresa no ho ha fet. Els dies abans de la cursa ni els ciutadans de Calafell 
sabien que es realitzava aquesta cursa. Els dies següents a la cursa jo he mirat retalls de 
premsa, he mirat televisions, he mirat tot, no hem sortit a cap lloc. No dic que és 
responsabilitat seva ni del departament de comunicació de l’ajuntament perquè per això hem 
pagat tots aquests diners, tal i com vostè em va dir, a aquesta empresa. Aquesta empresa 
tenia també el compromís, dins del seu contracte, de tenir un helicòpter que sobrevoles la 
cursa. Perquè hi havia l’helicòpter? L’helicòpter havia de sobrevolar la cursa per desprès fer un 
reportatge, en imatges, de tota la cursa, en els seus racons i també aquest reportatge podria 
donar-nos a conèixer a través de xarxes socials, internet o televisió. Jo sé que per raons 
meteorològiques l’helicòpter no va sortir però això no és problema nostre, és problema de 
l’empresa. l’empresa també tenia el compromís  de repartir els obstacles de tot el recorregut i 
no ha estat així. Els obstacles només han sestat a la zona de sortida i a la zona d’arribada. 
Encara molts portem les marques de la graveta del terra i ho hem fet encantats i jo ho 
tornaria a fer demà, però sí que aquesta empresa no ha complert amb el seu compromís.  
 
Per això, per resumir jo li demanaria, si em pogués contestar si us plau, si vostè ja ha negociat 
el contracte d’aquest any perquè aquesta empresa no ha complert en res el que s’havia 
compromès, i espero que ho hagi fet. Si ho ha fet, si us plau ens digui com ha quedat. Si no 
ho ha fet, pensiu perquè aquests diners realment no són nostres, nosaltres només som 



 

 

administradors, si estiguéssim a una empresa privada, i vostè per la seva professió sap del que 
li estic parlant, s’exigirien responsabilitats en aquest cas al proveïdor. Nosaltres com a Calafell 
som el client, nosaltres com a Calafell tenim que exigir a aquesta empresa totes aquestes 
coses o sinó una rebaixa. I desprès també recordar-li que de cara a l’any que ve si vol hi ha 
empreses al municipi perquè per muntar-lo com ho ha muntat aquesta empresa ho podem 
muntar més econòmic i amb molt millor servei el mateix perquè realment l’impacta que havia 
de tenir, publicitari i mediàtica, no ha estat tal per la qual cosa podem fer-ho tranquil·lament 
nosaltres i invertir aquests diners en empreses del municipi.  
 
Un altra tema per acabar amb vostè, i amb això acabo. 
 
Sr. Olivella: Massi, el ROM. 
 
Sr. Revello: ho sé senyor alcalde, ho sé. Però de vegades parlo massa ràpid i avui parlo massa 
lent. Va a dies. Un altre tema que m’agradaria acabar, i vaig molt, molt ràpid, és el tema de 
els pistes de pàdel. En aquest cas sí que vaig demanar la documentació i se’m a donar i vaig 
poder llegir tranquil·lament els informes, sobre tot l’informe jurídic on vaig veure, perdoni 
l’expressió, la concessió o aquesta proposta de concessió d’espai per 34 anys a la zona 
annexa a Vilarenc Aqua per la construcció per part de Tandem Welness de quatre pistes de 
pàdel, perdoni l’expressió s’agafa en pinces. Avui hem derogat l’ordenança fiscal a on per uns 
inflables a la platja anem a concurs, fem un concurs públic on una empresa presenta la seva 
opció i una altra també. Concorreixen en les mateixes condicions. Penso que en aquest cas 
tindríem que plantejar-nos aquesta cessió que es pensa fer en aquest cas. Insisteixo, jo estic 
plenament d’acord i trobo necessari pel nostre municipi la construcció d’unes pistes de pàdel 
però al mateix temps proposo replantejar tot el procés perquè penso que trobaríem algunes 
empreses que construirien les pistes donant-nos algun benefici més al municipi, sigui pels 
ciutadans, sigui pel mateix l’ajuntament per la cessió durant aquests anys d’un espai altament 
rentable. Res més, gràcies. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. UAM. 
 
Sr. Sieiro: sí, en referencia al terreno que hay en la calle Suecia, esquina Noruega, que està 
muy sucio. Estan los cipreses que se estan  montando encima de la acera y estan 
construyendo el paso por encima de la acera. A ver si se pueden arrgeglar, cortar y todo eso. 
No sé si ésto es porpiedad de un banco o es propiedad del propietario en realidad. Nada más, 
gracias. 
 
Sr. Triadó: bon dia i bona hora. A veure no era pas la meva intenció fer cap pregunta. Jo 
havia dit al meu president que no les faria però en tot cas si que en fareu unes veient la 
supèrbia i el menyspreu amb que l’equip de govern està tractant als membres de l’oposició. 
Hem estat abans parlant de temes, que si les coses es fan amb planificació, que les coses es 
fan molt bé i nosaltres al passat ple del dia 26 de març vam demanar que ens comuniquessin 
per escrit el permís o autoritzacions o la llei amb que ho avala perquè comencessin les obres 
del passeig marítim de la platja. Un informe de la secretaria que no ens ha arribat, bé la 
secretària amb l’autorització que la ha de donar l’alcalde, que no ens ha arribat. Aleshores 
clar, parlen de planificació; planificació és començar el passeig quan comença la temporada? 
No se si és planificació. Les coses ben fetes? Sinó ens donen la documentació que es té de 
donar, es fan les coses ben fetes? Jo penso que l’equip de govern hauria de tenir una mica 



 

 

més de modèstia i intentar fer les coses que ha de fer, fer-les ben fetes i complir. Els que fan 
planificació són tota aquella gent que treballa davant del passeig marítim que han planificat el 
seu negoci per aquest estiu i no saben com els hi anirà. Penso que al final tot això es fa per 
poder una fotografia de cara a la campanya de l’any que ve i poder sortir l’alcalde i l’equip de 
govern a la foto que això sí que es fa be i es planifica be. 
 
Estaria totalment d’acord amb el Massi quan ell expressa el tema de l’aparcament. Jo m’he 
trobat moltes vegades perquè hi he anat expressament a aquell aparcament tant per setmana 
santa com aquest pont de maig i la gent havien de marxar a aparcar a la zona de Vendrell o 
se n’anaven de Calafell perquè no sabien on havien d’anar a aparcar. Penso que si hi han uns 
aparcaments vuits que estan ocupats per Mercadona doncs alguna solució ha de trobar 
aquest equip de govern perquè es pugui solucionar tot això. El que no està bé és que una 
empresa privada tingui uns aparcaments lliures que siguin municipals i que no els aprofiti el 
nostre municipi. 
 
Desprès parlaria dels contenidors que s’han tret de la part de Vendrell i s’ha carregat al 
municipi de Calafell. Suposo que són problemes amb la mateixa empresa que fa recollida 
d’un municipi i d’un altre però que no sigui que aquests contenidors se’ns carregin a nosaltres 
i en canvi se’ls lliuri al Vendrell. Jo penso que valdria la pena estudiar-ho perquè tots, tant del 
carrer Doctor Dachs com de la carrerada a dalt de tot del carrer Mossèn Jaume Soler s’han 
carregat a la part de Calafell. És a dir, de quatre cantonades en tenim tres a Calafell i una  a 
Vendrell. Penso  que valdria la pena estudiar-ho i en tot cas si és que toca així, sigui pel que 
sigui, que al menys l’empresa ens faci un descompte per tenir els contenidors nosaltres i no 
tenir-los els altres. 
 
L’últim prec seria fer un comentari respecte el dia de les puntaires. Això que vosaltres dieu la 
programació transversal d’aquest ajuntament. La gent d eles puntaries estan molt empipats 
pel fet que a última hora se’ls hi v canviar de zona. Última hora i corrent. Sí que sé del que 
parlo perquè vaig estar allà. Escoltem jo et dic el que vaig sentir allà, desprès vosaltres 
explicareu el que vulgueu. La gent dels puntaires estava molesta per això. Però la sorpresa 
més grossa va ser quan arriba la policia, se’n va a la caseta que tenia l’ ANAC a demanar-li 
permís. En principi la gent va quedar una mica sorpresa però no va dir res perquè va pensar, 
bé, això és que la policia té l’obligació de demanar-lo a tot arreu, a totes les parades, a totes 
les casetes que es posin i això. Resulta que només va a la parada de l’ ANAC i a les demès que 
venien puntaires i altres coses allà no hi van anar. Tothom van fer el nostre comentari de què 
passava. Desprès de parlar amb la gent el que ens expliquen és que van demanar permís a Via 
Pública, Via Pública no ens el va donar i el permís el va tenir que donar el senyor alcalde, que 
li agraeixo i el felicito per haver fet aquest acte. Però la sorpresa i la pregunta és: el demanen 
a Via Pública i no donen permís, l’alcalde és el que dóna permís i llavors la policia que no sé 
qui la mana és la que va a demanar els papers. Primer perquè no els hi demanen a tots i 
segona si l’alcalde ha donar una ordre que se’l respecti i no cal que se’l vagi a demanar el 
permís. Aquesta és la meva pregunta. Aclarir-ho perquè va haver molt gent que vam quedar 
sorpresos i eren les preguntes que es feien allà. Res més senyor alcalde. 
 
Sr. Olivella: molt bé, gràcies. 
 



 

 

Sr. Parera: havíem, només tres coses. Una he de fer obligatòriament una pregunta al senyor 
Rafel Solé sobre la CI de territori i l’altra haig de fer deus preguntes al senyor Juanjo Garcia de 
Via Pública. 
 
Respecte a la del Rafel Solé d’obres, ahir va haver una reunió de portaveus que UAM, en 
aquest cas el senyor Parera, va sortir molt satisfet que va ser una reunió de portaveus molt 
oberta i complerta però em vaig veure obligat desprès de tenir unes notícies, poques hores 
abans i comprovar-ho, que es feien unes obres al Mirador. Hi havia moviment al Mirador de 
Segur i amb vaig veure obligat de molestar al senyor alcalde per fer-li la pregunta. I els enyor 
alcalde molt sincer, dintre del que ell deu saber em va contestar molt bé, que aquells 
bungalows que hi ha allà s’ha de tirar a terra i segurament que tot allò es tirarà a terra i ho ha 
de fer l’empresa de Mas Mel que si no ha canviat de nom es diu Gaudir. Però j veu el que són 
les coses i les circumstàncies es presenten i el destí està destinat. Encara no feia mig hora que 
hi havia sortit de la reunió de portaveus molt content m’ho vaig passar malament perquè vaig 
comprendre que el senyor alcalde no està informat. Està informat bé que els bungalows es 
tiren a terra i pagar Gaudir però tota la neteja del voltant del Mirador, aquell carrer que s’ha 
fet al voltant, resulta que això ho paga l’ajuntament. Dic que vaig passar vergonya, 
sincerament, perquè el senyor alcalde això que aquell carrer i aquella esplanada ho paga 
l’ajuntament, segurament que no està informat. Perquè sinó ens hauria informat. Per tant, 
havíem una cosa que vaig haver de preguntar a la reunió de portaveus quan això hauria 
d’haver sortir la informació de la CI de territori i a la CI de territori com sempre, doncs, bueno, 
ja ho sé quer tant aquí com allà se’m contestaré del manera que voldrà, però en fi, em 
queixaré igual que ho fet aquests tres anys i ja veure si d’aquí a un any això canvia. 
 
Sobre les dues preguntes que vull fer a Via Pública són molt innocents i molt senzilles. Una 
és s’estan arreglant noves voreres, molt correctes del passeig marítim de Segur, de la 
vorera nord. I en lloc de posar rajoles es posa formigó. Un passeig marítim amb “parxes” 
de formigó i ja n’hi han uns quants que SOREA no va complir i ho va fer de qualsevol 
manera i ja tenim altra vegada el problema. De la mateixa manera que es fan pegats que 
ja vaig denunciar l’altre Ple que es fan els pegats a les voreres, que ho veig molt correcte i 
estem contents que es faci així, que es tingui en compte una mica el nucli de Segur de que 
no es canviaven les voreres. Però be, jo el que vull dir és sincerament coses que es veuen. 
Per tant si es posa formigó en lloc de rajoles, miri senyor gràcies, perquè així la gent no 
s’entrebancarà, però no és correcte.  I l’altra és una cosa molt senzilla que és l’entrada de 
Calafell, l’antic dipòsit de cotxes hi ha uns llençols i uns draps verds penjats per allà i 
sembla una gitanada.  Si us plau, és una entrada de Calafell poble, tant d’entrada com de 
sortida i aquells draps penjats i aquelles coses penjades i aquella porqueria i aquelles 
barques, senyor Joan si pogués posar atenció vostè amb això, li agrairia.  Res més.  
 
Sr.Bonilla: yo tenía varias preguntas, entre ellas era la calle La Rosa en Valldemar, 
concretamente se han cambiado unos contenedores de la basura de puesto, llevándolos 
justo en frente de la asociación de los vecinos, pero cuando se han retirado estos 
contenedores ya hace  prácticamente dos meses o algo más, había un saco de runa que 
estaba al lado de los contenedores, que lleva bien bien medio año y allí sigue estando el 
saco de runa. Lo que pasa es que ahora, no se a qué espera el Ayuntamiento a retirar ese 
saco de allí.  Ya se que Urbaser no lo recogerá pero tendrían que terminar retirándolo y yo 
creo que hubiera sido un buen momento para retirarlo en el momento que se hizo el 
cambio de los contenedores.   



 

 

 
Luego,  en la calle Petunia con Virgen de Montserrat, que hay trozos sin pavimentar, allí 
cada vez está más lleno de runas, de restos de poda y demás. A ver si se pudiera controlar 
aquello de alguna manera y limpiar toda esta zona.   
 
Luego hay también aquí en la zona de Mas Mel al lado del marmolista, frente la casa de 
las pinturas, hay un solar de un derribo que se hizo ya hace unos años y hay un solar que 
está con un gran montón de runas  y restos de poda y de todo allí. Me refiero también 
porque hemos pasado los días de Semana Santa, el puente, y Calafell está preparada para 
recibir a los turistas, pero esta zona de aquí no la han limpiado.  Entonces que se hiciera 
una limpieza de este solar o que se le haga al propietario limpiar y vallar aquel solar, 
porque la verdad es que da una imagen  en plena carretera bastante lamentable y penosa.   
 
Luego, de un tema de vía pública, había otro tema que era en Calafell Park, en la avenida 
Central con la calle Llesuí, hubo un accidente que ya viene de hace un año con una gran 
columna con varios indicadores que, tiraron la columna esta y los indicadores a tierra, está 
que corta totalmente toda la acera para pasar los peatones te tienes que tirar a la calzada. 
No se a qué espera el ayuntamiento para levantar la columna o como mínimo retirar la 
señalización que está a tierra y ya la sustituirán, pero la verdad es que va para un año de 
este tema y no se ha tomado ninguna acción que yo tenga constancia a día de hoy. 
 
Luego había otro tema con el tema de la via pública también, con CEMSSA, señor alcalde, 
yo creo que aquí también le hice a usted un inciso o una memoria, el año pasado después 
del verano, concretamente, y es que cuando se va a activar la zona azul del paseo 
marítimo?  El año pasado se hizo concretamente, pues cuando se había acabado la 
temporada.  Cogimos 15 días de temporada para estar pudiendo sacar algún rendimiento 
económico a toda la zona azúl y al mismo tiempo que económico, un rendimiento de 
rotación de vehículos que esa es la intención de la zona azul en todo lo que es el paseo 
marítimo, tanto en Semana Santa como este puente de Mayo, pues bueno, la dificultad 
para aparcar de los vecinos y para todo el que iba a la zona a comprar o alguna cosa, la 
verdad es que ha sido muy grande y los comerciantes tienen su queja con este tema 
también y los propios vecinos.  A ver cuando se va a hacer una actuación, pues me 
imagino que a través de CEMSSA para que esto se active.   
Luego, señor Solé, había otros temas que estos le corresponde más a usted, 
concretamente  el tema de los buzones, ya lo hemos pasado por el Pleno en otras 
ocasiones, en las comisiones también y no se a qué estarán esperando para cambiar los 
buzones, porqué la verdad es que llevan ya más de seis meses que hubo un accidente, se 
cargaron unos 2 bloques de casilleros y están para poderlos, los vecinos tienen la dificultad 
que para recoger una carta tienen que bajar a lista de espera a Correos, tienen unos días y 
los pocos que están trabajando, pues tienen que ir a recoger la correspondencia a la 
oficina de Segur y la verdad es que es un incordio bastante grande para los vecinos. 
 
Había otra cosa señor Solé, concretamente en la calle Sant Pere, había un tema que 
después de terminadas las obras y darlas por finalizadas, hacerse la foto y que salga en 
todos los medios de comunicación, prácticamente posible, esperando a los vecinos y a los 
turistas que nos vengan a visitar, pues bueno, ha habido 2 días que yo tenga constancia 
concretamente, ha habido cortes de luz, que se han pasado prácticamente todo el día sin 
luz, los vecinos, los comerciantes de la zona, teniendo que levantar los adoquines otra vez 



 

 

para hacer alguna reparación que parece ser de algo que se había quedado en el subsuelo 
mal hecho.  A ver qué está pasando allí? Si se han solucionado ya los problemas? Si va a 
seguir habiendo cortes de luz o como va a terminar el tema de esta obra? Si nos vamos a 
pasar todo el verano teniendo que estar rebentando el carrer Sant Pere otra vez para que 
quede el tema de la luz subsanado totalmente. 
 
Luego señor Solé había otros temas en el municipio que ya los tenemos todo limpio y 
preparado, pues bueno, la verdad es que no hay más que darse una vuelta incluso por la 
primera línea de playa desde Segur hasta Calafell, no hay más que dar-se una vuelta para 
ver y digo primera línea de playa, pero clar opero no es sólo la primera línia de playa, 
tambíén en la segunda y en la tercera hay un montón de solares que están plenos de 
runas, de hierbas, de obras que están medio o casi acabadas, pero que los promotores no 
los terminan de limpiar, de tener bien vallados.  Qué pasa con todo esto? Porqué la verdad 
es que estamos ya en el momento de recibir a todos los vecinos y a todos los turistas que 
nos vienen de fuera, para tener esa buena imagen de municipio que queremos dar. A ver 
qué es lo que está pasando con el tema este.  Y de momento nada más. 
 
Sra. Almagro: jo faré tres intervencions.  Una està destinada a la regidora responsable de 
Promoció Econòmica, senyora Olga Elvira i un és el regidor responsable de Via Pública, el 
senyor Juanjo García.  El cap de setmana passat va tenir lloc la celebració del Calafell 
Family Weekend, per nosaltres és una iniciativa important de cara a millorar la qualitat de 
les polítiques turístiques, és una bona iniciativa ja que aquesta vegada s’ha innovat i no 
s’ha fet una política continuïsta com fins ara, però sí que és veritat que ens agradaria fer-li 
algunes preguntes i comentaris al respecte.  En primer lloc, una primera qüestió té a veure 
amb la localització dels actes, perquè es va posar ja fa dies un cartell a l’entrada del port 
de Segur, on s’especificava que aquest acte es faria al llarg de tot el municipi, però el cert 
és que des de Segur no s’ha fet cap tipus d’esdeveniment, obligant els ciutadans de Segur 
a agafar el cotxe i anar cap a Calafell o desplaçar-se cap a Calafell, si volien participar 
d’algun dels actes.  Evidentment el Riverside, vostè em dirà que es va fer el dissabte a 
Segur, al Port i això podria ser un handicap, però realment no hauria de significar cap 
obstacle ja que només va tenir lloc un dia i unes hores determinades.  Després una altra 
qüestió referent al Family Weekend, té a veure amb la repercussió econòmica que ha de 
tenir els comerços de Calafell el Family Weekend, perquè lluny d’haver-se fet els diferents 
actes a zones comercials del municipi, s’ha celebrat en llocs tancats o entorns que estaven 
lliures de comerços, per exemple, el parc de la Sínia, el teatre, o per exemple a la plaça de 
l’Estany i això ha fet, potser no s’ha pensat i només s’ha buscat un lloc obert i ample 
perquè hi càpiga la gent, però això no ha donat vida ni moviment als comerços del nostre 
municipi. Pensem nosaltres que això és una errada que s’hauria de potser subsanar de 
cara l’any vinent. També pensem que és un error, que ja ha comentat el company 
Massimiliano, haver-ho celebrat durant el cap de setmana del pont, ja que és un moment 
on el turisme ja aflueix senzillament a Calafell, sense necessitat de cridar-lo fent un acte.  
Cal dinamitzar, evidentment, altres caps de setmana per afavorir i trencar l’estacionalitat,  
és a dir per desestacionalitzar el nostre municipi ja que aquest és el principal problema de 
Calafell, l’estacionalitat.  A partir d’aquí la nostra pregunta va en la línia de demanar-li a la 
senyora Olga Elvira que ens informi de qüestions que poden ser molt interessats i que de 
fet ho són, després d’un esdeveniment tan important com ha estat el Family weekend. Per 
una banda, li demanaríem el nombre d’assistents a les actuacions, el nombre d’ocupació 
hotelera i de la restauració, la repercussió econòmica que han tingut els diferents actes als 



 

 

comerços i per una altra banda els costos del projecte, que ja ens va avançar que serien 
elevats, però ens agradaria que ens ho pogués acabar de concretar.  Creiem que tot això 
que li demanem des del PSC és imprescindibe de cara  a saber si val la pena tornar  a 
celebrar una segona edició del Family Weekend a Calafell l’any vinent, en funció de la 
comparativa i existeixi entre els costos d’aquest projecte i les repercussions econòmiques i 
turístiques del mateix.   
 
La segona pregunta, senyora Elvira, estaria relacionada també amb un altre projecte 
turístic a Calafell, que és la Fira del Mar que celebrem cada any des de fa molts anys a 
Calafell. Dues preguntes: si es celebrarà finalment, ja que segons vostè mateixa ens va 
informar l’altre dia a la Comissió Informativa, l’informe de mobilitat no és positiu i això pot 
tenir conseqüències importants a nivell de seguretat i potser posar en perill als assistents 
als actes de la Fira del Mar, ja que els mitjans d’evacuació, serà difícil que puguin entrar al 
recinte, per si hi ha alguna urgència.  I en segon lloc, si és que se celebrarà ens agradaria 
saber si tenen clar ja quina serà la ubicació, ja que ens van comentar que no estava clara la 
ubicació d’aquesta edició de la Fira de Mar 2014, degut a les obres del passeig.   
 
I una tercera i última intervenció al regidor de Via pública, el senyor Juanjo i és que hay 
una señal de stop ubicada a la acera sur del paseo marítimo de Segur, a la altura del 
puerto, concretamente en la entrada norte del puerto.  En ese punto del paseo marítimo 
confluyen  tres señales informativas verticales de tráfico y que se solapan entre ellas y se 
confnden. Hay un stop, una señal de paso cebra y un límite de velocidad a 30.  Esta señal 
d’stop que decimos tiene un palo demasiado alto.  Es decir, es demasiado alta y además 
no está ubicada porqué se confunde y se solapa con esas otras dos señales.  Nuestro 
ruego sería que se tralade un par de metros para mejorar su visibilidad y evitar quizás 
confusiones a los conductores. 
 
Sra. Cumplido: jo voldria continuar insistint amb el tema de Calafell Ràdio.  Ja ens ha 
explicat el regidor responsable que el senyal no arriba a tot el municipi pels problemes que 
hi ha hagut d’escurçar la distància,  però hi ha altres problemes i hi ha algunes queixes 
que ja no depenen de si arriba o no el senyal, sinó que hi ha hagut diumenges que 
Calafell Ràdio ha estat fins a una hora sense senyal, és a dir no existia Calafell Ràdio.  
Llavors la pregunta és quina sortida vol donar a l’equip de govern o la regidoria del senyor 
Quim Vidal a l’emissora municipal.  Quins objectius tenen i després de què depèn la 
solució d’aquest problema que es talli l’emissió, etc.  El mateix relacionat amb la televisió.  
Hi ha moltes queixes que són molts els canals que no es veuen a Calafell, entre ells els 
autonòmics.  Aleshores, preguntar el mateix.  Quina solució tenen vostès prevista en 
donar a aquest problema?  Amb qui han parlat?  Què els han dit? Quina pressió han fet al 
respecte?  I fins on han d’arribar vostès per solucionar aquest tema.  Després hi ha una 
coincidència. El dia 30 de març vam coincidir en el mateix lloc que va ser a l’aparcament 
del pavelló poliesportiu del Joan Ortoll, dues activitats.  Una primera activitat que va ser el 
vint-i-cinquè aniversari de l’entitat Almas Rocieras i a la vegada es va fer l’Ethernal 
Running que van coincidir. Aquell dia era un dia de pluja i la gent que va anar al pavelló 
per assistir a l’acte de les Almas Rocieras, es van trobar que no podien aparcar, no se’ls 
havia avisat i van haver de marxar a buscar aparcament.  Amb la qual cosa, un acte que 
hagués pogut lluir molt més amb molta més assistència no va ser així..  Mirar de què no se 
solapin activitats, sobretot en aquestes dues per exemple, en què una entitat fa la seva 
festa gran de vint-i-cinc anys d’existència i ja que volem potenciar les entitats, tenir cura 



 

 

de no solapar aquest tipus d’actes.  En relació a l’Ethernal Running volia preguntar que al 
pavelló es van fer tota una sèrie d’actuacions de socs i demés, per poder fer les proves, 
però la manera amb què ha quedat tapat aquells socs que es van fer amb màquines, 
queda francament deplorable.  No estava així el terreny aquest quan es van fer les 
actuacions aquestes.  Aleshores pregunta a quí ha de reparar això i si s’ha pensat per part 
de l’Ajuntament fer-ho bé o si ja es vol deixar per la segona edició de l’any que ve en 
aquesta situació. 
 
Després, bé, en previsió a les coordinacions dels actes, recordar que tenim el vint-i-cinquè 
aniversari de la mort d’en Carles Barral que no posem una activitat que es pugui interferir 
perquè es prou important i també el vint-i-cinquè aniversari del Bot. 
 
Una altra pregunta, queixa i prec, tot alhora, és sobre les botigues d’aquí dalt el poble.  
Aquí dalt el poble s’està desertitzant totalment de comerços i les persones que els tenen 
moltes d’elles ja estan en edat de jubilar-se i veuen perillar els seus negocis.  Hem fet una 
plaça que està molt bé i molt maca que jo crec que tots de mica en mica l’anem acceptant 
d’una manera  o altra, s’ha fet ara una museïtzació dels entorns del Castell. Tots estem 
d’acord amb què tot això s’ha fet per atraure un turisme cultural, però no sé, crec que hi 
ha u na mica de incoherència al respecte perquè si desertitzem totalment de comerços la 
zona, a part que estem en certa manera perjudicant els comerciants, resulta que la gent 
que pugui venir aquí es trobarà que un monument com és el Castell, que està al ben mig 
del poble i no ales afores i que pots veure com era el Calafell més antic i demés, veurà un 
poble mort, perquè les botigues aniran desapareixent.  Jo penso que quan parlem del 
comerç no hem d’oblidar el comerç de Calafell poble.  Calafell poble té uns comerços que 
donada la situació en la que estan, perquè fa molts anys que estan i és una zona, ja la més 
vella del municipi, se’ls hauria de donar una certa facilitat perquè, i no estem d’acord el 
partit socialista que s’aparqui a la plaça, és una cosa que amb això hi estem d’acord, però 
sí que nosaltres quan es van acabar les obres de la plaça i acordat amb els mateixos 
comerciants que venien diverses vegades van assistir a les visites d’obres, per poder donar 
ells la seva opinió, es va acordar posar a la zona de càrrega i descàrrega, una senyal amb 
la qual es permitia el mateix que en la zona de Bisbe Català, que hi ha un senyal que 
permet estacionar cotxes per poder anar a l’Antiga o a fer alguna altra gestió, aquí hi 
havia un senyal que permetia estar uns 10 o 15 minuts per fer aquestes compres.  La gent 
del poble, molta gent que ve, per exemple a la Carnisseria, que és l’única que tenim aquí, 
és gent gran.  És gent que ve de Calafell Park, de Mas Romeu i que carreguen per molt de 
temps.  Haver de pujar aquesta pujadeta d’aquí els costa molt i aleshores molts estan 
deixant de venir per aquest motiu.  Per tant, jo penso que els comerços de dalt el poble i 
pel bé mateix de tots els entorns del Castell i demés, el que necessitem és donar vida i no 
anar a perjudicar-los. Penso que s’hauria de buscar una solució perquè, o bé a la mateixa 
botiga donin un permís per posar el cotxe i en el cas que s’excedeixin d’aquests 10 minuts, 
poder-los multar, perquè no hi hagi la picaresca, però s’han arribat a posar multes de 200 
euros i la gent està una mica cremada i cansada, perquè sembla ser que inclús, que des de 
la mateixa casa s’avisa que quan es veu un cotxe que està aparcat a la plaça i queda lleig 
això, de veritat.   
 
Bé, espero que amb això, tal com ha dit el senyor Rafel Solé i com va dir la senyora Olga 
Elvira, esperem que tampoc vostès estiguin en contra de tot el que demanen els partits de 
l’oposició.  I a la senyora Olga Elvira ja després li faré un comentari que ella mateixa ha fet.   



 

 

 
I l’altra cosa de la que volia parlar és una pregunta i estendre la mà per una col·laboració, i 
és una col·laboració amb Benestar Social.  Mireu, la pobresa infantil i m’he preocupat de 
buscar dates, a Catalunya està al llindar del 30%.  Set de cada deu persones estan ateses 
per Creu Roja, perquè no poden pagar menjador escolar i suposa un 38% de les famílies 
que estan en penúria, per dir-ho d’alguna manera.  Resulta que aquesta setmana la 
mateixa Creu Roja ha fet una crida a les administracions, a les empreses, als agents socials, 
a la ciutadania per recaptar un milió d’euros per al 2014 perquè ells al 2013 van assistir a 
57.000 persones amb llindar de pobresa total.  Han fet un projecte que es diu Aliança 
humanitària per l’alimentació infantil.  Només dic això com a preàmbul perquè jo ja ho he 
vingut dient en repetides ocasions  i, Maria, no és per criticar ni molt menys, és 
senzillament perquè em preocupa i crec que a tots els que estem asseguts en aquesta 
taula ens preocupa, els nens del menjador escolar becats que quan arribi el mes de juliol 
no tindran el que han de tenir i no és el plat de macarrons diari, sinó que és que 
necessiten menjar fruita, làctics, carn, peix, ous, i l’única manera que això amb aquests 
nens que estan en risc total de no poder tenir una bona alimentació és que algú i en 
aquest cas hauria de ser l’Administració, ho pugui garantir.  Jo en aquest sentit el que et 
voldria preguntar és si havíeu previst, i aquesta pregunta la tenia pel mes de març però 
degut a l’incident no vaig poder assistir al Ple, no l’he poguda fer fins ara.  Si teníeu previst 
fer una valoració d’aquells nens més necessitats amb beques de menjador cara que a 
l’estiu no quedin sense una alimentació adequada.  Dos mesos per un nen és molt de 
temps i això repercuteix en la seva salut física i en la seva salut mental i en els seus 
rendiments escolars. Per tant, la pregunta era si havíeu previst alguna cosa i lo altre era, i 
aquí sí que la senyora Elvira quan vam parlar del menjador escolar va dir que aquest era un 
tema que no s’havia de polititzar i que havíem d’anar tots de la mà, nosaltres anem tots 
de la mà, agafem les seves paraules i ens comprometem conjuntament fer un projecte per 
poder donar sortida com a mínim a aquests nens que corren el risc a l’estiu de quedar-se 
sense una alimentació que després notaran en les seves notes o el seu rendiment escolar 
quan comenci el setembre.  Només això, fem aquesta pregunta i aquesta proposta per 
treballar conjuntament en un projecte que podria quedar ja com un projecte de municipi.  
Per tant, us estenem la mà per col·laborar amb això. 
 
Sr. Robert: jo faré un prec al tinent d’alcalde d’Obres Públiques, que ja li havia fet 
setmanes enrere i ara que ha passat Setmana Santa, jo pensava que havíem quedat 
d’acord amb què se solucionaria, però veig que, o no ens vam entendre, o les coses no 
acaben de funcionar senyor Solé.  El problema són els entorns del mercat i és 
d’accessibilitat.  A la part nova que s’ha fet a l’hora de condicionar els accessos al mercat 
municipal que deuen ser responsabilitat, segurament, del concessionari Mercadona, no 
s’han tingut en compte els guals dels passos de vianants.  I aquests guals el que faciliten 
és que la gent amb discapacitat pugui accedir normalment, com qualsevol de nosaltres, al 
mercat.  A la part antiga, a la part que toca al parc de la Sínia esta fet de fa no sé quants 
anys.  Això són unes obres més modernes i jo crec que la sensibilitat d’avui dia ja es total 
en aquest sentit.  Vostè es va comprometre que això ho arreglaria o ho miraria.  Si és 
qüestió de què les obres estan acabades i Mercadona declina responsabilitat, jo crec que 
vostè hauria de prendre alguna mesura. Si és responsabilitat de l’Ajuntament doncs, 
prengui la mesura d’una vegada per totes, perquè vostè es va comprometre aquí.  A més 
a més això és una cosa que és de sensibilitat pública i de tothom i per tant jo el que li 
demanaria és que arregli l’accessibilitat per la mobilitat de les persones discapacitades i 



 

 

puguin anar dignament al mercat municipal sense haver de passar barreres 
arquitectòniques, sobretot amb una obra tan nova com hi ha ara. Li recordo que és en 
varis punts això i aprofitant aquest entorn del mercat li diré que després d’haver asfaltat el 
pàrquing del Blanquet li diré que això està bé i era necessari i l’obra ha quedat certament 
bé.  Resulta que l’accés de vehicles està malament i vostè ho ha de saber això, perquè 
suposo que algun dia ha degut aparcar allí.  La major part de vehicles toquen a l’hora de 
pujar a l’accés del carrer Sant Pere cap el pàrquing i aprofitant aquestes obres de l’entorn 
del mercat això s’hagués pogut solucionar i ja que no es va fer quan tocava, li demanaria 
que tingui en compte de fer una visita més acurada, si convé amb el regidor de Via Pública 
o el de Seguretat Ciutadana, que també el tema d’abans li correspon.  Doncs, que s’ho 
mirin i veuran que la major part de cotxes toquen amb els baixos amb aquest accés.  I a 
més a més si surt alguna cadira de rodes d’aquest pàrquing tampoc pot accedir 
dignament al mercat.  Per tant, el que li demanaria és que torni a agafar el compromís 
aquesta vegada, i ho solucioni, de donar accessibilitat als accessos i a l’entorn del mercat 
de Calafell. 
 
Sr. Duart: bé, jo tinc dos precs i dues preguntes.  El primer prec va dirigit al senyor Quim 
Vidal i és en referència a la campanya “Tu ets un crac”.  Bé, no m’agradaria semblar pesat 
amb aquest tema, però el que m’agradaria és que vostès em contestin al que pregunto i 
quan faig una pregunta en un Ple, doncs, si no se’m contesta haig d’insistir perquè és 
l’única opció que tinc de fer-ho en el següent Ple.  Bé, jo li vaig fer una pregunta, les 
preguntes que els vaig fer van ser molt concretes i en concret ara vull tornar a preguntar el 
mateix: el cost de la campanya, quina empresa va dur a terme aquesta campanya? En 
quantes fases pensen fer aquesta campanya?  Perquè, home, vostès van presentar una 
campanya per fomentar el civisme, van fer-ho sense informar a l’oposició, com ja va sent 
normal i de repent ens van presentar uns braçalets.  Aquests braçalets han de tenir un 
cost.  Jo no he vist a ningú pel passeig, a cap ciutadà amb aquests braçalets posats.  Per 
tant, aquí ha d’haver-hi un cost.  Potser, aquesta campanya es podia haver fet d’una altra 
manera, reduint costos o planificant-ho d’una altra forma. Per tant, digui’m el cost de la 
campanya, l’empresa que la duta a terme, les enquestes que han fet que han motivat que 
es dugui a terme aquesta campanya i sobretot si segueixen continuant fent, en quantes 
fases i el cost. 
 
El segon prec, no sé qui me’l contestarà, el faig, perquè com que també és un misteri jo 
faig el prec.  És sobre el senyor Fontecha que és quasi como “Buscando a Wally”.  On està 
el senyor Fontecha?  És que ningú l’ha vist, ningú el coneix, ningú sap qui és.  Almenys jo, 
i crec que tots els meus companys del grup municipal i també els regidors dels altres grups 
municipals de l’oposició tampoc el coneixen.  Jo crec que el senyor Fontecha seria hora 
que ens diguessin aquest senyor qui és, què ha fet?  Si encara està treballant per 
l’Ajuntament?  El cost d’aquest senyor?  Els estudis que ha dut a terme, si és que els ha 
dut i sobretot molt important, que si els ha fet, els hauríem de tenir nosaltres l’oposició, 
no els hem de demanar, vostès ens els haurien d’haver donat aquests estudis.  Perquè, 
home, aquest senyor sembla ser que l’objectiu era aportar idees, intentar que el municipi 
millorés a nivell turístic, a nivell de promoció econòmica i la veritat és que si això ha estat 
així, no ho hem vist en cap de les accions que s’han dut a terme, a no sé que el Family 
Weekend hagi estat alguna d’aquestes propostes que ha fet aquest senyor, però la resta 
han estat polítiques continuïstes del turisme que ja s’ha estat duent a terme i en cap 
moment hem vist aquest senyor per enlloc, no hem sabut cap dada d’ell i evidentment no 



 

 

sabem el cost d’aquest senyor i si continua treballant per l’Ajuntament. Per tant, crec que 
aquest misteri del senyor Fontecha seria important que vostès el deixessin ja aclarit i ens 
diguessin qui és aquest senyor? Què fa? Què cobra? Quins estudis ha fet? De quina 
manera ha treballat per l’Ajuntament? Quines propostes ha fet? Quines propostes de 
futur ha fet per la promoció econòmica d’aquest municipi, o sigui pel turisme? I si 
d’alguna manera seguirà treballant i fent coses pel municipi.  I així d’aquesta manera 
deixem una mica destapat aquest misteri de “buscando al señor Fontecha”.   
 
I les meves dues preguntes, home, hem parlat, ho he fet bastant ràpid, de la campanya 
d’incivisme,  a favor del civisme i la lluita contra el incivisme, però clar, si ens anem per 
exemple al carrer Garona, on hi ha un forat que porta més d’una setmana al mig del 
carrer, amb un con que ara està posat sobre el forat, però fa poc estava posat al revés dins 
del forat.  Home, jo crec que és incivisme, no sé si serà municipal o quin tipus, però estem 
parlant d’un forat enmig d’un carrer transitat, i a més un carrer que baixa al passeig 
marítim i per tant, des de evidentment un cotxe o una bicicleta o una moto i ja no parlem 
d’una persona, crec que és un problema perquè jo crec que és tan fàcil com que si es 
detecta que hi ha un forat, potser amb un parell d’hores es pot tapar aquest forat.   
 
L’altra pregunta que crec que també té a veure amb aquest civisme o incivisme seria el 
solar que hi ha al carrer Loira amb el carrer Xúquer.  Bé, aquest solar qualsevol persona 
que passi caminant per allà, en un moment donat pot donar la sensació que està a 
qualsevol lloc menys a Calafell o Segur de Calafell, perquè estem parlant d’un solar que al 
mig hi ha un barracó allà muntat una mica estrany, podríem dir-li molts noms, però és una 
sensació bastant desagradable.  Evidentment per un visitant que arribi per primer cop a 
Segur de Calafell no és una imatge gens agradable i ja no és només això, sinó que estem 
parlant d’un tema de salubritat. Allà hi ha gats, hi ha molta brutícia i estem parlant també 
d’un carrer que accedeix també directament a la platja. Per tant, hi passa gent, hi passa 
gent el cap de setmana i crec que estem parlant d’un aspecte important a tenir en 
compte. 
 
Sr. Ferré:  a mi m’agradaria afegir tres coses: una, que és el tema dels vehicles que ha 
sortit en premsa fa unes setmanes, sobre el desballestament d’uns vehicles que resulta 
que estaven al dipòsit municipal i que per error encara no sabem de qui, si de la policia o 
de via pública, doncs, es van desballestar i els propietaris l’han reclamat a veure què havia 
fet l’Ajuntament amb tot això i la resposta municipal final hagi estat que no hi ha cap 
problema perquè hi ha una assegurança que ho cobreix tot, doncs home, ens agradaria 
saber si es pensa depurar responsabilitats de qui ha comès aquest error i que s’expliqui 
realment què ha passat i que no ens deixem portar només per l’opinió pública, sinó que hi 
hagi una posició oficial, i que també hi hagi informació.  En les comissions informatives no 
se’ns ha dit res, doncs, ho demanem al Ple que s’expliqui què ha passat amb tot aquest 
tema.  Una altra cosa que volíem comentar també és sobre les obres del passeig marítim, 
nosaltres ja vam presentar un escrit fa unes setmanes demanant que  abans de començar 
aquestes obres que revertís la titularitat dels terrenys a l’Ajuntament.  Fa una setmana 
hem demanat un informe de la secretària, sé que ahir també a la junta de portaveus es va 
treure aquest tema, que es va dir que Costes estava estudiant-ho amb els serveis jurídics, 
però la veritat és que l’obra del passeig ha començat.  I ha començat en uns terrenys en 
què no tenim la titularitat i ens agradaria saber doncs, la secretària de l’ajuntament què en 
pensa d’això?  I si realment s’ha fet el procediment correcte o no?  Perquè no només és 



 

 

aquest el problema de les obres del passeig, sinó que al començar ara, passat Setmana 
Santa i abans de l’estiu, el que està provocant són moltes molèsties a les terrasses que hi 
ha dels negocis del davant del passeig i no només les terrasses sinó també els veïns que hi 
viuen, perquè pràcticament no poden sortir de casa alguns d’ells.  I nosaltres el que hem 
demanat sempre és que aquestes obres, donat que serà impossible, perquè ja els avanço 
que serà impossible, acabar tot el passeig sencer abans de les eleccions, doncs, com a 
mínim el que podrien haver fet és esperar el setembre a començar aquestes obres de 
pavimentació que provoquen molèsties, que la temporada ja haurà passat, que com a 
mínim ara no estarem ara al mes de maig, juny, juliol empantanats amb les obres allà al 
davant i estarem provocant molèsties a totes les terrasses i negocis que hi ha al passeig 
marítim.  Nosaltres els demanem que aturin aquestes obres i que les reprenguin al 
setembre que és una època millor per fer aquest tipus d’obres i que fins a la Setmana 
Santa de l’any següent tenen temps de sobres per acabar aquestes obres i fer-se la foto, si 
això és el que volen.   
 
I per últim, abans hem comentat el tema del tanatori, i hem parlat de l’oportunitat que hi 
ha i fins i tot, el senyor alcalde ha comentat que hi havia una lluita de morts o una guerra 
de morts per dues empreses que s’estan lluitant per aquesta concessió d’aquest tanatori.  
Miri, hi ha hagut altres licitacions darrerament que s’han gestionat creiem de manera 
incorrecta o no del tot adequada i això ha provocat que per exemple, en una que s’ha fet 
recentment del manteniment i el contracte de l’enllumenat públic que no entenem perquè 
no ha passat per aquest Ple encara l’adjudicació, perquè és un procediment que es va 
obrir en el Ple i lògicament hauria d’haver adjudicat el Ple i s’hauria d’haver contractat 
l’empresa que ha guanyat aquest concurs en el Ple, doncs, sabem i hem parlat amb 
l’empresa que s’havia exclòs d’aquest concurs, perquè hi ha hagut un informe jurídic que 
ha exclòs una de les empreses en aquest procediment.  Un plec que s’ha aprovat per 
unanimitat de tots els grups, i que en teoria s’havia d’haver fet amb la transparència o 
amb la voluntat de diàleg i d’acord amb tots els grups, no entenem perquè després de tot 
aquest incident que hi ha hagut d’excloure una empresa amb un informe dubtós perquè 
hi havia una part que hi havia interpretació dels criteris que hi havia al plec, i que ha 
provocat que aquesta empresa al final  hagi decidit posar un recurs i un contenciós contra 
l’Ajuntament, que no ens tornem a trobar amb un altre cas Plana, que provoqui que 
l’Ajuntament hagi d’indemnitzar d’aquí uns anys, i altres equips de govern hagin 
d’indemnitzar d’aquí uns anys amb una adjudicació mal feta com aquesta, perquè 
nosaltres ho vam alertar a la mesa de contractació i vam dir, compte amb aquest informe 
perquè hi havia criteris que eren dubtosos, que s’havien aplicat a l’informe resolent i 
eliminant aquesta empresa i evidentment el que se’ns va dir a més a més és que aquesta 
empresa no protestaria perquè se li havia adjudicat una obra fa poc.  Doncs, bé, aquesta 
empresa a nosaltres ens ha fet saber i ens ha donat l’autorització per dir-ho públicament i 
per això ho estem fent, de què posarà o ha posat ja un contenciós contra l’Ajuntament 
reclamant que realment es faci cas de la seva aportació i que no entén l’exclusió feta en 
aquesta adjudicació i a més també ens ha dit que manifestadament ha demanat hora amb 
el responsable màxim d’aquest Ajuntament, amb el senyor alcalde i amb els membres de 
l’equip de govern i que no se’ls ha atès per poder parlar. I això és el que ens ha manifestat 
i fins i tot ens ha donat autorització per dir-ho públicament. Per tant, nosaltres ho fem 
perquè estem intentant evitar un procediment a l’Ajuntament que pot desembocar amb 
un altre cas Plana i esperem que en aquest cas no sigui així i que es negociï amb aquesta 
empresa i que es parli amb aquesta empresa com a mínim.  I dit això, també esperem que 



 

 

el tema del tanatori, doncs exactament igual no succeeixi el mateix, i que al final també 
haguem de veure com impugna una altra empresa, un altre procediment que també s’ha 
fet d’una manera una mica irregular o una mica dubtosa.  Esperem que es resolgui bé 
aquesta mesa que s’ha convocat i s’ha desconvocat al cap de vint-i-quatre hores i que 
realment no hi hagi coses estranyes que puguin intercedir en aquest procés d’adjudicació 
del tanatori, com ha passat amb l’enllumenat, que ja tenim un altre contenciós sobre la 
taula i segurament d’aquí uns anys un altre cas Plana.   
 
Sr. Jiménez: primer, el Massi que m’ha comentat el tema de les compactadores del 
mercat. Ahir es va solucionar el problema i a part es va parlar amb les tres empreses que 
porten el tema que són dues empreses de servei i CEMSSA per part del mercat i bé, es 
posaran més mesures perquè això no passi.   
 
Després, el senyor Triadó ha comentat que teníem uns contenidors a la carrerada d’en 
Ralet que pertanyen al Vendrell i que s’han posat aquí a Calafell.  Això ho vam parlar amb 
l’empresa, els contenidors estaven en una cruïlla, amb un pas de vianants per cada banda, 
dificultaven una mica el que era la visió dels conductors quan passava un vianant i vam 
decidir portar-los aquí a la banda de Calafell. Vostè ha comentat si d’això ens farien algun 
tipus de descompte, més que descompte això és matèria selectiva i la selectiva el que dóna 
són ingressos,  no despeses.   
A part, el senyor Bonilla ha comentat també el carrer la Rosa, Petúnia, diferents punts amb 
runa i podes.  Aquí, des de l’Ajuntament, com vostè també ha dit, els contractes de serveis 
de l’Ajuntament, cap contracte està recollit això del tema de la runa, tant amb el 
d’Urbaser com el d’ECO BP i amb això el que fem normalment és que quan tenim 
diferents punts localitzats, llavors contractem una empresa, la paga l’Ajuntament i el que 
fem és la retirada.  No fem retirada puntual, perquè una retirada puntual és portar un 
camió, portar una màquina, i el cost és superior a la retirada del que queda.  Agafo tot el 
que m’ha dit i en la propera actuació de runes i podes ja miraríem de retirar tot.   
 
Sr. Vidal: pel tema de la ràdio i la TDT ja ho he explicat més d’un cop, el tema de la falta 
de senyal, és un tema de legalització.  El tema d’aquest brake que vostè diu que hi va 
haver, si que és cert que de la franja de dues a tres és la desconnexió amb la xarxa de 
vegades tenim algun problema no per part nostra molts cops, perquè té un parell via 
satèl·lit que ens han cedit ells i de vegades si hi ha algun problema que si el podem 
solucionar perfecte i sinó doncs, haurem de prendre la decisió de no fer aquesta 
desconnexió, perquè molts cops no és per culpa nostra.  Respecte la TDT és una cosa que 
hem explicat més d’un cop, que no és una competència nostra, tot i que afecta a veïns 
nostres.  Gràcies a les nostres gestions, ells pràcticament fan revisió de les antenes i ens 
diuen que les antenes funcionen perfectament i que estan col·locades, però com ja vaig 
explicar en l’últim ple estem intentant fer un pas més endavant i quan tinguem notícies 
així ja ho explicarem.  El pas és el que els deia.  Ells, quan els demanes que vinguin a 
comprovar, tu tens una queixa d’un veí i et diu que no hi ha senyal, nosaltres passem a la 
Generalitat de Catalunya que facin inspecció de les antenes perquè el dia x han vingut 
aquests veíns i no funciona i ells ho tenen delegat a Abbertis i ells venen, fan la 
comprovació de les antenes i sempre ens diuen que el senyal és bo.  Vam accedir a un 
informe que té la Generalitat si la col·locació era bona o no i la col·locació ells van 
demanar una empresa especialitzada i la col·locació de les antenes està on l’empresa els 
ha dit a la Generalitat que havien d’anar. O sigui, que tema de col·locació d’antenes i per 



 

 

tant, la cobertura i la senyal segons la Generalitat és bona.  Tot i així hi ha veïns que no 
reben bé el senyal i això és el que estem dient a la Generalitat i que a més de fer la 
comprovació a l’antena que la facin a la via pública i que comprovin a la via pública 
l’antena, què vull dir?  Doncs, la torre, a sota, posen aparells i comproven que funciona, 
doncs, no. Que vagin a la via pública, nosaltres tenim ja localitzades les incidències, que 
vagin a la via pública i amb uns aparells que ells tenen comprovin que allà on el veí es 
queixa el senyal arribi bé o no.  I la gestió està feta i estem a l’espera que aquesta unitat 
mòbil vingui i comprovi el senyal.  Que hi ha llocs que sí que és cert que a Calafell la gent 
l’ha d’encarar cap a les antenes que hi ha al municipi però hi ha llos que no.  
 
I després, del tema de la campanya de civisme, pensava que ja havia respost en l’altre Ple. 
A vostè no els van servir les explicacions que els vam donar però bé, no només em passa a 
mi, sinó que pel seu tarannà també ha passat amb d’altres regidors que li donen resposta i 
vostè no en té prou perquè vol la seva resposta.  Jo l’única cosa que li puc dir és repetir el 
que li vaig dir. 
 
Sra. Verge: agrair l’estesa de mà del partit de l’oposició, en aquest cas a la Tresa i 
comentar-li que evidentment tenim plena confiança amb les educadores que porten tots 
els casos que tenim, això ho hem dit sempre i ja que ha anomenat a Creu Roja, informar 
que Creu Roja també ens ha estès la mà i com no l’hem aprofitada, ja no només en casos 
d’infància sinó casos de gent gran i de tot tipus.  Vull dir que ho vetllem i gràcies per 
l’estesa de mà. 
 
Sra. Cumplido: la pregunta Maria és si teniu previst pels dos mesos d’estiu la canalla que 
està becada de menjador i n’hi ha que quan no tinguin aquesta beca, es quedaran 
menjant-se un entrepà al dia i si se’l mengen.   
 
Sra. Verge: jo la resposta és la de sempre, les educadores socials treballen aquests temes. 
La confiança està posada tota en elles. Ara per ara no ens ha arribat cap cas d’aquest tipus 
que sigui usuari de la regidoria de Benestar Social. Sempre dic el mateix, si hi ha algun cas 
que conegueu, ens l’envieu a la regidoria, treballar es treballa amb ells i ... 
 
Sr. Olivella: Maria, perdona.  Tresa, ens has estès la mà, doncs, te l’agafem i a partir d’aquí 
seguirem parlant. Crec que amb això n’hi ha prou.  T’agafem la mà i ja parlarem.  Tu pots 
agafar el compromís i tu tens les teves línies d’actuació Maria i per tant, si ens han estès la 
mà per una cosa que pot semblar diferent jo crec que són opinions que s’han de tenir en 
compte, les agafem i les treballem.  Penso que hem d’agrair el fet que ens hagin estès la 
mà. 
 
Sr. Solé: tinc varis temes i intentaré no deixar-me’n cap i intentaré respondre a tots. Pel 
que fa al Massi entenc que hi havia tres coses. Una que anava directament cap a l’alcalde, 
però pel tema del mercat vell hi ha una proposta prèvia i s’ha d’acabar de formar i després 
buscar la part econòmica i d’alguna manera s’hi està treballant. Pel que fa al mercat que 
és brut, si que és una llàstima i això si que els arquitectes els que van fer el projecte ens 
van dir que no i estem mirant una empresa de neteja per veure com ho podem acabar de 
solucionar. No és fàcil, però sí que hi estem al damunt.  Pel que fa al tema de 
l’aparcament i així et responc a tu i al senyor Triadó, segurament Calafell mai havia tingut 
tant aparcament a la platja gratuït com té ara i amb això no vull fugir d’estudi i entraré a 



 

 

la pregunta.  Al 2012 vam obrir el Blanquet de punta a punta i això sí que va suposar una 
gran millora i entre els anys 2013 i 2014 s’ha pavimentat.  Per tant, mai hi havia hagut 
tant d’aparcament, si a això li afegim l’aparcament del mercat que, a part que ja existia sí 
que s’ha arreglat i per tant, les condicions són molt millors sobretot en temes 
d’enllumenat parlem que tenim una gran bossa d’aparcament gratuït a 200 metres  de la 
platja i al costat del mercat i de la zona comercial de Calafell platja, a més també li 
podríem sumar l’aparcament de l’estació.  Ara bé, l’aparcament que és pel mercat 
municipal i això sí que t’ho voldria corregir Massi no és aparcament del Mercadona, sinó 
que és aparcament del mercat que a part hi ha mercat municipal i hi ha Mercadona.   Pel 
Carnestoltes es va obrir.  Vista l’experiència hem tingut avantatges i inconvenients  i 
possiblement encara no s’ha obert perquè estem mirant a veure com resolem aquests 
inconvenients, però sí que s’està treballant per trobar-hi una solució.  Quins 
inconvenients?  No és que els cotxes estiguin el dia següent sinó el tema que el 
manteniment el fa el mercat municipal però que hi ha uns moments a l’any que demanem 
que els utilitzi tot el municipi, per tant, és una situació econòmica que s’ha d’acabar de 
lligar, perquè el mercat té un pressupost i intentem seguir-lo al peu de la lletra i si pot ser 
minimitzar-ho.  A part hem de veure que a les hores de la nit si s’ha de fer o no de 
pagament aquest espai. Possiblement no o possiblement sí.  Això també és una qüestió a 
plantejar i a veure com ho acabem fent.  Si és de pagament tenim un problema perquè a 
la mínima que busquem una solució, més ben dit, quan algun veí que circuli per allà i 
tingui algun problema amb les màquines o amb la barrera hauríem de tenir un servei de 
24 hores, perquè clar, a la vegada que el manteniment el fa el mercat municipal, sí que 
l’Ajuntament ajuda amb els contenidors i amb jardineria, però al final no deixa de ser 
imatge del mercat, doncs, hem de veure com trobar aquest equilibri.  Ho vam provar per 
Carnaval i va funcionar prou bé, i estem contents i la idea és que en alguns moments de 
l’any tornar-lo a obrir.  És una proposta que ja es va fer i que d’alguna manera intentarem 
tenir-ho.  Però cal dir que sense comptar aquell aparcament, mai s’havia tingut tan 
d’aparcament com ara i que si en podem tenir més millor, perfecte, així hi treballarem.   
 
Pel tema del passeig marítim, al senyor Triadó dir-li que és cert que no té l’informe, perquè 
sí que se’l va fer arribar al partit socialista a través d’un escrit que van fer, diria que se us 
ha fet arribar, o almenys és el que m’han dit i sinó demano disculpes, però a vosaltres no 
se us ha fet arribar, pel que fa al tema de les preguntes del sòl, de si és nostre o no. 
Després entraré en la pregunta que has fet en concret.   T’he ficat en la mateixa pregunta 
però després et respondré concretament Ramon, perquè m’estàs mirant com dient que no 
t’estic contestant al que has dit i m’estàs confonent. 
 
Sr. Ferré: l’únic escrit que hem rebut deia que s’havia iniciat les gestions amb Costes i no 
deia res més. 
 
Sr. Solé: val, d’acord, després contestaré.  Miri, senyor Triadó, diu que hi ha falta de 
planificació, que no tenen l’informe, miri jo li puc dir de paraula i el pròxim dia li demano 
que vingui a la comissió i li donarem l’informe i li direm com està el tràmit.  La gent en 
general està contenta que s’estigui fent l’obra.  Que hi ha molèsties i queixes, molt bé, 
però també és un municipi molt complicat per fer obres allà al passeig marítim.  A l’estiu 
no se’n poden fer i després volem allargar la temporada,  ràpidament ve Nadal, volem que 
hi passi el Carnaval i Setmana Santa i tornem a estar a l’estiu amb el bon temps.  Per tant, 
és complicat fer obres al passeig marítim i les obres que s’han anat fent suposo que 



 

 

tothom que ha passat per aquí ho sap.  La idea és que pel 15 de juny, màxim Sant Joan no 
quedi ni una tanca ni res allà i que no hi ha una informació cap els comerciants i els veïns 
és mentida.  L’ajuntament ha organitzat quatre o cinc reunions, es va explicar a Comissió 
Informativa el mateix que vam explicar  a les reunions amb el veïns.  S’ha fet reunió 
particulars amb veïns, reunió que també es va explicar a la Confraria de Pescadors i a la 
llar del pescador jubilat, comerciants de la primera fase i de la segona i tercera fase, per 
tant, la informació hi ha estat.  Tenen el telèfon de la regidoria, correu electrònic, saben 
amb quines persones han de contactar perquè es van presentar, per tant la informació hi 
ha estat.  Que les obres són molestes, d’acord, una obra sempre és molesta i a l’estiu 
encara més.  Hi ha comerciants que bé, no acaben d’estar molt d’acord, però no poden 
dir que no han estat informats i en canvi n’hi ha d’altres com veïns que estan molt 
contents que les obres s’hagin iniciat.  Opinions en trobarem de tots casos però sí que les 
obres són molestes i també estem en un punt que és molt difícil.  El cartell que està allà 
ficat, a les reunions que ho hem ficat, la planificació, allà ho posa ben clar, l’obra 
s’intentarà si no hi ha imprevistos metereològics acabarà al febrer tot i avançant el que 
estem avançant ara.  Per tant és una obra que és complicada de per si i a més on es troba, 
però que la informació hi ha estat i la planificació hi és.   
 
Pel que fa al senyor Parera ha comentat una cosa cap a mi directament i després una altra 
cosa al regidor de Via Pública que si em permet li respondrem entre els dos.  Pel que fa al 
tema dels bungalows d’allà dalt.  Miri, allò té la previsió de tirar-se a terra, el que passa 
que el que s’està fent és una neteja dels camins que hi ha hagut molta runa pels camins 
tirada pels veïns i òbviament també al voltant del Mirador.  De la mateixa manera que 
netegem altres camins que poden ser el Camí del Mas d’en Vives, altres camins que estan 
dins de les muntanyes, doncs, allò a l’estar al costat dels bungalows sí que d’alguna 
manera ajudarà a l’enderrocament d’aquell espai, però sí que és una política que estem 
portant des de fa temps d’anar netejant aquests punts.  I aprofitant que això s’ha de fer, 
vam aprofitar a la vegada per netejar els voltants, que faciliten l’enderrocament. Per tant, 
no és que l’alcalde li hagués donat una informació errònia, sinó tot el contrari, d’alguna 
forma entenc que el que li acabo d’explicar complementa el que es va explicar.  Tot el que 
s’està fent és per ajudar, però sí que hi havia molta runa no només allà davant de les cases 
sinó en altres punts del camí s’ha aprofitat per retirar aquesta runa. Portem des de fa un 
temps, sobretot des de la regidoria de Medi Ambient anant retirant aquestes runes. Pel 
que fa al tema de la vorera nord del passeig marítim té tota la raó, nosaltres no volem 
ficar-ho amb formigó, allò s’hauria d’enrajolar de la mateixa manera que ja està fet el 
darrere del port. Però, a la vegada, això té un cost molt important, compti que cada illa, i li 
dic un cost aproximat, si hem de fer una intervenció integral, que és canvi de totes les 
canalitzacions, l’enllumenat públic, l’arbrat,  i la rajola que al final és la part més estètica 
que es veu, estem parlant de cada tram al voltant de 200.000 euros o més.  Per tal de 
passar l’estiu i és una acció que costa diners però per no tenir incidents i que sigui 
mínimament circulable, entre Urbanisme i Via ¨Pública estem duent una acció de dir bé, 
traiem les rajoles, ho pavimentem amb formigó, però sí que queda pendent, i el projecte 
està quasi redactat i si vol a la pròxima comissió, si vol m’ho diu i li ensenyarem de la 
vorera nord del passeig marítim de Segur, però per passar aquest estiu convenia fer això.  
Podríem dir, home, ja que ens gastem en formigó perqué no hi gastem rajola 
directament?  I li donaré una raó ben senzilla, hem de canviar sí o sí en aquell punt, en 
altres punts no fa falta, però en aquell punt sí o sí hem de canviar totes les canalitzacions 
d’aigües residuals i d’aigua potable, en alguns punts estan desfetes.  Alguns 



 

 

enfonsaments que hem tingut fa uns mesos al carrer Carme Desvalls, carrer Garona i en 
altres punts han estat pel defecte o pas del temps d’aquestes canalitzacions.  Això s’ha de 
canviar i per tant, la intervenció que s’ha de fer és profunda.  Ara estem fent un punt 
perquè la gent pugui circular millor.  Entenc que el meu company, el regidor de Via 
Pública, ho complementarà que al final és la brigada qui està fent els treballs perquè 
aquesta va ser la conclusió a la que vam arribar.   
 
Pel que fa al senyor Bonilla sí que té raó amb el tema de les bústies, no només hi ha hagut 
accidents sinó robatori de peces, perquè suposo que és metall i és un problema que tenim 
generalitzat al municipi, estan demanats i han d’arribar en breu.  Espero que al proper Ple 
no m’ho hagi de dir.  
 
El carrer Sant Pere, perquè s’ha aixecat?  Bé, hi ha hagut una avaria d’Endesa.  Arrel de 
l’obra o no, potser sí, però és Endesa la que ha fet la instal·lació i és qui quan hi ha hagut 
la urgència ha vingut.  És una llàstima, en algun moments ha pogut comportar algun 
problema, però ha estat una avaria d’Endesa, no tant de l’obra en sí, que l’obra ha pogut 
ajudar perquè abans no passava, segur, però que és una avaria d’Endesa que són ells qui 
l’han de buscar i solucionar.  No ha passat més doncs, esperem que no torni a passar.  
Solars bruts a la platja, vostè sap perquè va estar d’alguna manera dins de la regidoria i no 
directament amb aquest tema però sap la dinàmica, tota denúncia que rebem, tot solar 
brut que l’Ajuntament veu a través dels inspectors, es fa neteja i hi estem al damunt.  I el 
procediment és el mateix que hi havia abans, no a la vostra legislatura sinó que entenc 
que també anteriorment i hi estem al damunt de tots aquests solars que estan bruts i 
algun l’ha d’acabar netejant l’Ajuntament a través d’una exacusidiària.  Ja n’hem fet 
alguns, vam fer un a Mas Romeu, a Segur de Calafell, al carrer Panamà.  Ara bé, el 
procediment és el que hem de seguir i hi estem al damunt.  Venir aquí i dir això, és fàcil i 
jo ho entenc i possiblement faria el mateix en el seu lloc, però el procediment és el que 
s’ha dit i hi estem al damunt i pot veure el dia que vulgui la quantitat d’expedients que es 
fan cada setmana per això.  I és més, aquest any hem fet una cosa nova que mai s’havia 
fet, hem enviat, i potser m’equivoco amb el número, unes mil cinc-centes cartes a gent 
que té solars, només per dir-los que ja que tenen una propietat l’han de mantenir en 
condicions, d’herbes, aigües, amb la qual cosa això no ens obliga la Llei però sí que abans 
que arribi la temporada d’estiu, l’Ajuntament està bé que iniciï aquesta campanya, que es 
pot fer ja cada any, d’avisar aquests propietaris que tenen un solar que ho han de 
mantenir net.  Òbviament, nosaltres paral·lelament fem els expedients quan els solars 
estan bruts, diem que no compleix amb la seva responsabilitat, però ho ha de fer i a la 
vegada fem això. Per tant, l’Ajuntament està fent una campanya de conscienciació de 
netejar els solars a través d’aquesta carta i quan no es compleix a través de l’expedient 
que es fa regularment. Em sembla que no em deixo res amb vostè i aprofitaré per 
contestar el tema dels terrenys al senyor Toni Duart, del carrer Xúquer.  Miri, hem de saber 
una mica la història d’aquest terreny.  aquest terreny fa aproximadament dos o tres anys 
estava ocupat i el que hi havia era una infracció urbanística. Els que han tirat endavant 
aquesta infracció urbanística i s’ha pogut retirar allò hem estat nosaltres, hem donat la 
cara i hem tingut un problema amb els que tenien allò.  Però, per responsabilitat tocava 
actuar.  Finalment van entendre que allò no era correcte i hi havia denúncies d’abans de 
2011 d’aquell lloc i no s’havia fet. No passar res, s’ha fet i s’ha retirat i això és l’important.  
Els que hi havia allà han buscat un altre local i continuen amb la seva activitat.  Hem 
solucionat un problema, i la gent continua amb l’activitat que tenia.   No vam fer una 



 

 

neteja al cent per cent.  A la vegada, aquest solar d’una propietat ha passat a un banc i hi 
estem al damunt perquè es netegi més en condicions, però la història d’aquest solar que 
se segueix el mateix procediment que li he explicat al seu company, doncs, s’ha fet i hi 
estem al damunt, però hem d’entendre que aquell solar venia d’una infracció urbanística i 
que s’ha resolt el principal problema. Que queda resoldre temes de neteja i salubritat?  
D’acord, però amb l’expedient diríem que anem per la primera multa coercitiva i si no 
iniciem expedient perquè al final si ho acaba fent l’Ajuntament, amb un embargament 
obvi d’aquest terreny. per tant, l’Ajuntament ja hi està al damunt, però el primer que 
havíem de resoldre era tot l’expedient urbanístic, d’una legalitat que pel que sigui no es va 
tirar endavant. Ara ja s’ha fet i a més aquest terreny com potser vostè no sap ha de passar 
a ser municipal.   
 
Senyor Joan Carles Robert, jo li vaig dir que ho miraria però no li vaig confirmar data.  Que 
s’ha de fer? Estem d’acord. Que va ser un error d’obra sobretot en el pas de vianants que 
creua l’entrada i sortida de l’aparcament?  Allà és el punt principal, allò va ser un error, 
crec que li vaig reconèixer en el Ple i els tècnics van dir que es van equivocar.  A mesura 
que es pugui es farà.  Hi ha d’altres punts del municipi que necessiten mancances a nivell 
de barreres arquitectòniques que poc  a poc s’estan resolent.  Ara, em sembla que fa poc, 
si no em corregeix el regidor de via pública, se n’ha fet una al carrer Jacint Verdaguer de la 
platja, d’un minusvàlid que tenia problemes.  Ja anem resolent.  Allà és un punt 
important, sobretot perquè hi passa molta gent i s’ha de fer. Però, allà i ja ho afegeixo, no 
m’ho ha preguntat, però ho afegeixo, que allà també hi ha un tema d’accés a 
l’aparcament.  O sigui, el que hi havia abans no acabava de funcionar, perquè era una 
mica caos sobretot a l’estiu i el que hi ha ara tampoc.  Sí que regula una mica l’entrada 
però a les sortides, la gent fa una mica el que vol i això és un problema que s’ha de 
resoldre.  Estem estudiant la possibilitat de col·locar-hi una rotonda perquè els dibuixos 
que ens estan sortint pel creuament de carrers que hi ha, que hi ha la Rambla Nova, o la 
carretera del Sanatori i l’entrada de l’aparcament, és difícil d’alguna manera col·locar-la.  
Intentarem que en el moment que es faci aquesta rotonda, arreglar aquests punts, si és 
que al final es fa una rotonda. Però, si que hi ha un problema que hem de mirar com 
l’arreglem.  El que sí que volen és que tots els cotxes i abans que m’ho preguntin en un 
altre Ple o en una altra comissió informativa, tots els cotxes que vinguin del passeig de la 
Unió cap a Vendrell, hem d’aconseguir una entrada directa cap a l’aparcament del mercat. 
No voldríem fer-los passar per la rotonda que hi ha a la carrerada d’en Ralet, perquè 
d’alguna manera estaries desviant la gent cap al municipi del costat, això no ho volem i 
estem buscant una opció.  Tenim una proposta de rotonda i una possible valoració, a 
veure com ho acabem fent, però sí que tot el tema de la mobilitat d’allà s’ha d’acabar de 
resoldre.  Pel tema de l’aparcament des del carrer Sant Pere fins l’aparcament del 
Blanquet, bé, possiblement es pugui millorar. Diu que alguns cotxes toquen, bé, nosaltres 
no tenim constància a nivell d’alguna instància que ens hagi dit això. Jo m’ho crec i si es 
pot arreglar, s’arreglarà.  Amb la segona fase del Blanquet s’han millorat alguns punts, 
sobretot amb temes de pluvials, que s’intentarà millorar si es fan intervencions al costat 
d’aquest punt, ens ho anotem. 
 
I per últim, contestar el senyor Ramon Ferré que m’ha fet dues preguntes.  El tema de les 
obres del passeig ja li vam dir que estàvem treballant amb el tema.  El partit socialista , fa 
deu dies, potser una setmana, van entrar una altra instància.  S’està treballant amb el 
tema.  El passeig, l’important és que s’estigui fent.  Aquests terrenys acabaran sent 



 

 

titularitat municipal i nosaltres i no li vull dir malament, perquè em sabria greu, però que 
pensem en les pròximes eleccions, suposo que es deu referir a les municipals, perquè a les 
europees segur que no arribem.  Perdoni, que fiqui un toc d’humor, però si penséssim 
realment amb això, segurament les obres del passeig haurien començat abans.  Les obres 
del passeig ja sabem que no acabaran de punta a punta per les eleccions, però això ja ho 
sabem, no busquem que s’acabin, busquem que s’acabin i que els nostres turistes o els 
nostres visitants, la gent del poble, pugui gaudir d’un passeig com ha de ser i ja està.  Té 
la mania que les coses que fem ho fem per eleccions i no és així.  suposo que no ho deu 
dir pel cinema Iris, que va començar un mes abans.  Per tant, no entrem amb aquests 
temes perquè de comparacions n’hi ha i comparar no és bo. L’important, és que s’estigui 
fent el passeig, que tindrem un passeig, que hem respectat el mateix projecte, que 
nosaltres pensem en el municipi, que no pensem en ser partidaris del nostre projecte i 
canviar-lo perquè l’ha fet un altre.  El projecte és el que hi havia i el tirem endavant. Per 
fases? Sí, perquè no podem fer més, però l’estem tirant endavant.  No entrem en 
comparacions de si són eleccions o no, perquè d’alguna manera nosaltres el que volem és 
que el passeig estigui fet. Intentar fer les màximes millores a tot el municipi 
independentment de si es van fer fa dos anys o quan sigui.  I això és així.  Nosaltres no  
treballem en aquest sentit, sempre hem dit que el municipi ha d’avançar 
independentment de les persones i el passeig és una mostra. Vostès van fer unes obres 
sota del passeig que van millorar tot el tema del clavegueram i de la xarxa de pluvials i 
altres serveis.  Vostès van estar amb la redacció d’un projecte, independentment dels 
problemes causats, amb això si que discreparíem molt amb el que va passar amb el tema 
de la Confraria.  Aquí sí que sabem que és totalment oposada però pel que fa al passeig 
s’està tirant endavant i no em digui que no amb el tema de la Confraria perquè si no 
podríem mirar, com diuen alguns, l’hemeroteca.o refrescar memòria que això abans m’ho 
han dit, doncs, podríem fer-ho.  Nosaltres volem fer el passeig, s’està fent una planificació, 
s’està informant, hi ha una empresa que està ajudant amb tot el tema de les terrasses i ho 
volem tirar endavant.  Que, per les eleccions estarà com està igual que d’aquí a cinc anys 
que tornaran a haver eleccions i les obres estaran com estaran, però l’important és que el 
municipi tiri endavant i que les coses es facin.  Tinc la sensació pels seus comentaris en el 
Ple i amb els seus escrits, i per altres comentaris que va fent, sembla que no tingui ganes 
que el passeig no es faci.  No crec que sigui així, però perdoni que ho fiqui una mica en 
dubte.  
 
Pel que fa al tema del tanatori, del plec de l’enllumenat. Miri, el que sí que no pot fer és 
asseure’s aquí i dir certes coses que ha dit.  Nosaltres i d’això n’estem segurs, i de la 
mateixa manera que vosaltres, no volem ficar cap problema a l’Ajuntament en un futur 
per les accions que s’estiguin fent ara. És més, si es veu que hi ha alguna cosa que no 
s’està fent bé, es diu, i es busca i es fa una consulta. M’entens?  Ara, venir aquí i dir 
segurament, és possible que passi això, i no proposar res... 
 
Sr. Ferrë: he dit que no s’ha rebut a aquesta emrpesa i que està demanant hora 
insistentment. 
 
Sr. Solé: miri, vostè parla massa, perquè amb aquesta empresa ja ens hem reunit, però jo 
no em vaig reunir sol a nivell polític, perquè els polítics volem tirar els projectes endavant 
però els que hem de fer la feina amb papers, documentació i amb tràmits són els tècnics.  
Si vostè constantment fica en dubte com ho estan fent els tècnics, que jo sàpiga són els 



 

 

mateixos que hi havia amb vostè, vull dir, també he de ficar en dubte tot el que vostès van 
fer?  No. Siguem una mica més seriosos. 
 
Sr. Olivella: Rafel, em permets un segon amb això de reunir-se les empreses?  Miri, les 
empreses abans de sortir el plec de clàusules ens vam reunir amb totes i amb aquesta 
també.  Aquesta empresa està trucant ara quan el plec està funcionant.  En aquest 
moment per qüestions de transparència penso que no l’hem d’atendre ni a ells ni a cap 
empresa.  Aleshores, li estic contestant al que vostè ha dit. 
 
Sr. Ferré: és que s’ha equivocat, perquè ja està adjudicat això. 
 
Sr. Olivella: és que quan ha trucat aquesta empresa, que suposo que deu estar en 
desacord amb alguna qüestió és després.  Jo no atendré a ningú mentre s’estigui 
desenvolupant un procés d’aquest tipus. Primerament, no vaig a les Meses, està tot 
delegat i és qüestió tècnica i un plec de clàusules per qüestió de transparència.  No s’ha 
d’atendre a ningú. 
 
Sr. Ferré: no és un plec de clàusules que estigui en exposició pública, sinó que ja està 
adjudicat, i li estic dient que el que s’ha adjudicat a l’empresa que s’ha adjudicat, perquè 
ha quedat una exclosa, aquesta vol parlar amb l’equip de govern per saber els motius. 
 
Sr. Olivella: em deixes acabar si us plau i dir la meva versió, o no la puc dir tampoc? 
 
Sr. Ferré: sí, però és que no és correcte. 
 
Sr. Olivella: escolti, el que no és correcte és el que vostè s’inventa.  Vostè ha donat la seva 
versió.  Em deixa parlar o no?  Ja sabem que vostè és així, però si vol que també el 
conegui d’aquesta manera que no deixa parlar ni a l’alcalde?  Home, deixi’m contestar! Jo 
li pensava contestar a l’últim, però ja que està sortint ara, la qüestió de que ens ha dit que 
no ens torni a passar com un Plana i com un Hife, que si ens falta transparència, que si un 
regidor seu ha dit que si ferm les coses mal fetes, etc.  Perdoni, estem intentant fent tot 
aquest tipus de concessions amb peus de plom.  Per desgràcia, no sé què passa, però hi 
ha moltes qüestions que sembla ser que són de dubte.  Aquí s’ha fet tot un plec de 
clàusules.  Les persones que valoren que no són polítics, són tècnics, per tant, parli amb 
ells i els diu que no serveixen per res. Perquè el que vostè està dient és això.  Els tècnics 
han fet una valoració i els tècnics han dit, segons diu vostè, perquè això encara no deu ser 
oficial, que s’exclou aquesta empresa per uns motius, no per un caprici, per tant, jo crec 
que no hi ha d’haver cap polític que parli amb aquesta empresa i li digui el que ha de fer, 
ni cap empresa ha de venir a dir que ells són més macos que els altres, perquè ja hi ha un 
equip tècnic que decideix i aleshores és això el que s’està fent.  Llavors, nosaltres creiem 
que en aquest moment no hem de parlar amb l’empresa fins que els tècnics no prenguin 
un determini, ni amb això  ni amb qualsevol altra cosa.  
 
Sr. Ferré: el determini està pres, s’ha adjudicat per la Junta de Govern. Es pensa que això 
està en licitació encara i això està adjudicat. 
 
Sr. Olivella: precisament està adjudicat, però aquests senyors volien venir a parlar amb 
nosaltres quan no ho estava. És això, que quan vostès deuen haver-hi parlat. O sigui, quan 



 

 

han demanat hora a Alcaldia és quan el procés estava entremig. Aleshores, això, torno a 
repetir-li, per qüestions de transparència, jo no parlaré mai amb ningú, o sigui, hi ha 
moltes empreses que truquen a l’Ajuntament per saber com està, pot ser per mals vicis 
d’altres èpoques, però en aquest moment se’ls diu que les úniques persones que 
decideixen són els tècnics i llavors es diu que si tenen algun dubte vagin a veure la 
secretària de l’Ajuntament, que és una persona imparcial, o un tècnic imparcial.  I així s’ha 
anat fent i si tenen algun dubte els mateixos tècnics o la mateixa mesa suposo que ja ho 
ha deixat ben clar. Per tant, no hem de ser nosaltres els àrbitres. 
 
Sr. Solé: només dir i reafirmant el que ha dit el senyor alcalde, nosaltres volem tirar els 
projectes endavant, però els polítics no fem de tècnics administratius, però a partir de la 
normativa i tot el que tenim, ho tirem endavant. Què passa? Si volem tirar un tanatori 
endavant, anem a veure els tècnics i preguntem com ho hem de fer.  Volem tirar endavant 
un plec d’enllumenat, que jo recordi tothom a favor, inclús tots els d’aquesta taula. Vam 
anar a parlar amb els tècnics perquè són ells els que coneixen el municipi i són ells els qui 
acabaran gestionant això un cop els d’aquí no hi siguem, perquè això durarà quinze anys i 
potser d’aquí ja no hi haurà ningú d’aquí quinze anys. Per tant, ha d’entendre que si hi ha 
alguna cosa que no s’acaba de fer bé o no, no és voluntat de l’equip de govern o dels 
polítics que manin, entenc. Si algun cop ha passat que s’han tirat coses, que hem hagut 
de pagar multes i això, i ha estat per un tema polític, precisament, algú hauria d’assumir 
responsabilitats en el seu moment, però actualment quan això ho han d’haver tirat 
endavant els tècnics i són ells qui ho validen, doncs es fa i si tenim algun dubte fem les 
consultes pertinents a tècnics que no estiguin a l’Administració.  Vostès ens van acusar, i ja 
ho vaig dir l’últim dia,  que no donàvem certes coses allà.  Ens han acusat d’aquestes 
coses en un Ple i es queden tan amples i això ha passat en aquesta taula.  Vostè diu, no 
estic a favor que es faci un tanatori, val, d’acord, és la seva opinió, crec que es contradiu 
però és un debat polític, però no embruti d’aquesta manera perquè és molt lleig el que 
està dient. 
 
Pel tema del plec d’enllumenat diu que no entén l’adjudicació i que ha parlat amb ells.  
Miri, un cop ha passat això, els tècnics parlen amb els seus tècnics i aclareixen dubtes. 
L’ajuntament creu que està fent les coses bé i sinó ho estem fent amb la màxima 
objectivitat i transparència tots els plecs que s’estan fent i totes les adjudicacions.  No 
acusi, perquè sincerament, aquest tema comença a cansar i la veritat, tinguem un debat 
polític, entrem en opinions de vàries coses oposades però no cal fer política a aquests 
nivells, perquè jo no hi entraré.   
 
Sra. Suàrez: dues coses a comentar: una, és en relació precisament amb el que comentava 
vostè senyor Triadó sobre la trobada de puntaires que va passar  aquest diumenge quatre 
de maig.  En principi, just ens va arribar la trucada de l’ARC (Associació Recreativa 
Cultural) que són els que organitzen aquest esdeveniment dient-nos que es col·locarien 
just a l’alçada del Kursal en direcció a la Confraria de Pescadors aprofitant que hi ha el 
Family Weekend i al mateix temps hi hauria obres al passeig marítim.  Just el diumenge a 
les vuit del matí, al veure que no hi havia les obres, estaven molt més còmodes, tenien el 
punt de llum més lluny a l’estany i per tant, els suposava un greuge important, es va 
decidir traslladar-ho.  Es va fer la proposta i es va traslladar.  Per tant, que estiguessin allà 
no era “ordeno y mando” de la regidoria de Cultura, sinó que va ser una proposta que es 
va consensuar, que es va parlar a tots els nivells i que es va quedar d’acord que ho faríem 



 

 

allà i a més a més, les puntaires en principi estaven més satisfetes en aquella banda i en 
aquella zona que no pas a l’altra banda.  Això en relació a un dels temes que comentava.   
 
I per altra banda, també el vint-i-cinquè aniversari de “Las Almas Rocieras” Tresa.  
L’objectiu de qualsevol persona que estem a l’Ajuntament, sobretot a l’hora d’organitzar 
actes és precisament aquest, que els actes no se solapin els uns amb els altres.  Això és 
evident i tots ho intentem i intentem fer el calendari consensuat i mirar que no hi ha res i 
preguntar a la resta de regidories abans de col·locar algun acte o algun esdeveniment, 
però si a això li afegim els actes no només organitzats per l’Ajuntament sinó els actes 
organitzats per les entitats també, ens trobem que vulguis o no vulguis és impossible i 
estic segura que amb els anys que portem fent actes, sempre hi ha hagut un dia a l’any 
que s’han solapat diversos actes.  En aquest cas era complicat el tema  i per això vam fer 
reunió amb les “Almas Rocieras” aquella setmana, vam fer reunió amb Protecció Civil, 
Seguretat Ciutadana, Mobilitat i nosaltres la regidoria de Cultura conjuntament amb 
l’associació de “Las Almas Rocieras” per veure com podíem dissenyar-ho.  Al final es va 
quedar d’acord i així es va fer, es va reservar tot el que és just el carrer que hi ha al 
damunt del teatre, estava tot reservat i única i exclusivament per l’acte de “Las Almas 
Rocieras”, es va trucar a la jardineria Vives i es va sol·licitar que el pàrquing també estigués 
disponible i ens el van cedir i també es va senyalitzar en principi, perquè totes les persones 
que anessin a l’acte de “Las Almas Rocieras” tinguessin l’alternativa, perquè el pàrquing 
del Joan Ortoll estava ocupat per l’Ethernal Running.  Potser hi va haver gent que van 
passar per altres bandes, però en principi el dissabte a la tarda ja estava tot senyalitzat de 
la manera que comentem i que vam quedar d’acord amb la reunió que es va fer. Només 
perquè se sapigués com havia funcionat tot plegat. I en principi, ja està. 
 
Sra.Elvira: en primer lloc, contestaré el Massi.  El tema del Mercadal de dimarts, el tema 
del Blanquet, em sembla que ja ho havia comentat, que estàvem esperant a fer la segona 
fase del Blanquet, però des de l’inici ja es va dir que segurament donat que hi havia hagut 
aquest canvi del pàrquing del Mercadona, o sigui del pàrquing del mercat municipal antic 
que s’havia escurçat i que allà no hi cabien els paradistes del Mercadal, la idea ja es va 
parlar de fer el desplaçament cap a la zona del Blanquet.  Et puc confirmar que aquesta 
setmana passada ens van arribar ja els primers informes de la Casa perquè no s’ha 
informat a comissió informativa fins que no tinguem tots els informes i tinguem 
l’emplaçament de com aniria, però et puc dir que ja fa des de Setmana Santa que estem 
pendents de fer el canvi d’ubicació i ja tenim els informes, ara mateix el tècnic de mercats 
està mirant de fer les ubicacions dels paradistes allà i jo l’únic que et puc comentar és que 
segur, a la comissió informativa d’aquest mes ja  us podré donar tota la informació al 
respecte d’aquest canvi d’ubicació que com vam dir la idea era deixar el passeig de la Unió 
totalment lliure i ubicar el Mercadal sencer a tot el pàrquin del Blanquet com es va 
comentar.  Tenim un petit problema d’aparcaments ja ho sabeu tots, perquè clar, si 
posem el Mercadal allà, llavors perdem totes aquelles places d’aparcament, llavors, estem 
mirant com solucionar el tema dels aparcaments, però és un matí a la setmana i jo crec 
que cara els paradistes i calafellencs i calafellenques que van a comprar, doncs, s’havia de 
fer així, però ja et dic, que a la comissió d’aquest mes us passaré més informació. 
 
El tema del Calafell Family Weekend, moltes gràcies per la teva felicitació.  La veritat és 
que s’agraeix que per part dels companys de l’oposició et vinguin de tant en tant amb 
aquest tipus d’agraïments, perquè l’esforç com ja us he comentat en les diferents 



 

 

comissions ha estat per part del Patronat de Turisme han confiat molt les noies de turisme 
i el personal en general en aquest esdeveniment, hi ha posat tot el seu esforç, perquè a 
més a més han estat els set treballadors del Patronat de Turisme, durant els quatre dies 
totalment volcats en aquest esdeveniment, perquè per ells era una aposta molt ferma i ja 
us vaig comentar a la comissió que no era una aposta política sinó que era una aposta del 
Patronat i que políticament l’únic que jo havia de dir era sí o no a fer aquest esdeveniment 
i després treballar amb ells aquest esdeveniment com s’ha fet i com s’ha demostrat que sí 
que és un esdeveniment que ens interessa coma municipi de destinació de turisme 
familiar.  El tema de les dades, ja t’ho vaig comentar que era una manera que la primera 
edició del Family Weekend fos segura,  un èxit segur que era durant aquests quatre dies, 
així ha estat i ja després comentaré, es buscava que durant quatre dies el municipi estigués 
Ple de famílies i de gent del que nosaltres anomenem turisme familiar, però com ja us he 
comentat, vinculat no només al turisme familiar sinó al turisme esportiu, amb el Nordic 
Walking, el turisme gastronòmic amb els restaurants, i el turisme cultural tal i com hem 
demostrat amb el patrimoni que hem fet diverses iniciatives amb el patrimoni de Calafell. 
Només un incís per acabar amb els precs i preguntes que m’has fet tu.  El tema de les 
dues habitacions de l’hotel Antiga, no era gent del Family Weekend sinó que eren 
periodistes que no venien al Family Weekend, sinó que feia temps que havien de venir a 
visitar el nostre municipi i forma part de diferents accions que es fan, no només al nostre 
municipi, sinó a molts municipis no només de la costa sinó interiors, que venen 
periodistes, venen a conèixer el municipi, per després poder-lo vendre.  Uns eren els 
periodistes del RACC 105 que van estar allotjats una nit i els altres eren una família de 
bloguers que són molt famosos dins del món del turisme familiar i del món dels blogs de 
turisme familiar, o blogs amb renom amb una consolidació i amb una credibilitat que 
tenen al darrere, llavors, aquesta família van venir a disfrutar un cap de setmana a Calafell 
que va coincidir perquè venien de Salou i de varis llocs, va coincidir que feien el Family 
Weekend i a nosaltres ens va beneficiar. 
 
Lligaré una mica amb la Yolanda, per contestar el tema del family weeken. També 
s’agraeix per part vostre que es digui que és un tema d’innovació, jo sé que vosaltres 
penseu que no es fan actes d’innovació, però és una opinió, jo agraeixo. Haig de 
comentar i haig de fer menció al River side, perquè si és cert que quan es va anar a vendre 
el projecte sobre tot a la fira de Fitur a Madrid , amb els diferents estaments que en vam 
reunir allà, en principi el Port de segur era un punt clau pel Family weeken. 
Malauradament , els nostre amics del River side , ho van voler fer coincidir amb el family 
weeken. Ja sé que és un dia només, però aquest senyors tenien col·lapsat desde dimecres 
el port de Segur i encara tenen col·lapsar el port de segur a dia d’avuí. Aquests senyor 
necessiten cinc dies per un esdeveniment d’un dia. Malauradament no ens deixaven fer 
cap acta a la plaça, perquè desmillorava el que ells volien que fos el River side i nosaltres 
lògicament l’hem respectat. 
 
Amb les persones que s’han posat en contacte amb mí a nivell personal, jo soc de Segur 
de Calafell, tothom ho sap, jo volía que el nucli de segur tingues representació del Family 
weekend, no va poder ser, però el compromís que vaig adquirir, es que ja que teníem 
moltes coses per fer , l’any que bé  tinc el compromís de fer-ho. Avanço que buscarem 
unes dades , encara que la gent es tingui que desplaçar, ja que  nosaltres venim a Calafell 
a sopar o a comprar , que la gent es desplaci a segur al Family weekend. L’any que bé 
complirem amb aixó. 



 

 

 
En el tema de dades, t’ho he contestat amb el tema del Maxi, els comerços no tenien 
moviment, home! que hem diguis aixó  quan es van muntar cercaviles per tot el municipi, 
anaven pel passeig marítim i tornaven per Vilamar, llavors, personalment com a Regidora 
de comerç, l’únic que puc dir que  l’únic que he rebut dels comerços han sigut  
felicitacions, et demano i t’ho dic de tot cor, que si ha hagut algun comerç que s’ha sentit  
que el family weekend li ha tret negoci, que m’ho faci arribar. Perquè tot el que ha arribat 
al Patronat de Turisme , han sigut felicitacions, i si hi ha algú que  no està content que 
s’adreci a la regidoria.  
 
El tema de la recepció de l’acte, si és repetirà , perquè hi ha un compromís per part 
d’aquest equip de govern  i del senyor Alcalde i meu a la fira de Fitur , quan vam presentar 
el projecte a la Diputació de Tarragona, per part de l’Estat com a l’agencia Catalana de 
Turisme, a la Generalitat de Catalunya, els dos estaments ens van demanar sisplau no es 
quedés en un simple acta d’un any de Turisme Familiar, ells mateixos ens van demanar 
aquest compromís de que es consolidés un acte com aquest , de fet, el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Tarragona, hi va confiar , donant una subvenció perquè aquest 
esdeveniment  es dugui a terme. Puc confirmar a dia d’avuí , que l’any que bé , si 
continuem hi estem aquí jo vaig adquirir el compromís polític, que es continuaria repetint i 
desprès els que vinguin tindran la capacitat política de dir , si o no. 
 
Em demanaves l’ informació del número d’assistents, repercussions econòmiques, costos 
del projecte, tot el tema d’actuacions....quantificar el número d’assistents , no ho puc fer, 
però com a mare he anat i com a regidora puc dir que tots els esdeveniments , han tingut 
un aforament per sobre del que esperaven. Ja no només els que han sigut tancats, sinó els 
que han sigut oberts , se’ns ha ... hem vist  mes gent del que esperaven. Els dos únics 
esdeveniments que no s’han omplert, han sigut les dues conferencies a la conferència del 
doctor Estivill , van haver 115 persones i a la del doctor Gonzales , van haver 180, amb lo 
qual l’aforament  al teatre es va veure mig buit. Es la única puntualització  que volía fer. A 
nivell repercussió econòmica en aquesta comissió  ja ho vaig comentar que tindríem tots 
els costos tancant i us donarem tota la informació al respecte. 
 
Fira del mar, es celebrarà finalment, hores d’ara no t’he puc dir res perquè el tècnic està 
de vacances, llavor quan vingui el tècnic es confirmarà  i en el cas que es digui si., 
d’ubicació serà de la confraria cap l’estany, primer s’ubicarien a la fira del mar com entitat 
i l’únic canvi  els artesans en compte d’estar en el front marítim davant de l’espineta , 
estaran quan acabi la fira del mar com a carpes d’entitats. 
 
Em queda contestar a la senyora Cumplido en el tema dels comerços del poble, en la 
comissió d’aquest mes informarem perquè  hem tingut reunions amb els comerços del 
poble , ho havia de comentar  el meu company d’urbanisme, perquè és un tema de la llei 
de barris, però la llei de barris contempla uns ajuts als comerços de Calafell, l’any passat 
no ens va adherir ningú ,però aquest any hem tingut dos comerços que han volgut tenir 
ajuts per part del que és la llei de barris  i abanda d’aquest ajuts, que estan a l’abast del 
comerç del poble, nosaltres ens hem reunit en diferent reunions amb la generalitat i el que 
s’ha considerat des de la regidoria de comerç i no h he informat perquè fins aquest dilluns 
no s’ha tancat amb els diferents comerços del municipi ,desde la regidoria de comerç el 
que es farà amb els 22 municipis de tota Catalunya que tenen llei de barris, es farà una 



 

 

iniciativa a nivell comercial  perquè tothom estigui , es dòna una idea que els hi avançaré a 
la informativa i ho tenim tot bastant enllestit, el que si els hi puc avançar  , es que hi ha 
gent que està jubilada, que son negocis que hauria un interès que son negocis del 
municipi si algú és vulgues agafar, el que si li puc informar es que els negocis estan 
intentant unir-se entre ells, estant intentant fer sentir-se representats d’alguna manera a 
nivell comercial i com Ajuntament estem intentant ajudar-los al màxim. Acabo amb el 
tema del permís que es va demanar de l’Assemblea Catalana, personalment a mí em van 
trucar dintre del que és el  Calafell Weeken , perquè em van informar de que hi havia una 
carpa, hi els hi vaig dir que si tenien permís , per part nostre no teníem res a dir. Aquest 
senyors van confirmar que tenien permís, però no tant sols a ells, sinó a tots que es van 
voler posar-se a la carpa se’ls hi va demanar permís. L’Ajuntament demanar el permís ho 
fa sempre... 
 
Sr. García: contestarle sobre las aceras de Segur de Calafell , zona montanya , se està 
saneando  por parte de la brigada que era lo más sencillo i lo mas rápido por tema verano, 
ja que la zona está demasiado deteriorada.  
 
La segunda, sobre la tela esta del terreno del deposito, este terreno ya no és municipal , 
sinó que és particular, yo no sé hasta que punto puedo decirle al propietario que saque 
esa lona, ya miraré lo que puedo hacer. 
 
Con el señor Bonilla, la senyal de calafell Park, se colocó el lunes. Ya está puesta. 
 
La senñorita Yolanda , sobre las tres señales que hay en el puerto de segur , mandarè al 
técnico de mobilitad para ver que se puede hacer. 
 
Ramon, te voy a dar las gràcias por preguntarme sobre el tema de los desguaces de los 
vehiculos , porque és que he llegado a escuchar  chorradas, en el blog, el los diarios , 
chorradas,  tonteries , cosas que se han inventado, he escuchado de todo. Mira los 
vehiculos desgüazados, un fiat brachela, no sé ni que vehiculo és ese, un descapotable o 
no sé..... bueno hoy en dia un descapotable se le llama a un tractor, peró bueno. Y un 
audi A-4, este entró en el depósito municipal siniestro total con tres ruedas, he llegado a 
leer que hasta un policia llevaba cuatro ruedas de ese coche, otra chorrada....... os 
explicaré, vía pública da el tramite administrativo de baja a los vehiculos, notificando, dos 
veces a la dirección  si las cartas son devueltas se publican en el Bop, eso lo primero, 
cuando la empresa de residuos se lleva el vehiculo, previamente se ha de haber dado de 
baja en la direccions general de tràfico, en el caso de existir algun impedimento , la 
Direccion geneal de tráfico, no permite la baja del vehiculo. En estos dos casos, la 
dirección general de tràfico dió de baja a estos dos vehiculos, por lo tanto, no existía 
ningun impedimento. Ningún precinto, ni ningún embargo, se hizo correctamente. Por 
nuestra parte no existe ningún error en la tramitación ya que  existe la documentación  de 
la direccion general de tràfico i el certificado de destrucción. Por lo tanto, todo el que 
quiera ver esta documentación puede pasar por el departamento de via pública y se le 
enseñará. No hay ningún problema. Desde el Ayuntamiento se está preparando un 
protocolo para intentar que no vuelva a pasar, y si hay que pedir responsabilidades , es el 
Ayuntamiento quien lo decidirà. 
 
Sr. Alcalde: alguna cosa más juanjo? 



 

 

 
Sra. Gonzalez: buenos dias a todos, empezaré respondiendo a Maximiliano, con el tema 
de Eternal, yo ya expliqué cuales eran los objetivos de esta competicion, uno era la 
promocion del municipio en el exterior, y repito  ,se hizo un contrato de patrocinio , no lo 
voy a explicar. Y te voy a comentar de una frase que se dijo en su dia que proviene del 
senyor Xavier Trias, Alcalde de Barcelona, este senyor dijo en su dia con motivo de un 
evento que se iba a celebrar en Barcelona, a nivel intenacional de que el deporte era , es  
la mejor herramienta de promocion de la ciudad. Nosotros gracias a la decision que 
tuvieron en crear una vertiente de promocion deportiva  , tomamos las palabras del señor 
trias ,  para hacer algo por el municipio. Si nó invertimos en el municipio , si no inviertes 
no reviertes. Le voy a recordar que en Calafell somos muchos que vivimos del turismo, que 
és nuestra mayor fuente de ingresos. Nosotros tenemos la obligacion de que esta fuentes 
de ingresos no vaya a menos sinó que vaya a más. No tenemos industria  y usted eso lo 
sabe, no tenemos como en otros municipios, fàbricas, donde nuestros ciudadanos puedan 
trabajar, por eso, si que tenemos comercios, playa , restauraciones, zonas de ocio....... que 
a su vez, nos proporcionan a todos trabajos, todos lo necesitamos. Si los politicos no 
hacemos nada por potenciar esa fuente de ingresos como és el turismo, usted nos dirá , 
que no solo como politico , sinó como ciudadano o como propietario de un restaurante 
que no hacemos nada por potenciarlo, que no invertimos el dinero de los  ciudadanos 
donde lo tenemos que invertir. Yo en el anterior pleno  ya expliqué y lo voy a volver a 
explicar que  en los presupuestos que usted no impugnó, hay una partida, dos partidas 
que se destinan principalmente a promocion deportiva. Esas partidas son partidas anuales, 
eso quiere decir que el año que viene esas partidas igual no estan. Existe una partida que 
és de contrato de servicios de promocion deportiva , de 20.000 euros y otra de actos   de 
9000 euros, yo le voy a decir que después del ETERNAL nos han sobrado 6000 euros, 
haga usted los números. Le podria decir que con ese dinero podriamos hacer otros 
eventos pero no los vamos a hacer, preferimos que las entidades hagan sus eventos , 
tengan su protagonismo a nivel de esport.  
 
Le voy a decir como representante politica que tengo la obligacion de invertir ese dinero 
en otros eventos, y esto no es otro que és el que se ha conseguido con esta cursa. Todos 
obtubieron este librito,    ustéd tiene uno, no le voy a contar. .... la gente que participó 
venia de todas las partes del territorio estatal , sevillanos, zaragozanos..... usted coincidió y 
yo coincidí..............  no hablo del listado ni lo voy a sacar, le hablo de ”in situ”. 
Las visitas han sido a la pàgina, miles , ha habido un video promocional antes de la cursa y 
un video después de la cursa , yo le hablo que se promocionó la carrera a la vez que se 
promocionó el municipio. Parece que eso no lo entendemos. Por lo tanto el contrato de 
responsarizacion se ha conseguido a ese nivel, a nivel de promocion. Te voy a decir, que 
me siento orgullosa de haberlo conseguido pese a la sostenibilidad economica. No nos 
hemos gastado mas dinero que el que tenemos, y que el ciudadano sabe que ese dinero 
se ha destinado a su destino, no con modificaciones presupuestàrias... que repito , yo les 
estaria engañando. 
 
De lo que tambien me siento orgullosa  es que se ha hecho una carrera espectacular, 
diferente, de riesgo , divertida, disfrutaron tanto los que participaban, como los que la 
estaban viendo, 934 personas participaron......... gente disfrazada, se metieron en zanjas 
de barro, de agua de agua fria, se tiraron por el suelo..........etc.  creo recordar que usted 
al principio ha dicho que se lo pasó fenomenal. 



 

 

 
Yo recuerdo que usted pidió novedades, bueno pues aquí las tiene, y no en fecha estival. 
Le voy a recordar que usted disfrutó de un evento bastante  econòmico. A esto le quiero 
comentar unos comentarios de que si la empresa ganó no sé cuantos miles de  euros ,y 
que si los gastos fueron , deme usted los gastos porqué yo los desconozco. Peró eso , no 
es mi problema , yo he cumplido con un contrato. No és mi problema, en todo caso de la 
agencia tributaria, mia no.  Es la carrera que a mi me consta que mas locales han 
participado. ( .............) no me interrumpa más. 
 
Fue una carrera muy divertida y creo que la gente va a volver a repetir. 
 
No entiendo el problema con esta cursa, en esports se hacen mas eventos deportivos 
importantes,  se le está dando mucho protagonismo a esta cursa  i se desmerecen otros 
eventos. Tenemos un acuerdo con Tandem welles,  del nordic, este fin de semana. Han 
superado cada dia mas de cien participantes tanto el sábado  como el domingo. 
 
Otro convenio, es el firmado con la escuela de vela, el señor Sergio Cadena. Ese convenio 
es un convenio cuya finalidad es llevar la vela a los Institutos de Segur i Calafell, pues este 
convenio su coste es de 17. 500 euros, todo esto és  promoción del deporte i promoción 
del municipio.  
 
Sr. Revello:  yo le he visto en mi regiduria muchas veces, se ha apuntado a la cursa de el 
domingo y nunca nos ha pedido el expediente. No sé donde ve usted los fantasmas. Que 
usted ha pedido un expediente y yo no estava y no se lo han dado, pues yo que quiere 
que le diga estava encima de mi mesa. 
 
Sr. Olivella: Maite, no cal que discutiu, a tots els regidors se’ls ha de donar tots els 
expedients i ja está , es qüestió de posar-se d’acord en un dia i ensenyar-li. Vull dir, ..........  
 
Sra. González: bueno señor Alcalde, a él no se le ha enseñado el expediente , peró se le 
ha explicado, alomejor le han informado mal. 
 
Sr. Olivella, precisament, potser algú li ha informat malament , es qüestió d’explicar-li bé i 
ja está. 
 
Sra. González:  pues ya está , le informaremos mejor. Pues bien , en ese convenio no 
aparce ningún helicóptero, en el contrato no se dice nada de un helicóptero por tanto, no 
és una causa de incumplimiento. Es verdad, que el helicóptero tenía que venir, peró 
tambien és verdad que no vino por causas metereologicas, hacia un viento increïble, 
horrible , demasiado viento , era muy arriesgado. Ya le expliqué como abogada que soy, 
que si un Ajuntamiento deja de pagar una factura por un concepto que no sale en un 
contrato, quien estaria incumpliento  el contrato seria ese Ayuntamiento y quien se 
arriesgaria a ser demandado en un juzgado seria este ayuntamiento por incumplimiento, 
por impago, porque ese concepto  helicóptero no aparece en el contrato.  
 
Otra cosa que usted ha comentado , el tema de los obstáculos,  era un poco sorpresa, le 
expliqué que habia obstáculos naturales y no naturales, y los no naturales  consistian en la 
subida a castillo, la subida a la Talaia, entrar en el estany, i esos obstàculos pues que le voy 



 

 

a decir.... creo que usted se ha quejado, pues mire no los conté. Habian los que habian , 
los que figuraban en el contrato. Le repito que no consta la colocación de obstàculos. 
Todos sabemos que se tenian que poner  y se pusieron. 
 
Tambien nos ha dicho el tema del Padel , nos comenta que haber si podemos renegociar 
las cosas, bueno, es que si està  aprobado en un pleno, no sé que intención tiene usted, 
en renegociar, o és el dia de renegociar! pero bueno.  
 
 
No el pàdel la ampliación de servicios, estamos hablando de pàdel porque es lo que nos 
ocupa hoy en dia, pero otros servicios y eso es un  cajón de sastre, te caben todos los 
servicios deportivos o bueno tenemos servicio de peluquería, masajista o sea otros 
servicios no solo deportivos, pues bien si usted me pone un  ejemplo de que otra empresa 
nos puede proporcionar un servicio de pàdel donde se tiene pensado realizar, donde se va 
a realizar sin servicio de duchas o lo hacemos como en El Vendrell ponemos una casa 
prefabricada, que queda horrible, por eso es la mejor opción que este Ayuntamiento ha 
podido elegir aparte, no me repetiré porque ya se dijo en los anteriores plenos de que el 
coste para este Ayuntamiento es cero el coste de ejecución es cero, se va a sacar dinero 
porque se van a establecer precios públicos y esos precios públicos revierten en quien? En 
el Ayuntamiento, me entiende, es un servicio municipal mas que se da al ciudadano y 
bueno para pasar ya a la pregunta que me formula Teresa, si que es cierto que se taparon 
los agujeros de las zanjas que se hicieron con la Eternal, si que es cierto que se quedaron 
unas piedras por allí que eso via pública esta pendiente de pasar el rastrillo, eso siempre 
esta, precisamente los hoyos grandes estan bien tapados pero bueno con el tiempo se va 
solventando. Sí le pasaran el rastrillo y ya esta. 
 
Sr. Alcalde: No con el tiempo no, ara ho arreglarem.  
 
Sra. M Teresa González: Y bueno con relación al solapamiento de actos, pues bueno aquí 
para nosotros todos los actos son importantes tanto culturales como deportivos y decirle a 
una asociación cultural que no se puede hacer su acto porque se hace un acto deportivo 
pues estaria muy feo, porque para cada entidad su acto es el mas importante y no les 
puedes decir que suprima ese acto, que no se haga para beneficiar al otro y eso es así, 
teniendo instalaciones para que todo se pueda realizar en el mismo momento en este 
ayuntamiento creo que se va intentar siempre que todo se pueda hacer el mismo dia y eso 
es todo. 
 
Sr. Alcalde: Bueno si ens hem deixat alguna cosa, ens ho dieu. Vaig a veure si contestem a 
tot el que queda. I havia lo de l’Assamblea Nacional Catalana, que diu vostè Sr. Triado, si 
però ja ha contestat la Olga, però ve el que deia abans de la cofradia, be com qualsevol 
entitat que demana una ocupació de via pública se’ls hi donà permís, jo desconec el fet si 
va anar la policia local però bueno ells sabran independentment si algú li va donar, l’Olga 
ha donat el seu raonament, però bueno com a policies desconec si han fet el control o no 
però ho fam, però vull dir que tenien permís per estar als dos llocs com molta gent que 
demana i s’autoritza no, llavors lo de les puntaires ja esta explicat, en quan a lo que ha dit 
el Sr. Fontecha que ha dit el Toni, El Sr. Fontecha como Sr. Fontecha no es cap treballador 
de l’Ajuntament hi ha una empresa que se li va demanar tot un seguit de qüestions i se’n 
anat complint per tant es lògic i normal que tampoc no coneguin l’altra gent perquè es 



 

 

una empresa i a través de l’empresa doncs va fer els diferents estudis i coses que han fet i 
s’han anat presentat doncs han reunions que s’han fet amb empresaris i s’ha anat passant 
tota la informació que s’ha demanat, no tant sols a qui ho ha demanat sinó també a 
empresaris que també ho han sol·licitat, per tant anem tenint aquest contacte però no es 
un treball de sempre, en quan a la zona blava del Passeig Marítim ho posarem en marxa 
ara el mes de juny com sempre s’ha fet a traves de Cemssa perquè els caps de setmana 
aquestos i setmana santa hem cregut de que encara no, es quan s’agafa mes personal 
sabeu que a l’estiu s’augmenta la plantilla i en principi es com s’ha fet sempre, i per últim 
hi havia el que has plantejat Teresa lo del poble que la Olga ja t’ha contestat del pla de 
dinamització, no no ja ho se, et pensava contestar independentment de lo que digues la 
Olga, a veure el problema de la plaça del poble, és un problema realment, és un problema 
que es molt difícil de resoldre i es molt difícil de resoldre perquè primerament es difícil 
entendre per part de tothom, es a dir si tota la gent fossin molt, molt raonables doncs jo 
crec que tot funcionaria perfecte, per exemple el diumenge passat per una altra qüestió, 
no vaig venir expressament a mirar la circul.lació, però el policia que hi havia, no se si era 
el diumenge perdó hi era un dia es igual, hi havia un policia i en aquell moment va actuar 
correctament uns senyors van anar a comprar amb una botiga, van estar dos minuts, van 
aparcar i ningú els hi va dir res, ara be aquí el problema es crea quan els bars tenen tots 
els cotxes mal col·locats per qualsevol lloc, o sigui un a dalt la vorera, l’altra un altra, l’altra 
aparca malament, veïns en general que deixen el cotxe un dia sense a la plaça i etc. Clar 
davant d’això parles amb la policia, perquè fa dies que amb el Paco i Paco si vols ho pots 
explicar els dies que ens reunim cada setmana amb la policia i parlem del tema, és molt 
complicat, perquè clar els policies tenen ordres de que la cosa circuli, la gent se’ls encara i 
diuen que a ells no els hi digui res que no els multi, els multa i llavors ja hi som, o sigui en 
arribat a la conclusió que es molt complicat que la gent entengui que si vas a comprar dos 
minuts, cinc minuts, si vas a comprar el diari ningú li diu res perquè aquí davant del diari 
para un munt de gent a comprar i mai els hi diu res ningú, perquè es baixar del cotxe, 
normalment o al menys no hauria de passar, si van a comprar a la carnisseria tampoc 
perquè són cinc minuts, el problema esta en la gent que viu a prop que deixa el cotxe, jo 
personalment intento no deixar mai el cotxe a la plaça i suposo que ningú dels que som 
aquí, de deixa’l perenne a la plaça, doncs aquesta gent són als que potser els han posat 
dos cent euros. Aleshores la tolerància la hem de seguir comentant, de cotxes n’hi ha 
sempre si us hi fic seu, el que passa que no se hem de mirar de que primerament  casin 
molt els caràcters dels policies, perquè cada persona es com es no i que s’entengui be 
doncs això el fet si vas a comprar es pot aparcar pots deixar-ho un moment i sinó doncs 
tornem a revisar la senyalització, el problema esta en que la gent que ha de prendré una 
cervesa, ostres si hi ha un pàrquing aquí mateix, ara s’ha fet un aquí baix que esta a dos 
minuts, però si vas aquí a dalt de tot a la llar d’infants o aquest d’aquí baix són dos minuts 
caminants i si vas una estona al bar doncs camina una mica, que hem d’incentivar la part 
del poble això ho sabem de fa temps i per això hem anat treballant tots els governs, que 
això ho hem dit mil vegades, hem anat treballant perquè això millori i així sigui es va 
treballant es van millorant els carrers, es van millorant els carrers, es va el Castell, es va 
millorant tot perquè precisament per això per incentivar doncs que no es mori la zona del 
nucli antic, ara aquesta plaça es un problema en el sentit aquest i crec que a vegades es 
qüestió mes de la gent pròpia nostre, dels que sempre vivint aquí i ens pensem que es mes 
còmode evidentment aparcar davant de cosa nostre, però clar em d’entendre que si creien 
en aquesta rotació, ara que la gent que va comprar hi ho fa ver no se’ls hi diu res, val 
Teresa, digues. 



 

 

 
Sra. Teresa Cumplido: A veure que des de un principi jo he començat dient que 
precisament aquest problema de la gent que aparca contínuament, nosaltres tampoc el 
volien, l’únic que demanem perquè si que els comerços, jo compro aquí dalt, hi ha gent 
gran i explico el cas concret d’un matrimoni que va venir, va fer una compra de dos cents 
euros, i van haver de marxar escopetejats perquè els hi posaven la multa, hi ha gen gran 
que aquesta costa i jo que no soc gran i ara hi vaig amb les muletes tela marinera, per 
pujar aquest trosset els hi costa, ara jo les persones normals que vivim aquí sempre per 
anar a prendre el que sigui en un bar, estem d’acord que això tenint aparcament, vull dir 
que hi ha a totes les rodalies però al menys aquestes botigues que no se’ls acabi de 
marxar el personal. 
 
Sr. Alcalde : No això intentarem buscar una altra sortida. 
 
Sra. Teresa Cumplido: Això es el que demanaven. 
 
Sr. Alcalde : Be, d’acord però torno a repetir es complicat Teresa.... 
 
Sr. Francisco Clavero: Alcalde, si em permès només una cosa, si vols Teresa al proper ple 
em pots preguntar quantes multes han posat a la plaça i tu diré concretament, vale. 
 
Sr. Teresa Cumplido: Jo he parlat d’una multa. 
 
Sr. Alcalde: Teresa el que has comentat de la pobresa infantil, el que t’he comentat és en 
serio vull dir que penso que ha estat una bona proposta i que l’agafem en el sentit de que 
crec que es un tema que ens preocupa també a tots i que estem intentat buscar sortides, 
ja fa dies que també ho estem buscant, vull dir que no t’ho he dit per tallar el tema sinó 
que crec que es important i realment si tens ganes de seguir implicant-hi doncs endavant, 
per lluitar-hi mitjançant les escoles o de com sigui que crec que es una font d’informació 
important, no se si falta alguna pregunta mes, si m’he deixat diguem. 
 
Sr. Joan M Triado : Sí alcalde, em penso que la contesta que se’ns ha fet o el que s’ha 
explicat no anava correctament a la pregunta que feien, nosaltres no hem parlat 
d’informació estem segurs que informació sobre el Passeig s’ha donat mes inclús mes a la 
gent que no pas als grups municipals de la oposició, estem segurs que això ha sigut així, 
nosaltres parlaven que havien demanat per escrit un informe jurídic i que els que ens han 
contestat es vine al despatx, amb això no estem d’acord, vull dir si ho demanem al ple es 
perquè se’ns contesti, sinó es vol contestar en tot cas que ens ho digui i ho farien per 
escrit i després sobre el tema de planificació, clar nosaltres entenem que planificar una de 
les coses que això si que hem parlat de planificació es primera tindré la propietat poder fer 
la obra això es el primer punt i el segon punt es que poden discrepar però això no es 
parlar malament de les actuacions de l’Ajuntament poden discrepar nosaltres la 
planificació no la haguessin començat per setmana santa sinó que haguessin esperat al 
setembre i això es el que hem preguntat nosaltres ni de informació ni res d’això i se’ns 
contesta que anem a la oficina ha preguntar, escolti’m ho fem fet al ple per alguna cosa o 
altre no. 
 



 

 

Sr. Alcalde: Joan Maria, a veure el Passeig Marítim i això s’ha parlat amb la gent del 
Passeig amb els veïns amb tots en fet reunions directes i també a les comissions s’hauria 
de haver explicat el mateix que s’ha explicat a els  veïns, el que passa es que clar es 
presenta u a la comissió, de tota manera, el Passeig Marítim es un problema també , es 
una obra gran i una zona molt problemàtica el Passeig Marítim hi ho facis al període que 
ho facis molestes, hi ha períodes que molestes mes però ara a la platja de Calafell des de 
el mes d’abril que comença a fer bo fins gairebé el novembre són plens  de gent si fa bo, 
normalment, aleshores van fer tot el procés quan van ser possible ens van dir que podien 
començar les obres, a costat fer el procés perquè entre que ens van autoritzar que va ser 
quan vam anar a Madrid el novembre de l’any passat, al cap d’un mes o final de 
novembre ens ho van donar, no recordo ara les dates i llavors s’ha fet tot el procés de 
licitació doncs quan s’ha pogut s’ha mogut, a veure hi havia un descrèdit per part de tota 
la població de que això no començaria, aleshores van dir escolta es pot començar doncs 
mirem de crear les mínimes molèsties però comencen i tot amb això l’empresa té moltes 
molèsties perquè ha de plegar el cap de setmana ha de retirar les tanques, però en fi i ens 
van comprometre amb els veïns que per setmana santa no molestarien i a l’estiu tampoc, 
per tant vol dir que al mes de juny no hi hauran obres, al final de juny per Sant Joan que 
es quan ja ve la gent per quedar-se no hi hauran obres quedaran parades i què es farà? 
Doncs tot el que es pugui fer del mur de davant que serà fins el c/ Sant Pere i llavors tot el 
trasllat de les palmeres perquè ara es l’època indicada per fer-ho, que es l’època de la 
calor, bueno segurament també es podria fer al setembre però ara era mes adequa’t, 
aleshores van dir doncs comencen a la gent els hi van dir al setembre tornarem a molestar 
igual perquè quan serem al quinze de setembre tornarem a trobar-nos el mateixos 
problemes que era perquè la gent continua venint i som realistes perquè els caps de 
setmana normalment fa bo i llavors la gent be, per tant si esperem a començar el Passeig 
serà al desembre, llavors creiem que sí que hem perdut gairebé mig any i continuarem 
molestant encara que al hivern les terrasses també estan obertes no hi ha tanta gent o 
sigui que sempre s’ha de molestar per tant doncs hem demanat una mica de paciència, jo 
recordo que fa uns anys amb un altre alcalde que hi havia aquí que va dir de fer el Passeig 
Marítim entre Segur i Calafell que es de l’estany enllà i es van fer les obres tot l’estiu i es 
va treballar tot juliol i agost com una excepció i aleshores resulta, però es va fer. 
 
Sr. Ramón Ferre: Perquè acabava la concessió sinó s’hagués fet aquell estiu no s’hauria 
pogut fer mai. 
 
Sr. Alcalde: Escolta Ramón, em deixes explicar si us plau, jo ara no estic, que he dit alguna 
cosa dolenta? 
 
Sr. Ramón Ferre: No però esta comparant una cosa que no es el mateix cas. 
 
Sr. Alcalde: Que li molesta? 
 
Sr. Ramón Ferre: No em molesta gens, perquè nosaltres em dit que comencin al setembre, 
es que al setembre pot començar igual, en aquell moment no es podia començar mes 
tard. 
 
Sr. Alcalde: Bueno era un punt de vista, miri quan van començar el c/ Sant Pere va haver la 
mateixa polèmica, vull dir si comença que si ara no que si al gener que si al febrer, perquè 



 

 

sinó ara les rebaixes i quan va ser setmana santa es va intentar que estigues tot arreglat 
falta fer el llum falta fer quatre coses, sempre que hi ha obres es molesta, per tant potser 
ens equivoquem jo crec que no i per tant doncs com ens toca donar la cara doncs els que 
rebrem les queixes directes som nosaltres, els que manem i ens aprovaran o ens castigaran 
es igual, doncs si ho fem tant malament ens castigaran i sinó ens aprovaran, mira 
nosaltres estem parlant amb la gent i intentem que compleixin el que marca també 
l’ocupació de via pública, que molta gent no ho compleix, per tant si compleixen 
l’ocupació de via pública del Passeig be hi ha espai per fer obres per fer terrasses i per fer 
el que calgui, per tant en quant el que m’ha preguntat de que si el ministeri de si era 
nostre o no era nostre, nosaltres també li vam preguntar al ministeri abans de fer res i ens 
van dir que si que es va fer aquesta cessió, han fet una carta que ens retornin aquest 
passeig, perquè ho hauria de fer el ministeri, però no ens han posat cap problema per que 
les obres comencin, jurídicament ningú ens ha dit res, han vingut del ministeri a veure les 
obres des de Tarragona per tant nosaltres crec que hi ha una bona voluntat perquè estem 
en  els dos dominis i ja esta. Que volen un paper que digui això doncs li donaré quan ens 
ho enviïn li passaré estem pendents que Tarragona, ja ho vaig dir a portaveus, li ha de dir 
al seu portaveu que li informi, li deuria dir no Sr. Parera això, bueno es igual. I que vol que 
digui? 
 
Sr. Joan Maria Triado: Totes aquestes explicacions que ens ha fet, sobraven, jo l’he 
preguntat molt concretament, escolti vam demanar un document , no ens heu contestat a 
l’altra grup el Rafel Solé diu que si els ha contestat a nosaltres ni aquest ens han donat. 
Nosaltres volem un informe no signat per qualsevol regidor sinó per la secretaria de 
l’Ajuntament que ens digui que no hi ha cap inconvenient en començar aquestes obres i ja 
esta, mira si es fàcil i senzill. 
 
Sr. Alcalde: Molt be, dons escolti de moment li torno a repetir, hem començat les obres i 
les persones, no no es que no el tindran, es que vostè s’entossudeix en unes qüestions que 
sembla que no vulgui que es faci el Passeig i sembla que vulgui que es retardi, quan 
resulta que si al principi. Vostè vol el Passeig, suposo no? O vol que esperem el paper que 
ens arribi de Madrid per començar el Passeig. Es que busca tres peus al gat. 
 
Sr. Joan Maria Triado: Escolti, vostè això no m’ho pot dir això, vostè diu que fa les coses 
legals i ben fetes, doncs digui’ns que el Passeig es legal i ben fet i ja esta, simplement això, 
escolti hi del Passeig vostè no m’ha d’explicar ni donar raons, potser li tenen d’explicar que 
el va començar el Passeig. 
 
Sr. Alcalde: Ja esta treien el seu estil, miri el Passeig Marítim Sr. Triado abans de tirar 
endavant el Passeig Marítim, vam demanar permís a Madrid i amb això tenim més que 
suficient i si vol l’ensenyaré la carta de quan vam anar a Madrid i crec que no ha de haver 
res mes, allà diu el permís allà ho diu i crec que amb això per molt que vostè sàpiga amb 
això hi ha suficient i no hem de donar mes voltes i la carta sra. secretaria li ensenya al sr. 
Triado que no s’ho creu i veurà que tenim el permís. 
 
Sr. Ramon Ferre: Nosaltres si que hem demanat el permís per escrit i li hem dit a la sra. 
secretaria que faci l’informe, esperem que la secretaria com a part del consistori que som 
nosaltres doncs el faci, sense passar pel equip de govern, que no ha de passar per res, 
bueno la secretaria ha de fer un informe en teoria d’això, a veure vostè ha de donar fer de 



 

 

totes les coses que s’estan fent que siguin correctes, si li estem demanat una cosa que 
veiem que hi ha una cosa que no es correcta al nostre entendre doncs vostè ha d’informar 
sobre allò i li estem demanant que faci un informe específic d’això i no es perquè es 
retardi el Passeig, sinó perquè sabem que quan acabin les obres encara això serà propietat 
del Ministeri, perquè ho sabem i tindrem problemes amb les terrasses i ho tindrem 
problemes amb això i es la condició que ens posava el Ministeri per fer les obres que 
nosaltres la vam complir i ara que no las fa el Ministeri les obres el que volem es que es 
torni enrere tot el que s’havia fet perquè ho fessin, això es el que s’està demanant res 
mes. 
 
Sr. Alcalde: Be, esta entès, jo nomes  vull es que quedi clar una vegada mes que, al 
moment que hem tingut el permís del Ministeri per escrit, que tenim una carta on ens 
autoritzen iniciar el Passeig i la licitació del Passeig, hem fet tot el que calia per fer-ho i 
que si tenim sort i tot va be, aquesta primera fase estarà acabada aviat, mes que res 
perquè es la nostra obligació com governants i de compromís de municipi, igual que 
qualsevol governant que esta aquí doncs necessita avançar en els seus projectes i crec que 
es aquest, vull dir que ha trigat una mica però s’ha fet, tot el demes que vulguin adornar a 
mi em sembla perfecte com oposició poden fer el que vulguin, ara be el que si esta clar es 
que quan es va per una cosa d’aquest tipus es va per fer feina i quan es va per feina i veus 
que no hi ha cap pega per cap administració, perquè sinó de seguida té la porten la pega, 
a llavors jo crec que vosaltres mes que anant insistint en que s’aturi tot hauria de dir 
busquen a veure, això va ver no? Si, no hi ha cap problema, em preguntat a Madrid tenim 
el permís, es que d’altra manera donà la sensació que sembla que us sàpiga greu que es 
faci el Passeig Marítim, quan resulta que es el que busca tothom i la gent del Passeig 
Marítim que tenen terrassa ho sento molt per ells, però l’any que be tindran un passeig 
nou i totes les coses tenen una molèstia i be doncs mira ha tocat ara de fer-ho, doncs 
algun dia o altra tocarà fer però quan estigui serà una cosa nova arreglada tal com tots 
volien, després li tocarà a uns altres i després a uns altres, per tant jo crec que haurien 
d’estar tots contents, a mes jo no m’he posat mai la medalla he dit, era un projecte que 
vam trobar i si tiressin mes enrere hi havia un altre projecte que vostès si que el van 
canviar, per comptes de seguir i així ja estaria fet el Passeig Marítim, però van tallar aquest 
projecte que no valia res, segons vostès, van fer un altre i ara que hi havia de fer nosaltres 
i ara no ens agrada i tornem a recuperar el nostre, no ho hem fet això perquè hem cregut 
que ja hi ha prou de jugar amb el poble i per tant doncs en aquest moment es tira 
endavant el passeig i es fa tot el que calgui i sinó ens donen els diners, que mai han sigut 
pressupostats al ministeri, doncs sinó hi són doncs els busquem i es fa i això es el que s’ha 
fet prendré decisions i quedar malament amb vostès lògicament perquè els hi sap creu, 
però si canviem d’actitud que segurament quan s’ho pensin millor veuran que això no va 
per aquí doncs anirem tots i al final sortirem tots a la foto i si no volem sortir en dona 
igual però el poble tindrà el passeig fet, be moltes gràcies, s’aixeca el ple. 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 12:50, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretària en dono fe. 
  
 
 


