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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: PLE2014/2PLE2014/2PLE2014/2PLE2014/2    
    
A Calafell, en data 30 de gener de 2014, es reuneixen els membres del Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor , 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: Mireia Ayats Escarré 
 
 
I a les 09:04, la presidenta 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, el primer que faríem si els sembla  és votar la urgència del punt que 
és donar compte del escrit presentat pel regidor Maximiliano Revello. 
    
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 14 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 3 dels membres d’UAM i 3 dels membres del PPC, i 7 abstencions 
dels membres del PSC-PM, acorda:   
    
Incorporar a l’ordre del dia de la sessió el punt de Donar compte de l’escrit presentat pel 
regidor Massimiliano Revello. 
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1.1.1.1.    APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 28 DE NOVEMBRE DE 2013, APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 28 DE NOVEMBRE DE 2013, APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 28 DE NOVEMBRE DE 2013, APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 28 DE NOVEMBRE DE 2013, DE 12 I DE 12 I DE 12 I DE 12 I 
23 DE DESEMBRE DE 201323 DE DESEMBRE DE 201323 DE DESEMBRE DE 201323 DE DESEMBRE DE 2013    
 
El Ple de la corporació per unanimitat de la totalitat dels membres que constitueixen 
quórum suficient per la majoria legal, acorda:  aprovar les actes de les sessions de 28 de 
novembre de 2013 i  del 12 i 23 de desembre de 2013. 
 
2. 2. 2. 2. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 4T. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 4T. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 4T. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 4T. 
TRIMESTRE DE 2013, DE 21 DE GENER DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2013, DE 21 DE GENER DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2013, DE 21 DE GENER DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2013, DE 21 DE GENER 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 S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.    
    
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 21 de gener de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 10/2014  INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 10/2014  INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 10/2014  INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 10/2014      
        
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 20 apartat 4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2013 
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 01/10/2013 a 31/12/2013 tant per l’Ajuntament 
com pel Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell. 
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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 2013.  

 
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. 
    
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 01/10/2013 A 31/12/2013 

 
FACTURES REGISTRADES FACTURES REGISTRADES FACTURES REGISTRADES FACTURES REGISTRADES 
EN EL PERÍODEEN EL PERÍODEEN EL PERÍODEEN EL PERÍODE    

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
Nº DE FACTURES Nº DE FACTURES Nº DE FACTURES Nº DE FACTURES 
TRAMITADES DESPRÉS DE TRAMITADES DESPRÉS DE TRAMITADES DESPRÉS DE TRAMITADES DESPRÉS DE 
3 MESOS3 MESOS3 MESOS3 MESOS    

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
% PER % PER % PER % PER 
NºNºNºNº    

% PER % PER % PER % PER 
IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT    2.221 4.389.482,40 0 0,00 0,00% 0,00% 
PAT. TURISMEPAT. TURISMEPAT. TURISMEPAT. TURISME    90 78.938,87 0 0,00 0,00% 0,00% 
OAM F. CASTELLOAM F. CASTELLOAM F. CASTELLOAM F. CASTELL    140 20.254,02 0 0,00 0,00% 0,00% 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.4512.4512.4512.451    4.488.675,294.488.675,294.488.675,294.488.675,29    0000    0,000,000,000,00    0,00%0,00%0,00%0,00%    0,00%0,00%0,00%0,00%    

““““    

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats i posar-ho en coneixement del Ple de la 
corporació. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 



 

4 
 

3333. . . . DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 4R. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 4R. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 4R. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 4R. 
TRIMESTRE DE 2013, DE 21 DE GENER DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2013, DE 21 DE GENER DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2013, DE 21 DE GENER DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2013, DE 21 DE GENER 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 
SSSS’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS ’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS ’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS ’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.    
    
El secretari presenta l’informe trimestral de tresoreria, de 21 de gener de 2014, que es 
transcriu a continuació: 

“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 4/2014“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 4/2014“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 4/2014“INFORME DE TRESORERIA NÚM. 4/2014        

Identificació de Identificació de Identificació de Identificació de l’expedientl’expedientl’expedientl’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 quart trimestre de l’exercici 2013. 

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 2013 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.  
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4. I tal com s’estableix en l’apartat 4 de l’article 20 de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’exercici 2013 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 quart trimestre de l’exercici 2013 és la següent: 
 

AJUNTAMENT DE CALAFELL
4r TRIMESTRE 20134r TRIMESTRE 20134r TRIMESTRE 20134r TRIMESTRE 2013

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 1.524 1.329.968,49 39,44% 33,02%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 2.340 2.697.572,72 60,56% 66,98%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 3.864 4.027.541,21 100,00% 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) 183 1.132.144,47 34,40% 42,80%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
 
PATRONAT DE TURISME
4r TRIMESTRE 20134r TRIMESTRE 20134r TRIMESTRE 20134r TRIMESTRE 2013

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 5 8.461,66 4,81% 6,95%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 99 113.230,36 95,19% 93,05%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 104 121.692,02 100,00% 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) 7 11.440,77 28,00% 26,63%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  
 
OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
4r TRIMESTRE 20134r TRIMESTRE 20134r TRIMESTRE 20134r TRIMESTRE 2013

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 36 7.143,04 54,55% 52,63%
RESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENTRESTA DE PAGAMENT 30 6.430,41 45,45% 47,37%
PAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTREPAGAMENTS TOTALS DURANT EL TRIMESTRE 66 13.573,45 100,00% 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) 5 4.968,08 29,41% 36,79%
(1) percentatges sobre total obligacions pendents  

    
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats i posar-ho en coneixement del Ple de la 
corporació. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
  
4444. . . . PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ 
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ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL 
AMB  CONSTRUCCIÓ DE TANATORI I INICI DE LA LICITACIÓAMB  CONSTRUCCIÓ DE TANATORI I INICI DE LA LICITACIÓAMB  CONSTRUCCIÓ DE TANATORI I INICI DE LA LICITACIÓAMB  CONSTRUCCIÓ DE TANATORI I INICI DE LA LICITACIÓ 
  
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 25 de juliol 2013 va aprovar definitivament 
l’establiment dels serveis funeraris municipals de Calafell sobre la base de la memòria 
justificativa i documentació annexa, i es va aprovar el reglament dels serveis funeraris 
municipals de Calafell. 
 
En data 8 d’agost de 2013 amb la publicació de l’anunci al BOPT, es va iniciar l’obertura 
del període licitatori. 
 
La Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2014 va acordar desistir de la 
tramitació de l’expedient per a la contractació en règim de concessió dels serveis funeraris 
amb construcció d’un tanatori, retornant l’expedient als serveis jurídics i tècnics per refer el 
plecs de clàusules i documentació complementària per fer-la homogènia i resoldre les 
incongruències detectades entre ells,  i alhora, incorporar les novetats normatives 
establertes en la legislació recentment aprovada. 
 
Respecte de l’aprovació dels plecs de clàusules, és d’aplicació la Llei 33/2003 de Patrimoni 
de les Administracions Públiques, el Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat 
Decret de 17 d’octubre de 1988, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 4 de novembre pel 
qual s’aprovà el Text refós de la llei de contractes del sector públic, entre d’altres. . . .     
    
Vist informe emès pel director de Serveis Jurídics, contractació i compres,  núm.     
55/2014-CB-56/2014-CB de data 19/1/14 el qual s’adjunta a l’expedient, acompanyant el 
plec de clàusules i documentació complementària. 
 
Vist informe 0332/2013-AS i 0336/2013-CB en relació a la proposta inicial de necessitat 
d’iniciar la tramitació de l’expedient de contractació en règim de concessió de la gestió 
dels serveis funeraris amb construcció de tanatori per procediment obert. 
 
Vist el contingut del plec de clàusules administratives i particulars que es consideren 
conformes. 
 
És per això que la Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, 
amb el vot a favor dels regidors dels grups municipals de CiU i PPC, i l’abstenció dels grups 
municipals del PSC i UAM, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-. APROVAR l’expedient de contractació de concessió de la gestió dels serveis 
funeraris amb construcció de tanatori per procediment obert. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.- APROVAR inicialment el Plec de Clàusules Administratives i Particulars que han 
de regir el contracte i sotmetre’l a informació pública pel termini 15 dies hàbils següents a 
la publicació de l’anunci, als efectes de reclamacions entenent-se definitivament aprovat 
en el supòsit que no se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord.  Si es produïssin 
reclamacions al Plec durant aquest termini, continuarà el procediment licitatori, resolent-se 
les mateixes abans o simultàniament  a l’adjudicació del contracte.... 
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TERCERTERCERTERCERTERCER.- Declarar el tràmit d’urgència de l’expedient, reduint el  període licitatori.    
    
QUARTQUARTQUARTQUART.- Disposar l’obertura del procediment  de licitació per l’adjudicació del contracte, 
mitjançant inserció en el  BOPT i al perfil del contractant, pel termini de 15 dies hàbils a 
partir de la última publicació. El contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert. 
    
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.---- ACORDAR l’exposició al públic dels plecs de clàusules administratives i 
tècniques durant un termini de 15 dies hàbils per la presentació d’ofertes 
 
SISÈSISÈSISÈSISÈ.-. DELEGAR    la resta de tràmits fins l’adjudicació de la concessió a favor de la Junta de 
Govern Local. 
 
SETÈ.SETÈ.SETÈ.SETÈ.----    Donar compte als Departaments d’ Urbanisme, Intervenció i Tresoreria pel seu 
coneixement i efectes    
 
Sr. Solé: moltes gràcies senyor alcalde i bon dia a tothom. Aquest ajuntament des del 
principi  ha volgut donar i aquesta es la voluntat d’un nou servei al municipi, que es tracta 
de la nova gestió del cementiri, entenem que hi ha d’haver una regulació d’aquest servei 
de manera més eficaç i més eficient del que s’està fent ara i  també de tanatori. Aquest 
procés ja es va iniciar en el 2013, però tant a nivell jurídic com administratiu hi ha hagut 
certes incongruències, tal i com explica el cap de serveis jurídics en el seu informe. 
L’objectiu és el mateix, continuar donant aquest nou servei i per fer un procés que podem 
definir com ferm i segur i que no hi hagi cap problema a nivell jurídic en un futur i per tal 
que el procés, torno a repetir, sigui ferm, s’ha cregut des de serveis tècnics que la millor 
manera era reiniciar aquest procés. Nosaltres òbviament no hem ficat problemes, al 
procés.  L’objectiu.que hi havia en el seu moment era donar aquest nou servei, donar una 
possibilitat a la persona o empresa que vingui per tal que doni el servei a la seva manera i 
per tant, avui, tornem a reiniciar aquest procés. Amb aquest tema és obvi que sempre 
creiem que les coses sempre es poden millorar i hem afegit petits canvis respecte l’anterior 
que creiem que milloren l’anterior plec. Nosaltres treballem per aconseguir finançament 
per fer inversions i actuacions a través de les subvencions obtingudes a través del PUOSC i 
del PAM, aquest 2014 arranjarem les parts més deteriorades de la part antiga del 
cementiri.  Això que, d’alguna manera, estava al plec, creiem que quan abans es faci 
millor i en aquest cas l’ajuntament pren la responsabilitat de fer l’actuació quan abans 
millor. Per una altra banda, tal i com es va explicar a l’anterior plec, la part constructiva ha 
de ser orientativa, és a dir,.la persona o empresa que vingui ha de fer el tanatori a l’espai 
que l’envolta i el servei a la seva manera, perquè al final són ells qui coneixen millor el 
mercat i quina disponibilitat d’espais necessiten.  Òbviament, l’ajuntament ha establert 
uns criteris a màxims i mínims tan de servei com constructius que d’alguna manera 
defineixen una pauta, però que al final ha de ser el licitador que vingui, si és que es dóna 
el cas, que esperem que sigui així, doncs, que ho adapti amb el que cregui que pot donar 
un millor funcionament i servei al cementiri i al tanatori.   
 
Després per una altra banda, hi ha hagut un aclariment important en la regulació del 
règim econòmic de la concessió, en el qual aquest ajuntament puntua i premia que no hi 
hagi una pujada de quotes durant els primers 2 anys pel que fa al manteniment del 
cementiri i després hi ha hagut petits canvis en la valoració perquè d’alguna forma sigui 
més clar el procés.  Aquests són els petits canvis que hi ha hagut, però l’objectiu acaba 
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sent el mateix, intentar donar un nou servei al municipi.  Ja ho vam dir en el seu moment 
que nosaltres no renunciem a donar un nou servei. Pot ser més o menys prioritari, no sé, 
això també ho ha de dir el mercat.  Si nosaltres obrim un procés en el qual hi ha empreses 
que es presenten, i podem oferir un nou servei, doncs, benvingut sigui.  Si en el cas és al 
revés que no hi ha cap empresa que vingui, doncs, l’ajuntament ho haurà intentat. Però sí 
que el procediment i així sí que ho defensem i sobretot en el dia d’avui, ha de ser un 
procés ferm i segur.   
 
Vull recordar que l’espai està preparat per ubicar-hi el tanatori, aparcament i també per 
acabar el cementiri que tenim a l’actualitat, cementiri que presenta, doncs, que hi ha 
nínxols que encara es poden utilitzar però que també possibilita una ampliació d’aquest 
cementiri. Creiem que això algun dia s’haurà d’acabar i això entenem que ho ha de fer 
l’empresa que vingui. Per tant, doncs, apostem per aquest nou servei, apostem perquè 
tingui una funció i que pugui ser útil per la ciutadania si finalment és així, i aquest 
ajuntament treballarà per oferir un nou servei al municipi. 
 
Sr. Parera:  a veure, això lògicament no faria falta dir-ho però això deu ser com allò de 
“borrón y cuenta nueva”.  Ho dic en castellà perquè quedi més bé.  D’això ja se n’havia 
parlat, semblava que estava molt avançat, ja semblava que inclús es parlava de l’empresa 
que havia de fer-ho. Però, sí que en aquesta presentació del senyor ponent, ha fet per 
manera de justificar-se per quin motiu es posa endavant el tanatori, però no especifica en 
cap sentit quin sistema tècnic hi haurà i quines coses hi hauran. Però, sí que ha parlat 
també de fer una gestió eficaç. Bé, si al dir aquesta paraula vol dir que fins ara no s’han 
fet les gestions eficaces. Fins ara no es fan eficaç?  Aquesta nova gestió de servei nosaltres 
creiem que amb la gran crisi que hi ha al municipi hi ha coses més importants, perquè els 
regidors i tècnics ocupessin el temps amb coses molt més urgents i necessàries que el 
tanatori. Però, sí que lògicament, com que no tenim dades concretes ni tenim planificació 
de tal com anirà tot això, nosaltres això veiem que comença malament i com que 
comença malament, només hi afegirem unes quantes coses. Quan una  cosa comença 
malament no pot acabar bé. Qui pagarà el rescat quan les coses vagin malament? Ho 
pagarà el municipi com totes les coses que estan passant?  Nosaltres, lògicament, si ens 
hem de fixar una mica amb la conducta del consistori i en aquest cas del nostre alcalde, 
amb els dos anys i mig que porta al govern, en algunes coses s’han manifestat que les 
coses col·lectives, em refereixo a què els municipis de tota la comarca junts les coses 
surten més barates i més econòmiques. Això ho hem vist amb el Consell Comarcal quan 
ha volgut fer la comercialització i la centralització de la recollida de brossa, es va preguntar 
perquè es feia tot això i va dir que perquè sortís més econòmic.  Nosaltres creiem que tot 
això, tal com està centralitzat, més endavant, després de sentir suposo el segon torn del 
ponent, ja ens manifestarem, però nosaltres creiem que això ja ho hem dit, que no 
comença bé, no pot acabar bé.  I desprès els preus no seran competitius i com no seran 
competitius vol dir que això no funcionarà.  
 
No funcionarà i dels motius us en diré un només. Mireu, per exemple, i si m’he equivocat 
lògicament acceptaré l’equivocació, si a l’hospital general que tenim a la comarca, 
l’hospital que li diem Hospital del Vendrell i que jo ja no el vaig veure bé, nosaltres ja no el 
varem veure bé i inclús en na visita del nostre President, perquè per a mi encara és 
president, Jordi Pujol, i va parlar de l’Hospital del Vendrell i jo li vaig contestar Hospital 
Comarcal. I es va posar a riure, doncs mireu si posem com a exemple l’hospital del 
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Vendrell, si és mort un difunt a l’hospital del Vendrell el reclamen i la cosa diu que ha de 
passar pel tanatori del Vendrell i del tanatori del Vendrell vindrà al tanatori de Calafell. Tot 
això suposo que seran més despeses i més encariment de les coses perquè si el difunt és 
mort a l’hospital i de passar pel tanatori del Vendrell per portar-lo al tanatori de Calafell 
suposo que el tanatori de Calafell no el farà gratis. I així una quantitat d’inconvenients que 
inclús més enllà podríem parlar de les companyies d’assegurances que els hi interessarà en 
lloc de portar-les al tanatori de Calafell, portar-les al tanatori de Reus, amen, amen. De 
moment senyor alcalde, senyor regidors, senyor ponent, nosaltres ja no ens allargarem 
més en espera de la nova presentació del senyor ponent. Gràcies senyor alcalde. 
 
Sra. Elvira: sí, molt breument, bé, de tot el que ha comentat el senyor Parera jo crec que 
no hem de perdre de vista que es torna a passar, bé es torna a iniciar el procés per motius 
tècnics i administratius però no podem perdre de vista que el objectiu no canvia i crec que 
això és l’important pel municipi. Moltes gràcies. 
 
Sr. Bonilla: gracias señor alcalde, buenos días a todos. Mire, esta mañana el señor Solé, el 
señor ponente, que le ha tocado traer el tema aquí a la taula de plenos otras vez, nos trae 
el punto del tanatorio un año después, o diez meses después para ser más exactos, 
concretamente porque las cosas no se han hecho bien y cuando las cosas no se hacen 
bien pues se da un pasito para adelante y se tienen que dar dos pasos para atrás que es lo 
que está pasando en el día de hoy. No solamente se dan dos pasos para atrás porque las 
cosas se han hecho mal si no porque las cosas se han hecho mal, no como dice la señora 
Olga Elvira del PP que es que hay que volver a reiniciar el proceso. Cuando las cosas se 
tienen que reiniciar es porque algo se ha hecho mal y hay que reconocerlo, simplemente 
eso. Señores del gobierno las cosas las han hecho mal porque las quisieron hacer deprisa, 
porque las quisieron practicamente estar haciendo un traje a medida para un operador 
concreto, para tener una empresa que practicamente tuviera la concesión de antemano 
porque tendrían los temas hablados con ellos.  
 
Y cuando todo ésto se hace así pues después se entra en contradicción ustedes mismos. Y 
entran en contradicción porque claro, les están pidiendo a los técnicos de la casa que yo 
de ellos, además no hablaré mal hasta que no hagan una cosa mal y lo tenga que decir. A 
día de hoy no lo tengo que decir, todo lo contrario, hacen su trabajo correctamente como 
buenos profesionales que son pero claro, ustedes les llegan a exigir tal el tema, a los 
técnicos, que al final los propios técnicos de la casa tienen que entrar en contradicciones 
técnicas y jurídicas con lo cual crean tal confusión que no hay ya quien lo aclare. Y no hay 
quien lo aclare ni técnicos, ni juristas, ni políticos ni un juez que fuera a la mano. Ni las 
propias empresas que quieran venir a participar en el proceso. No hay quien lo pueda 
tener claro y eso es lo que a ustedes les ha pasado con este procedimiento que arrancaron 
hace practicamente un año como ya he dicho. 
 
Pero no contentos con haber fallado en todo ésto, como ya días pasados le avisé en la CI 
al señor Solé, que las cosas habría que procurar que el ayuntamiento de Calafel dé una 
buena imagen en todo el territorio, no sólo en el territorio de Calafell si no en todo el 
territorio europeo y mundial porque creo que así se lo merecen los ciudadanos que nos 
pagan para que estemos aquí resolviéndoles los problemas, y no los problemas que 
ustedes nos estan creando. Pues yo la verdad es que en la CI le pedí al señor Solé que las 
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cosas no se hagan deprisa, que las cosas se hagan despacio si hace falta porque seguro 
que yendo despacio las cosas se harán mejor.  
 
No, ustedes hoy lo traen por urgencia señor Solé. No cogió las palabras y el guante que le 
tiré días pasados si no que lo traen por urgencia. Volvemos con las prisas otra vez y las 
prisas no traen nada bueno. Las prisas nos abocaran al final a otro procedimiento que 
esperemos que no sea como el que hemos vivido en los últimos meses, esperemos que no 
sea así. 
 
Luego tenemos con el tema de la concesión que ustedes cuando tanto quieren afinar en el 
tema de todo un pliego de cláusulas, de una restricciones para unos y de unas ventajas 
para otro en concreto, pues se encuentran con lo que se han encontrado. En eso que se 
han encontrado al final ya han tenido que salir ustedes en auxilio, fuera de Calafell porque 
aquí ya no había quien les pudiera resolver el tema. Ustedes se van fuera de Calafell a 
pedir pues ayuda. Y esa ayuda como es lógico se la han dado. Ha habido señores que han 
ayudado y prueba de ello la tenemos, ustedes la tienen sobradamente, y saben quien les 
han estrado ayudando aquí en Calafell. No en vano días pasados tuvimos un alto cargo de 
CIU, concretamente, que vino nada menos y vino explicando el porqué de volver a 
arrancar el procedimiento otra vez de nuevo. Entonces, claro aténganse luego a la crítica 
que haga la oposición, a la crítica que le hagan los ciudadanos y a la mala imagen que 
ustedes mismos se estan creando. No es que se la creemos nosotros, no; se la están 
creando ustedes por vuestra mala gestión y por la urgencia. Vayan despacio, no corran 
que se van a caer. Vayan despacio. 
 
En este tema, hoy que estamos otra vez arrancando un procedimiento de nuevo pues 
vuelven a meter meteduras de pata que se las diré más para adelante. Yo en la exposición 
que nos ha hecho hoy el ponente de este tema, pues la verdad es que ha sido, yo 
esperaba que hubiera sido inicialmente más amplio, que no hubierada dado más 
explicaciones tanto a los que nos escuchan por la radio como a los vecinos, ciudadanos 
que tenemos en la sala, como a la propia oposición que creo que también nos la 
merecemos y que para eso estamos trabajando. Pero he visto que ha sido bastante 
escueto, bastante limitado y no queriendo en parte, o en gran parte, reconocer los errores 
del pasado.  
 
Yo en esta primera intervención la verdad les voy a decir una cosa simplemente de los 
datos del todo el informe que ustedes han preparado. Y ahí pues sí que le tengo que 
felicitar, en mi corta medida, señor Solé, le voy a felicitar en tanto y en cuánto las palabras 
que usted ha dicho, y así se refleja, en los números y en los informes que nos han dado, 
que sí, que los dos primeros años la empresa a la que se le adjudique el servicio va a 
mantener los precios. Sí, va a mantener los precios, no es cierto. O sea no los va a 
mantener, incluso ustedes han conseguido que les bajen un quince por ciento los dos 
primeros años de servicio. La empresa estarà trabajando un quince por ciento más barato 
con los números que ustedes nos han pasado, por tanto en ese punto concretamente 
habría que felicitarle. No así en todos los demás porque ustedes estan dando una 
concesión inicial para cincuenta años, ya veremos si alguna de las empresas que quiera 
estar haciéndonos el tanatorio y dándonos el servicio hace una baja en ello y ya veremos 
como se va desarrollando y cuál es la parte que usted da ahora en su nueva intervención 
pues la explicación que nos dará. 
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Yo de momento no le voy a exponer nada más pero sí que le diré, simplemente, que el 
tema no arrancó bien y que el tema vuelve a estar en la sala de plenos y no vuelve a venir 
bien. Vuelve a venir con un lastre encima y ésto no acabarà bien como ha dicho el señor 
Josep Parera. De momento nada más. 
 
Sr. Solé: moltes gràcies senyor alcalde. Abans d’entrar en cada ponent perquè cal amb els 
barbaritats que han dit al menys respecte als anteriors punts del ple hi ha una cosa que 
s’ha millorat i és que ningú ha dit que aquest tanatori no s’hagi de fer a Calafell. Per tant 
suposo que han deixat el partidisme i han deixat de veure que van amb un altre govern i 
veuen que si és una millora ho veuen oportú perquè en cap moment no han dit que no 
sigui necessari per tant suposo que d’alguna manera, entenc que no votaren a favor 
perquè l’important, i és el que demostren, és anar en contra de l’equip de govern i en 
contra de les actuacions que far. Però sí que ells, avui, no han negat això sobre tot el 
portaveu del PS.  
 
Senyor Parera miri, vostè sort que no ha dit una cosa que l’altre dia va dir a la CI i això si 
que li he d’agrair però sí que ho ha mig dit, semblava que hi havia empresa. Sort que s’ha 
quedat així, al menys vostè ha tingut molt més sentit comú que altes que han parlat 
desprès. Ha parlat molt però sense contingut i li diré perquè. Primer perquè diu mitges 
veritat i diu mitges mentides i per tant llavors el discurs se’l fa a la seva manera, confon a 
la població i no aclareix res. Primer diu que no s’especifica quin sistema hi haurà, desprès 
comenta que no tinc formació. Miri, l’expedient s’ha explicat amb CI, vostè té els papers i 
els ha pogut llegir i per tant si no ho ha fet no esperi que jo faci la feina per vostè.  
 
En segon lloc diu que hi ha coses més urgents al municipi. Miri això és un nou servei i va 
fora d’altes temes que es tracten al municipi i si diu que hi ha coses més especifiqui, en 
parlem i debatem però dir que hi ha coses més urgents i no dir res més és no dir res.  
 
Diu que no hi ha preus competitius, bé, no sé, va en contra del que diu el seu company. 
Suposo que no deuen haver llegit el mateix Plec. I desprès parla que si l’hospital de 
Vendrell, passaríem  al tanatori del Vendrell al tanatori de Calafell. Miri, jo crec que el seu 
assessor que li parla del tema del tanatori, que segurament no en s equivocaríem qui és, 
l’enganya i com que l’enganya doncs o li demanaria que vingués un dia al departament i 
jo li explicaré amb més tranquil·litat. Desprès podrà estar d’acord o no però el que no pot 
fer és dir mentides del procediment. I això és el que alguns volen vendre perquè 
possiblement tenen altres interessos.  
 
Per tant, ili he de ser sincer, especifiqui si està d’acord o no està d’acord amb el tanatori, 
especifiqui quines coses creu que es opten millorar i quines coses no agraden. Però venir 
aquí, seure a parlar i no dir res i barrejar els temes i confondre crec que no és l’adequat. 
Parlem del tanatori, parlem del cementiri, parlem que volem canviar, de la gestió, millorar 
la nostra imatge pel que fa al cementiri, per tant parlem d’aquest tema i no diem coses 
que no són certes. 
 
Pel que fa al senyor Bonilla del PS. Miri, el que avui ha fet aquí és vergonyós i li dic amb 
majúscules perquè és vergonyós. Perquè acusar, i ho dic així de clar i li dic a la cara perquè 
vull que em vegi els ulls. Acusar, acusar-me a mi o acusar a aquest equip de govern que 
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això està donat a una empresa és tenir molta cara i miri que jo mai em fico així en un ple 
però el que cal que ha de fer vostè o el PS, si els altes estan d’acord que no ho sé, espero 
que no, és vergonyós Vergonyós, vergonyós, vergonyós perquè no pot ser que vostè 
vingui aquí i digui que això està donat. Si vostè ho creu o té proves, ja li dic, li dono el 
meu DNI o jo mateix i em vagi a denunciar. M’entenc? perquè el que acaba de dir és molt 
greu, si vostè feia això en el seu moment allà vostè però no es confongui perquè els altres 
no intentem fer les coses així. Perquè nosaltres com ajuntament el que intentem ser, el 
que si volem és fer les coses bé. Algun cop potser ens equivoquem, nosaltres no els 
tècnics, no ho se som humans, és normal i per això tornem a iniciar un procediment. 
M’entenc? Però el que vostè acaba d’afirmar aquí és vergonyós i amb aquesta intervenció 
a vostè no tinc res més a dir-li. 
 
Sr. Parera: sí senyor alcalde. Miri senyor alcalde, mireu, miri senyor ponent, com és 
normal, i molt bé, nosaltres vam rebre una telefonada de l’ajuntament dient que com a 
màxim el dia 30 entreguéssim el paper que nosaltres veiéssim convenient per posar les 
nostres opinions a la revista municipal. Agrairíem a l’ajuntament que ens deixi un tros als 
partits polítics per dir les nostres coses. I lògicament vull entregar el paper però aquesta nit 
dic, saps que? Quan que una persona, o un grup, vol fer un escrit, quan el té fet i veu que 
no és correcte estripa el paper i el torna a començar de nou. Nosaltres en aquest cas, el 
portaveu d’ UAM, el portaveu d’Unió Alternativa Municipal, n’ha fet dos. Un amb uns 
criteris i unes formes i un altre amb altres formes. Dic això perquè portava dos papers 
senyor ponent. Veus? Dos papers. Però ara ja sé quin en trauré, ja sé quin en trauré 
desprès d’haver sentit al senyor ponent, sabem qui entregarem dels dos.  
 
Nosaltres només repetim el que varem dir a la CI. Se’ns va demanar llibertat de poder dir 
el que pensàvem. I quins criteris senyor ponent com ja se li  va dir a la CI hi ha dels nostres 
tècnics? Perquè senyor ponent, nosaltres tenim grans tècnics i bons tècnics i tècnics bons 
de veritat. Segur que varem entendre a la CI, varem entendre, no sabem si és veritat, que 
l’iniciativa que té l’ajuntament de fer el tanatori quan se li va preguntar una mica sobre 
quantes habitacions hi haurien de repòs, quantes places de pàrking hi haurien, quants 
metres quadrats hi haurien, nosaltres en aquest cas el portaveu, Parera, UAM, d’Unió 
Alternativa Municipal, va entendre que això que si una dues o tres habitacions de repòs o 
els metres quadrats que ocuparen o les places de pàrking que hi hauran, semblava que 
l’ajuntament i en aquest cas, el ponent, estava una mica al que l’empresa aconsellava. I 
aquí nosaltres, segurament, que ara hem sentit al ponent, segurament que ens veurem 
obligats a votar en contra perquè creiem que, si UAM no ho va entendre malament, que 
se’ns digui, però això que una empresa digui que només farà una habitació de repòs o 
que en farà dues o que en farà tres, això ho han de decidir els nostres tècnics que com he 
dit abans són bons i bons de veritat. I no han de venir de fora a dir que faran això o que 
només faran això altra.  
 
Lògicament em fa l’efecte que els nostres tècnics, o l’ajuntament o els regidors haurien de 
dir a l’empresa que correspongui o que es decideixi, que suposo que els tècnics decidiren 
quina empresa s’ha de donar, que l’empresa s’ocupi només de dir, mireu nosaltres posem 
aquests metres quadrats a la vostra disposició i volem dues o tres habitacions de repòs i 
necessitaríem, al menys, sabem els difunts que hi ha al municipi aproximadament i 
necessitem tantes places de pàrking. I l’empresa s’hauria d’acoblar en aquestes iniciatives, 
en aquestes proposicions inicial que donessin els nostres tècnics, en aquest cas del nostre 
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ajuntament. Si que desprès que els tècnics, si el nostre ajuntament hagi entregat més o 
menys els metres quadrats, les places de pàrking, les habitacions de repòs que 
volen,...llavors una vegada sentit l’equip de govern, i millor que els partits de l’oposició 
poguessin opinar, acoblant-se una mica a les reformes o criteris que ens pugui donar 
l’empresa. A dir demaneu poques places de pàrking, hauria de demanar més o demaneu 
masses; em sembla que tres habitacions de repòs són masses i que amb dos hi hauria 
prou. Si l’empresa que s’atorgués es manifestés dintre la seva experiència algunes 
característiques que no fossin exactes a les que presentessin els nostres tècnics lògicament 
el govern, i en aquest cas si l’oposició pogués opinar, ho veuríem bé de acoblar-se’ns en 
aquests criteris i en aquestes coses. Però com tot això no s’enfoca de la manera que 
creiem que s’ha d’enfocar jo a l’ intervenció d’abans, i em veig obligat a repetir-la ara, això 
no pot acabar bé i lògicament adverteixo o advertim que seria trist que desprès d’haver 
manifestat que es tingués precaució que no ens haguéssim de fer càrrec al municipi d’un 
rescat donat el tongo, si és que fos tongo, que es presentés en aquest tanatori.  
 
Això que ha dit el ponent de veritats a mitges, mitges veritats, en el paper que entregaré 
quan marxi d’aquest ple, l’entregaré a l’ajuntament, en aquest cas crec que és el 
departament del regidor senyor Vidal, Joaquim Vidal, li entregaré. Però per cert, com que 
ja el porto fet diu veritats a mitges, parla de les veritats a mitges. Senyor ponent, nosaltres, 
UAM, l’any passat quan es va parlar del tanatori, nosaltres ja li vàrem dir que no era 
necessari fer un tanatori, ja vàrem dir que no a fer el tanatori i que hi havia altres coses 
importants per fer. Que els tècnics i els regidors s’haurien de dedicar a coses més urgents 
que el tanatori. I avui el senyor ponent s’ha atrevit, potser no té memòria, de recordar-nos 
que ningú li ha dit que el tanatori no era necessari. Senyor ponent li vàrem dir fa un any 
que el tanatori no era necessari i si era necessari bé, quan hi hagués temps, cèntims i 
característiques ja es podria fer el tanatori. Però aquest municipi necessita coses molt 
urgents, creiem que ara sembla que fa dos o tres mesos que l’ajuntament sembla que 
s’hagi despertat, sembla que es vulgui despertat però aquest ajuntament, avui en dia, els 
dos anys primers en lloc de posar el cotxe amb marxa endavant porta la marxa enrere, ha 
portat la marxa enrere, i he dit: no dieu que no es faci res, sembla que fa uns quants 
mesos, dos o tres mesos que sembla que les coses volen canviar. 
 
I perquè portem dos anys les marxes enrere? Perquè no es feia el manteniment, no es 
donava benestar al municipi, no s’han amortitzat els grans deutes que té l’ajuntament, 
que si s’amortitzessin els deutes, en aquests pressupostos ho hem vist, si s’amortitzessin 
els deutes en lloc de pagar tants interessos tindríem cèntims per fer coses. Anem, són 
idees que lògicament a l’equip de govern hi ha gent més ben preparada que jo però de 
moment UAM dirà una cosa molt dura: per votar a favor o en contra exigim un esforç en 
aquest moment, quan li toqui, un esforç de veritat per convenç-se’ns que aquest tanatori 
s’ha de fer i que és necessari fer i en quines condicions es farà. I desprès d’haver sentit al 
ponent per segona vegada si s’esforça i exposa les qualitats que té com a persona i com a 
cultura que té nosaltres votarem d’una forma o votarem  d’una altra. De moment res més 
senyor alcalde. 
 
Sr. Bonilla: sí, gracias señor alcalde. Señor Solé yo pensaba que su memoria y su capacidad 
de retención de los temas venía de más largo, o tenía más largo recorrido. Yo por mi 
forma de pensar, mi forma de ser y por mi propio carácter nunca le atacaré a nivel 
personal pero sí le diré una cosa, y es que el ataque que usted me ha hecho a mi, a mi 
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grupo, el ataque personal lo tiene usted perdido de antemano porque usted mismo se 
pone en la valoración que realmente tiene. Después le diré también otra cosa a la que 
usted ha hecho referencia sobre mi persona y es que no tengo sentido común. Si yo no 
tengo sentido común que venga Dios y vea al suyo.  
 
Y a continuación entraré en el tema del debate que nos tiene esta mañana. El de tener 
memoria yo ya le dije el primer día que presentó usted este tema en la CI, el 21 de marzo 
del año pasado, que el tanatorio Calafell no se lo podía costear. Es como el que quiere 
tener un Mercedes pero tiene que ir con un Citroën porque su economía no le da para 
más. Calafell por su número de habitantes, por su situación, por el emplazamiento de la 
zona dónde estamos, porque tenemos un tanatorio muy cerca de aquí, un tanatorio que 
como bien ha dicho el señor Parera está dando servicio, prácticamente, a toda la comarca 
pues Calafell, no lo puede tener. Y hoy pues sigue sin poderlo tener. Y sigue sin poderlo 
tener porque es un tema ruinoso para Calafell, ésto no será nada rentable para el 
municipio de Calafell por mucho que ustedes se quieran empeñar en hacer ver que es 
fiable. Como ya he hecho referencia a los dos años primeros de la concesión que ustedes 
daran a la empresa, que como antes he comentado ustedes tienen practicamente en su 
punto de mira. 
 
Le diré otra cosa ustedes arrancan el procedimiento en marzo del año pasado, lo pasan 
por la CI, lo pasan por pleno, exposició pública, plazo de alegaciones, contestan a esas 
alegaciones, procedimiento, publicación al BOP i al DOGC. A partir de aquí ustedes 
arrancan, o sea sacan las plicas a concurso y practicamente lo adjudican. ¿Cuántas 
empresas se presentaron a esa adjudicación? ¿Cuántas prestaron interés y presentaron 
plicas para esa adjudicación? ¿Cuántas empresas tuvieron interés en desarrollar este 
proyecto adelante? Porque usted no lo ha dicho ni lo ha mencionado en ningún 
momento. Espero que ahora lo mencione a partir de mi pregunta ¿Porqué solamente se 
presenta una empresa? ¿A medida de quién estaba hecho ese proyecto? ¿Cuántas han 
presentado alegaciones? ¿Porqué se han ido ustedes a la Diputación para dar respuesta a 
esas alegaciones concretamente? Porque se han tenido a la Diputación para que le haga 
un informe de este tema. ¿Es cierto o no? Y hay testigos del tema, que vino un alto cargo 
y dijo el tema de la explicación que he expresado anteriormente. Un alto cargo de CIU. Y 
lo dijo no lejos de aquí, lo dijo dentro de la Antiga para más datos. Por tanto, ojo con lo 
que está diciendo y no se metan en camisas de once varas que vendrà el traje que ustedes 
han fabricado que era para un jorobado y es difícil que ese traje se lo acople otra persona.  
 
Hay otro tema entrando en el tema de los números. Ustedes traen un plan financiero, 
para más INRI, un plan financiero que se salta los años. El año 2014 en el informe que 
ustedes nos dan, en las previsiones demogràficas no lo tienen previsto, no existe el año 
2014. Si quieren se lo hacen mirar. Por lo tanto tendrán que rehacer todos los números. 
Las cosas vuelven a arrancarse mal tal y como lo estoy diciendo. Si lo quieren ver está, 
concretamente, en la pàgina catorce. Si no tienen el año 2014 contabilizado quiere decir 
que el tema vuelve a arrancarse mal. A parte que sea ruinoso para el pueblo de Calafell.  
 
Mi grupo se mantendrá en que no quiere el tanatorio en Calafell. Y no es porque no lo 
quiera es porque no lo podemos pagar. Vamos a ir como otros muchos municipios que 
tienen unas arcas ruinosas, las que ustedes acusaban que nosotros habíamos dejado. Hay 
aeropuertos que no se utilizan o AVES que no funcionan, o autopistas que no tienen 
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rendimiento, pues igual van a hacer ustedes con ésto. Ustedes en cautro días han hecho 
una concesión, sí, los dos primeros años muy bonitos para el ciudadano ¿Pero el que haga 
tres quién hará el rescate de la empresa que se le adjudique el proyecto? ¿Cuánto nos 
costarà el rescate a los calafellenses? ¿Cuánto costarà un nicho o una tumba en Calafell? 
¿Cuánto costarà morirse? Nos moriremos de miedo el día que nos den el importe de lo 
que vale un nicho, no habrá que esperar la muerte, no. El día que te digan esto te vale la 
tumba para tu padre, aquel día te echaras a temblar y te dará el yuyu y a partir de ahí ya 
no podràs tirar el tema adelante. Por lo tanto señor Solé, senyores del gobierno, 
hagánselo mirar, no tiren el tema adelante porque este tema no es viable para Calafell. No 
es viable para Calafell. 
 
Sr. Solé: gràcies senyor alcalde primer aniré a respondre a la persona que ha parlat més 
sensatament d’aquesta taula, de l’oposició em refereixo, que és el senyor Parera. Miri, 
farem una cosa senyor Parera jo li llegiré el que diu el plec en l’annex 1 en el qual 
especifica els metres quadrats que és el que vostè volia saber per votar a favor, o al menys 
abstenir-se no sé, i desprès un cop li hagi llegit veurà que si hi ha criteris a nivell tant 
d’espais com d’aparcaments com de sales de vetlla i com de metres quadrats. Per tant 
entenc que un cop llegit exactament el que vostè diu que no se li ha explicat, que jo crec 
que sí, però no passa res, no entrarem en si s’ha fet no s’ha fet. Doncs espero que vostè 
canviï l’idea. Miri en l’annex 1 que és: les bases del projecte del tanatori, programa 
funcional de l’ edifici, de la pàgina 66 a la pàgina 68, no llegiré tot perquè tampoc és pla 
d’anar línea per línea però sí que ho faré en els punts en els que explica les 
característiques.  
 
Abans de res dir-li que l’ajuntament cedeix uns cinc mil metres quadrats perquè l’empresa 
els utilitzi com ella cregui a partir del seu funcionament, per tant la li dic la quantitat que 
l’empresa té per poder fer tant aparcament, com tanatori com zones comunes. Sales de 
vella: tres unitats. Disposarà de dos espais diferents: un per la família i parents i un altra de 
vetlla per al frigorífic quan s’esposi el cadàver que comptarà en els dispositius necessaris 
perquè es mantingui. Dependències d’atenció al públic i serveis comuns, zones de treballs 
independent de les sales de vetlla. També caldrà disposar d’una zona pels vehicles, 
accessos i integració de l’entorn. Caldrà una zona d’aparcament de vehicles, es disposarà 
a l’entorn del tanatori una superfície aproximada de cinc mil metres quadrats per habilitar 
accessos i zona d’aparcament. La superfície construïda del tanatori no serà superior a sis-
cents metres quadrats. La distribució útil construïda, a títol orientatiu, s’indica en la 
següent taula. Llavors aquí hi ha els accessos, parla de seixanta metres quadrats en la part 
d’administració, despatx, aquí té tota la redacció de metres quadrats. Inclús desprès hi ha 
una estimació del pressupost de les obres però aquí són els preus que nosaltres hem 
cregut convenients però ells tindran els preus que saben dels tanatoris que han fet i els 
preus que mouen el mercat dins del seu sector. Per tant d’alguna manera i he estat molt 
ràpid per no allargar molt més el tema però sí que d’alguna manera en tot el que vostès 
ha demanat per canviar el seu vot, i no és que jo li vulgui donar perquè canviï el seu vot, 
que potser també, sinó també perquè com ha dit que d’informació no hi era doncs que 
quedi clar davant de la ciutadania que aquestos números hi són i com que hi són com 
diuen: matarem dos pájaros de un tiro. Per tant  doncs, el motiu del seu vot que era en 
contra doncs aquí té d’informació, doncs espero que e el torn de la votació doncs 
realment faci cas al que vostè ha dit en públic. 
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Senyor Bonilla, miri subscric punt per punt el que he dit e la meva primera intervenció i 
sap perquè? Primer perquè ho ha dit vostè i en segon lloc perquè a la segona intervenció 
també ho ha dit i miri s’ha quedat tant ample i ho ha tornat a dir. Per tant sic exactament 
el mateix. Gràcies per dir-me que no retinc, desprès m’ha parlat del meu sentit comú. Bé 
jo li dic, vostè el que ha fet és un atac a la seva persona amb la cohesió que ha fet doncs 
com podrà comprendre doncs no faré veure com si vostès no hagués dit res perquè el que 
ha dit és molt greu. I aquí no en poden seure i dir el que se’ns passi pel cap d’aquesta 
manera. Parla d’un alt càrrec de CIU, parla de la Diputació. Miri si té proves realment 
anem vostès i jo al jutjat i em denuncia allà mateix, és que no tinc cap problema, no tinc 
que amagar res a ningú jo, ni jo i segurament ni els meus companys, m’entenc? Però jo 
parlo per mi perquè sóc jo el que em conec a mi mateix i sé el que faig. Si vostè té algun 
problema o veu coses que no li agraden doncs vagi i denuncií. No sé, és que tinc la 
sensació que vostès parla d’arts que vostè potser ha viscut però no fiqui tothom en el 
mateix sac perquè per sort vostès i jo, i avui ho he comprovat, som molt diferents i veiem 
les coses molt diferents i amb això sí que estic tranquil i content perquè jo mai faria una 
cosa com vostè i de la manera que ho ha dit. 
 
Desprès sincerament li contestaré a coses de la primera intervenció perquè diu: passem el 
punt per urgència. No és cert perquè el punt va passar per CI i ara passa normal perquè l’ 
urgència que s’ha votat anteriorment era un altra. Era nua altra i aquí ho deixo. Desprès 
parla que al 2014 no hi ha el tema dels números, escolti, miri estem al 2014, es farà la 
construcció i el servei segurament no entrarà fins al 2015 per tant, és normal que als 
números no estigui el 2014. Per tant llegeixi una mica millor el plec.  
 
Desprès parla de quin cost tindrà per Calafell, miri torni a llegir-se el plec. Senyor del PS 
donin un suport al seu companys perquè no s’ho ha llegit bé, cost zero per l’ajuntament. 
Vostè parla que no és la situació, que tenim un tanatori a prop, miri el planejament diu 
que es pot fer, és un cost zero per l’ajuntament, l’ajuntament només vol donar un nou 
servei i vostè doncs no sé perquè, perquè encara no ha especificat, l’únic que ha dit és 
acusar, dir mentides i dir mitges veritats, de les poques que ha dit i no entenem quin són 
els seus punts de vista pe l que fa al tema del tanatori. Miri l’ajuntament i aquest equip de 
govern vol treure un nou servei i esperem que sigui rentable i que funcioni. Per això molts 
temes el que fem és que sigui l’empresa que vingui, i així es va fer a l’anterior procediment 
que la superfícies constructives i d’usos siguin orientatives. 
 
Diu que no es podrà pagar, miri és que vostès han tingut els mateixos exemples en el 
passat i no m’agrada parlar del passat però és que al final sembla que vostès no 
haguéssim trencat mai n plat i que ho facin tot bé i que ho hagin fet tot bé quan han 
manat. I podem parlar de molts exemple si en el plens cada vegada surten i la gent ens 
acusa que parlem del passat però és que seure aquí dir aquestes coses doncs d’alguna 
manera ens hem de defendre. No se’n recorda de l’escola Bressol de Calafell Parc o dels 
locals del port? Segurament hi hauran exemples d’altres legislatures, d’acord? Per tant el 
que li dic és que l’ajuntament no té intenció o no vol que això no vagi bé, sinó no el 
faríem, m’entenc? I aquestes coses que han pogut passar en el passat doncs no tornin a 
passar i per tant s’està fent de la millor manera i de la manera que creiem que sigui més 
correcte perquè intentem que això no hipotequi al municipi. 
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Vostè amb una actitud derrotista, o la del PS, una actitud molt derrotista, tot el que fa 
aquest equip de govern és no, no, no. Doncs molt bé, no, no, no doncs així no avancem. 
Però jo crec, per acabar, perquè no vull entrar en aquesta conversa que hem mantingut 
amb el PS, que torno a dir que ha estat vergonyosa, hem de ser positius perquè al final 
l’ajuntament el que vol fer és donar un nou servei al municipi que és el servei de tanatori, 
fer una gestió millor del cementiri i d’alguna manera doncs que tot tiri endavant. S’ha fet  
de la millor manera possible, s’han fet errors que s’han intentat subsanar, no és un tema 
que corri presa i urgència, però si que creiem que ara sí que tot és correcta i per tant 
creiem doncs que volem donar aquest nou servei i que ho tirem endavant. Per tant el 
tanatori i el nou espai esperem que algun dia sigui una realitat, esperem que vagi bé i que 
Calafell tingui aquest nou servei que creiem que pot tenir pel número d’habitants que té 
ja que si mirem altres municipis molt més petits doncs si que tenen aquest servei. Intentem 
que Calafell que això serà cost zero per l’ajuntament doncs sigui un punt a favor del 
municipi i que anem millorant el que creiem en serveis i estan al costat del ciutadà. Moltes 
gràcies. 
 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, 11 vots a favor: 8 dels membres de CIU I 3 dels membres del PPC, i 10 vots en 
contra: 7 dels membres del PSC i 3 dels membres d’UAM, acorda: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-. APROVAR l’expedient de contractació de concessió de la gestió dels serveis 
funeraris amb construcció de tanatori per procediment obert. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.- APROVAR inicialment el Plec de Clàusules Administratives i Particulars que han 
de regir el contracte i sotmetre’l a informació pública pel termini 15 dies hàbils següents a 
la publicació de l’anunci, als efectes de reclamacions entenent-se definitivament aprovat 
en el supòsit que no se’n formulin, sense necessitat d’un nou acord.  Si es produïssin 
reclamacions al Plec durant aquest termini, continuarà el procediment licitatori, resolent-se 
les mateixes abans o simultàniament  a l’adjudicació del contracte.... 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER.- Declarar el tràmit d’urgència de l’expedient, reduint el  període licitatori.    
    
QUARTQUARTQUARTQUART.- Disposar l’obertura del procediment  de licitació per l’adjudicació del contracte, 
mitjançant inserció en el  BOPT i al perfil del contractant, pel termini de 15 dies hàbils a 
partir de la última publicació. El contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert. 
    
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.---- ACORDAR l’exposició al públic dels plecs de clàusules administratives i 
tècniques durant un termini de 15 dies hàbils per la presentació d’ofertes 
 
SISÈSISÈSISÈSISÈ.-. DELEGAR    la resta de tràmits fins l’adjudicació de la concessió a favor de la Junta de 
Govern Local. 
 
SETÈ.SETÈ.SETÈ.SETÈ.----    Donar compte als Departaments d’ Urbanisme, Intervenció i Tresoreria pel seu 
coneixement i efectes    
 
5. 5. 5. 5. PROPOSTA D’APROVAR EL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT DEL FONSPROPOSTA D’APROVAR EL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT DEL FONSPROPOSTA D’APROVAR EL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT DEL FONSPROPOSTA D’APROVAR EL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT DEL FONS    
DOCUMENTAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, ENTRE EL DEPARTAMENT DE DOCUMENTAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, ENTRE EL DEPARTAMENT DE DOCUMENTAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, ENTRE EL DEPARTAMENT DE DOCUMENTAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
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CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE  CALAFELL.PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE  CALAFELL.PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE  CALAFELL.PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE  CALAFELL.    
        
Vist l’informe-proposta emès pel tècnic d’arxiu Sr. Antoni Albacete, relatiu al contracte de 
cessió en comodat de la part històrica del fons documental de l’Ajuntament de Calafell, 
entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del 
Baix Penedès i l’Ajuntament de Calafell, que seguidament es transcriu: 
 
“Fets“Fets“Fets“Fets    
    
1. L’Ajuntament de Calafell no disposa actualment d’instal·lacions d’arxiu adequades per 

conservar i posar a disposició de la ciutadania la documentació amb caràcter històric 
del Fons municipal de Calafell. 

 
2. l’Ajuntament és conscient  de l’interès públic col·lectiu de la documentació esmentada. 
 
3. Tenint en compte el valor històric i cultural de la documentació esmentada 

l’Ajuntament manifesta la voluntat de cedir en comodat aquesta part del Fons  
municipal a la Generalitat de Catalunya per tal que l’ingressi a l’Arxiu Comarcal del 
Baix Penedès a fi de conservar-la i fer-la accessible als investigadors. 

 
4. La Generalitat de Catalunya reconeix el valor històric i cultural per a la investigació del 

fons documental de l’Ajuntament de Calafell objecte de la cessió en comodat i està 
d’acord a rebre’l. 

 
Per això, proposo:Per això, proposo:Per això, proposo:Per això, proposo:    
    
Aprovar el contracte de cessió en comodat de la part històrica del fons documental de 
l’Ajuntament de Calafell entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Calafell.” 
 
Vista la proposta de conveni que s’annexa a l’expedient, pel qual l’Ajuntament de Calafell 
cedeix en comodat a la Generalitat de Catalunya, que l’accepta, el fons documental 
esmentat, per tal que sigui destinat a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès segons els termes 
previstos en aquest contracte, pel termini de cinc anys, prorrogables per acord de les 
parts. 
 
La Comissió informativa de Serveis a les Persones, per unanimitat, proposa al Ple l’adopció 
del següent acord: 
 
PRIMER. APROVAR el contracte de cessió en comodat del fons documental de 
l’Ajuntament de Calafell, entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Calafell, pel període de cinc anys, 
prorrogables per acord de les parts. 
 
SEGON. Delegar en la tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, Sra. Sandra Suàrez Plana, 
la signatura d’aquest contracte, en representació de l’Ajuntament de Calafell. 
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TERCER. Donar compte d’aquest acord a la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal 
del Baix Penedès. 
 
Sra. Suárez: sí, molt bé gràcies, bon dia. Només és indicar que aquest contracte de cessió 
en comodat ja en teníem un, on l’arxiu històric del municipi el tenim dipositat a l’arxiu 
comarcal i el que hem fet és renovar aquest contracte de cessió en comodat. Això vol dir 
que quan nosaltres vulguem podem sol·licitar que ens retornin tot el que és el fons de 
l’arxiu històric, quan tinguem un espai on es pugui cuidar igual o millor que estan a l’arxiu 
comarcal i la principal diferència respecte a l’altra contracte que teníem amb vigor fins ara 
són dos: una que aquest contracte de cessió en comodat és a tres bandes amb la 
Generalitat de Catalunya departament de Cultura, amb el Consell Comarcal i amb 
l’ajuntament de Calafell doncs fins ara no era així i ara s’inclouen aquestes tres entitats i la 
segona és que té una data de caducitat. ¨És a dir que no és en comodat fins que algun 
digui retorneu-me sinó que té una data de caducitat i això significa que són cinc anys i al 
partir del cinquè any doncs es tornarà a revisar com està la situació i en tot cas es pot 
denunciar el contracte. Bàsicament és això per la conservació del fons de l’arxiu històric 
del nostre municipi.  
 
Sr. Ferré: nosaltres només dir que com es continuïtat del conveni que hi havia fins ara tot i 
què el signa més gent, doncs en principi estem d’acord. 
 
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. APROVAR el contracte de cessió en comodat del fons documental de 
l’Ajuntament de Calafell, entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Calafell, pel període de cinc anys, 
prorrogables per acord de les parts. 
 
SEGON. Delegar en la tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, Sra. Sandra Suàrez Plana, 
la signatura d’aquest contracte, en representació de l’Ajuntament de Calafell. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord a la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal 
del Baix Penedès. 
 
6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTABLIMENT I LA REGULACIÓ DEL 6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTABLIMENT I LA REGULACIÓ DEL 6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTABLIMENT I LA REGULACIÓ DEL 6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTABLIMENT I LA REGULACIÓ DEL 
SERVEI SERVEI SERVEI SERVEI PÚBLIC DE CENTRE CÍVIC A L’EDIFICI DEL CINEMA IRISPÚBLIC DE CENTRE CÍVIC A L’EDIFICI DEL CINEMA IRISPÚBLIC DE CENTRE CÍVIC A L’EDIFICI DEL CINEMA IRISPÚBLIC DE CENTRE CÍVIC A L’EDIFICI DEL CINEMA IRIS    
    
FetsFetsFetsFets    
    
1. El 28 de novembre de 2013, el la Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment 
l’establiment i la regulació del servei públic de centre cívic a l’edifici del Cinema Iris. 
 
2. Aquest acord va ser sotmès a informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona núm. 280, de 5 de desembre de 2013; al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6517, de 9 de desembre de 2013; en el Diari El Punt el dia 
11 de desembre de 2013,i al tauler d’edictes de l’Ajuntament 
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3. Durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni suggeriments. 
 
4. En el pressupost per l’exercici 2014, s’ha previst l’aplicació pressupostària 
410/1510/6320300, per import de 90.000 euros per atendre les despeses d’establiment 
d’aquest nou servei. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
Segons l’article 160 ROAS, l'expedient, instruït amb els documents esmentats a la 
legislació aplicable, s'ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant anuncis que s'insereixin en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació.  
 
Un cop finalitzat aquest termini, el ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels 
suggeriments formulats, ha d'acordar l'establiment del servei, n'ha d'aprovar el projecte 
d'establiment i el reglament que el regula i ha de preveure els efectes econòmics que se'n 
deriven, en especial, en el pressupost. 
 
La Comissió Informativa de Serveis a les Persones, per unanimitat, proposa al Ple l'adopció 
dels següents 
 
AcordsAcordsAcordsAcords    
    
Primer.Primer.Primer.Primer.    Aprovar definitivament l'establiment del servei públic de Centre Cívic a l’edifici del 
Cinema Iris, sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte 
de reglament del servei adjunts. 
 
Segon. Segon. Segon. Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació 
aquest acord més el text íntegre del Reglament d’ús i gestió de l’equipament del centre 
cívic Cinema Iris. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província 
en què es publica el text íntegre del reglament. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer. Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya aquest acord 
d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu del reglament en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart. Fer constar que aquests acords són definitius en via administrativa i contra ells es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la 
publicació d’aquests acords. 
 
Sra. Suárez: sí, només comentar que és la finalització del tràmit que vam iniciar en aquesta 
mateixa taula. Totes les forces polítiques van aprovar per unanimitat l’aprovació inicial de 
l’establiment i de la regulació del servei del centre cívic cinema Iris i al no presentar-se 
al·legacions per part de ningú doncs passa a l’aprovació definitiva que ara mateix anem a 
votar. 
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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. Primer. Primer. Primer. Aprovar definitivament l'establiment del servei públic de Centre Cívic a l’edifici del 
Cinema Iris, sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte 
de reglament del servei adjunts. 
 
Segon. Segon. Segon. Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació 
aquest acord més el text íntegre del Reglament d’ús i gestió de l’equipament del centre 
cívic Cinema Iris. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província 
en què es publica el text íntegre del reglament. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer. Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya aquest acord 
d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu del reglament en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart. Fer constar que aquests acords són definitius en via administrativa i contra ells es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la 
publicació d’aquests acords. 
 
7. 7. 7. 7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CARNET PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CARNET PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CARNET PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CARNET CALAFELL VIU +CALAFELL VIU +CALAFELL VIU +CALAFELL VIU +    
I DEL CONVENI MARC D’ADHESIÓ PER A ENTITATS I ESTABLIMENTSI DEL CONVENI MARC D’ADHESIÓ PER A ENTITATS I ESTABLIMENTSI DEL CONVENI MARC D’ADHESIÓ PER A ENTITATS I ESTABLIMENTSI DEL CONVENI MARC D’ADHESIÓ PER A ENTITATS I ESTABLIMENTS    
 
 
FetsFetsFetsFets    
 

1- L’Ajuntament de Calafell, dins les seves polítiques de promoció i suport a la gent 
gran, proposa la implantació d’un carnet que doni un seguit d’avantatges al 
col·lectiu de la gent gran.  
 

2- La implantació d’aquest carnet implicarà un conjunt d’avantatges en serveis 
públics i també en aquells serveis de caire privat o sense ànim de lucre que, 
mitjançant l’establiment de convenis o acords, es puguin anar afegint. 
 

3- A banda de promoure la participació d’aquestes empreses s’activarà el comerç en 
temporades amb baix índex de turisme, alhora que potenciarà l’obertura dels 
establiments durant tot l’any. 
 

4- Tots els establiments que col·laboraran en aquest projecte tindran un nexe en 
comú, el benestar de les persones grans, i els seus efectes positius en la seva vida 
diària. 

 
5- El dia 21 de gener de 2014, el coordinador de Benestar social va emetre informe 

sobre aquesta proposta. 
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6- El 22 de gener de 2014, la Secretària accidental ha emès l’informe núm. 13/2014-

AS. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 

1- Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen als 
ajuntaments la potestat reglamentària, la qual es materialitza, entre d’altres, a 
través de les ordenances i reglaments, que són normes de naturalesa 
reglamentària. 

 
2- L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 

procediment previst als articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMC i 63 a 66 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals: 

 
La Comissió Informativa de Serveis a les Persones, per unanimitat, proposa al Ple l'adopció 
del següent 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar inicialment el Reglament del carnet Calafell Viu + i els conveni marc 
d’adhesió per a entitats i establiments. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte de 
que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més 
el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de 
la província en què es publica el text íntegre. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- Notificar aquets acord a l’Àrea de Serveis a les Persones, al Departament de 
Secretaria i al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.----    Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, 
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
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Sra. Verge: bon dia. Des de l’ajuntament de Calafell hem pensat en la gent gran del nostre 
municipi i a la vegada també hem pensat en els nostres comerços i diferents entitats. La 
nostra intenció és que tothom en surti beneficiat. El carnet “Calafell es viu” perdó, el 
carnet “Calafell viu més” és un carnet que tindrà uns tants per cent de descompte en 
diferents establiments del nostre municipi que es dediquin exclusivament doncs al 
benestar corporal com poden ser podologia, dentistes, perruqueria, etc. També s’han 
afegit aquests tants per cent de descompte a residències del nostre municipi. Un cop 
aprovat el reglament que ara passem pel Ple es farà la difusió corresponent perquè les 
persones interessades en aquest carnet es puguin adreçar al tres SAC que tenim al nostre 
municipi i allà mateix se’ls informarà del funcionament i els hi donaren un llibret amb els 
diferents comerços adherits a aquesta iniciativa, i evidentment, se’ls hi donarà també el 
“Calafell viu més”. Si hi ha alguna cosa més a la nostra companya Sandra no tinc res més 
a  dir. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres: 14 vots a favor, 
8 dels membres de CIU i 3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 7 abstencions 
dels membres del PSC-PM, acorda: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar inicialment el Reglament del carnet Calafell Viu + i els conveni marc 
d’adhesió per a entitats i establiments. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, pel termini de trenta dies a l’objecte de 
que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més 
el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de 
la província en què es publica el text íntegre. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de 
reclamacions, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu 
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el 
termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva. L’ordenança entra en vigor una 
vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- Notificar aquets acord a l’Àrea de Serveis a les Persones, al Departament de 
Secretaria i al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.----    Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, 
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
8888. . . . MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB LA MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB LA MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB LA MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB LA 
SITUACIÓ ACTUAL DEL PARC D'HABITATGES BUITSSITUACIÓ ACTUAL DEL PARC D'HABITATGES BUITSSITUACIÓ ACTUAL DEL PARC D'HABITATGES BUITSSITUACIÓ ACTUAL DEL PARC D'HABITATGES BUITS    
    



 

24 
 

En Sandra Suàrez i Plana, en qualitat de portaveu del Grup Municipal de Convergència i 
Unió de Calafell, 
 
EXPOSA:EXPOSA:EXPOSA:EXPOSA:    
 
L’actual crisi econòmica ha impactat de forma dramàtica en el conjunt de la nostra 
societat, però sobretot a les capes més desafavorides. Arran de no poder cobrir les seves 
necessitats més bàsiques, milers de famílies no han pogut fer front a les quotes 
hipotecàries o al lloguer de la seva llar. 
 
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, entre el 2007 i setembre de 2013 
s’han produït gairebé 97.000 execucions hipotecàries a Catalunya. Així doncs, ens trobem 
davant d’una autèntica situació d’emergència habitacional. 
 
Essent conscient d’aquesta greu situació, el Govern de la Generalitat ja fa temps que està 
treballant en aquest àmbit, donant solucions a milers de famílies. I això tot i que des de 
Catalunya no tenim plenes competències en habitatge. Des del Parlament de Catalunya 
s’ha enviat al Congrés dels Diputats diverses proposicions de llei des de l’any 2011 
relacionades amb la reforma del sistema hipotecari espanyol, el sobreendeutament i els 
desnonaments que no s’han tramitat. 
 
El govern de la Generalitat, a data d’avui ha iniciat diferents accions: 
 

- Ajuts econòmics d’urgència per satisfer el lloguer. 
- Adjudicacions d’habitatges del parc públic per la Mesa d’emergències a preus 

pràcticament zero. 
- Convenis amb entitats financeres per tal que posin habitatges a disposició a 

preus de lloguer social i per tant molt per sota del mercat privat.  
- L’impuls d’un impost sobre habitatges buits que precisament preveu 

bonificacions importants si les entitats financeres destinen habitatges no ja a 
lloguer lliure sinó a lloguer social. 

- Nou Pla pel dret a l’habitatge. 
- Programes de mediació i cessió. 

    
La Llei    18/2007 del dret a l’habitatge, vigent a Catalunya, es marca l’objectiu de garantir 
l’ocupació efectiva dels habitatges i que no es mantinguin buits de manera injustificada i 
permanent per tal de complir amb la seva funció social. A més a més, cal dir que 
l’acumulació d’habitatges buits provoca en determinats indrets situacions 
d’abandonament i degradació que no es poden tolerar.  
 
No obstant això, i sense entrar en contradicció amb tot el què s’ha dit fins ara, la mateixa 
Llei del dret a l’habitatge condiciona l’aplicació de les sancions al fet que prèviament 
s’hagin ofert una sèries de mesures de foment de l’ocupació dels habitatges.  .  .  .  L’article  42 
preveu les mesures que han d’adoptar les administracions per evitar la desocupació i 
preveu la sanció com l’últim dels passos. 
 
No hem d’oblidar que la  Generalitat i les administracions locals han d’impulsar polítiques 
de foment per a potenciar la incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels 
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habitatges buits o permanentment desocupats (que hagin d’elaborar un registre 
d’habitatges buits, inspecció, demanar que els habitatges buits es posin a la borsa 
d’habitatge amb un termini, etc.). Com ara: 

 
o Donar garanties als propietaris dels habitatges buits o permanentment 

desocupats sobre el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes. 
o Impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges que 

estiguin en mal estat per a ésser llogats, mitjançant subvencions directes 
als propietaris, oferta de subrogació de l'Administració en l'execució de les 
obres i suport públic a contractes de masoveria urbana. 

o Cedir els habitatges buits o permanentment desocupats a l'administració 
pública perquè els gestioni en règim de lloguer. En contrapartida, s'ha de 
fer un pacte relatiu al cobrament i a les altres condicions de la cessió, dins 
de programes específicament destinats a aquesta finalitat en els plans 
d'habitatge. 

o En última instància, l'administració pot adoptar altres mesures que les que 
estableixen els apartats de l'1 al 4, entre les quals les de caràcter fiscal, 
amb els mateixos objectius d'incentivar l'ocupació dels habitatges i 
penalitzar-ne la desocupació injustificada (taxes, sancions...).  

    
L’aplicació de les sancions no resol de forma automàtica la problemàtica de les famílies 
que estan en risc d’exclusió social: aquestes famílies necessiten habitatges a preus inferiors 
als del mercat, més enllà que els bancs i/ o promotores paguin una multa. 
 
Així mateix, s’ha de tenir en compte que, l’Ajuntament de Terrassa, el qual és dels que ha 
sortit informant de les accions que està duent a terme en relació als habitatges buits; a 
data d’avui només ha desenvolupat expedients per una utilització anòmala ( art. 41.3 LDH) 
i que després d’inciar la fase d’instrucció i, posteriorment d’incoacció, s’ha trobat amb 
problemes de querelles contra funcionaris degut a la manca de desenvolupament de la 
Llei. 
 
No existeix un dictamen jurídic que avali totes les actuacions; al marge que s’està 
redactant. 
 
Per tant, s’ha de ser prudent en segons quines accions es volen iniciar. 
 
No hem d’oblidar que Calafell no és un municipi on existeixin grans promocions buides i 
que el sistema d’inspecció que s’està duent a terme pels municipis que han decidit tirar 
endavant aquestes accions no els podem utilitzar per ser incompatibles. Com a data, 
només informar que Terrassa, actualment, només disposa de quatre habitatges a la borsa 
de treball. I em de ser conscients de la dimensió  que té el seu municipi i la gran quantitat 
de promocions que hi ha en l’estat de pisos buits. 

 
PROPOSA:PROPOSA:PROPOSA:PROPOSA:    
    
1. Fer un estudi de la situació actual del parc d’habitatges buits, tenint en compte els 
mitjans dels que disposa l’Ajuntament de Calafell i elaborar un registre d’habitatges buits. 
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2. Arribar a acords amb les entitats bancàries i promotores perquè cedeixin els pisos 
buits a una borsa de lloguer social. 
3. Aplicar les mesures anteriorment descrites abans d’arribar a la sanció. Així mateix, 
si no s’arriba a una entesa; establir els criteris objectius i de proporcionalitat , a través 
d’una nota de règim intern, per poder quantificar l’import de la multa.  
4. Legitimar el procés per poder dur a terme els procediments que siguin necessaris. 
 
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: 
 
5. Fer un estudi de la situació actual del parc d’habitatges buits, tenint en compte els 
mitjans dels que disposa l’Ajuntament de Calafell i elaborar un registre d’habitatges buits. 
6. Arribar a acords amb les entitats bancàries i promotores perquè cedeixin els pisos 
buits a una borsa de lloguer social. 
7. Aplicar les mesures anteriorment descrites abans d’arribar a la sanció. Així mateix, 
si no s’arriba a una entesa; establir els criteris objectius i de proporcionalitat, a través 
d’una nota de règim intern, per poder quantificar l’import de la multa.  
 
8. Legitimar el procés per poder dur a terme els procediments que siguin necessaris. 
 
9999. . . . MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI 
ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I LA TERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I LA TERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I LA TERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I LA TERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA 
DE L'DE L'DE L'DE L'EMBARÀSEMBARÀSEMBARÀSEMBARÀS 
  
En Ramon Ferré Solé, amb DNI 777857766L, en representació del Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell, 
 
EXPOSA 
 
El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va  aprovar la 
reforma de la Llei orgància 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que regula 
al nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les 
obligacions dels poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret. 
 
La Llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten 
la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta de 
persones.  Tanmateix, es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així 
a les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs.  Una decisió que ha de 
ser respectada, conscient i responsable, i amb l’empara de la Llei. 
 
Aquesta Llei va substituir la Llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la protecció 
de les dones i dels i les professionals.  La Llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb 
la majoria dels grups polítics amb representació a la cambra, així com de nombrosos 
professionals dels sectors de la medicina i la biotètica.  La nova Llei va suposar importants 
avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del 
món de la salut que assistien les dones.  També va incorporar jurisprudència  tant del 
Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans. 
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El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés 
normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el 
seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i 
maternitat.  Afecta la proposta de PP, greument a la seguretat jurídica dels i les 
professionals de l’àmbit sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les 
corresponents prestacions santàries des de l’àmbit públic.  La proposta del PP situa trenta 
anys enrere en els drets a les dones. 
 
La Llei del govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la 
possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com 
a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i “greu perill per a la vida o la 
salut de la mare”, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat.  També 
suprimeix per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la 
vida, que havia justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat. 
 
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les dones, 
que representen el  50% de la població.  Aquesta nova proposta de Llei, que afecta la 
llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no compleix 
cap dels preceptes internacionals reconeguts a la Llei anterior.  Topa frontalment amb les 
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, ja que restringint el dret a 
l’avortament augmentarà el nombre d’avortaments, es practicaran en pitjors condicions de 
salubritat, i empitjorarà la salut de les dones.  Es tracta d’una nova política regressiva del 
Govern central, d’una Llei discriminatòria i retrògrada que situa Espanya novament a la 
cua  d’Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets. 
 
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la 
ciutadania del nostre país i de la resta de paísos del nostre entorn europeu.  També són 
moltes les crítiques que han aparegut tant de professionals del món de la justícia com del 
món de la salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions 
feministes a casa nostra. 
 
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Calafell 
 
ACORDI: 
 
Demanar al govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de 
març de salut sexual i reproductiva. 
 
Comunicar aquest acord al president del Govern de l’Estat, al Ministeri de Justícia, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als presidents de l’Associació Catalana 
de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Sra. Almagro: mis primeras palabras van a ser para pedir  a mis compañeros y mis 
compañeras de este consistorio que no declinen la oportunidad de posicionarse hoy y de 
tratar este tema en sesión plenaria. Es cierto que hay un acuerdo explícito para no tratar 
en esta mesa temas que no son de índole puramente municipal, pero también es cierto 
que debatir esta moción en los municipios de toda España, va a servir para que el 
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gobierno central recapacite en relación a los postulados perversos de esta futura Ley de 
interrupción del embarazo. Una Ley que como la LOMCE ya nace muerta. Una Ley que 
supone un grave retroceso de la libertad de las mujeres. Una Ley que es y supone un 
agravio para que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Una Ley que crea 
grandes discrepancias dentro del propio seno del Partido Popular.  Una Ley que deja a las 
mujeres como vientres paridores o como puros contenedores sin derecho ninguno. Una 
Ley que significa un rechazo a que podamos adoptar libremente decisiones que son 
únicamente nuestras de las mujeres, de nuestra vida sexual, de nuestra vida reproductiva y 
de nuestra vida maternal. Estos motivos deberían de ser suficientes para que el gobierno y 
el Ministro Gallardón retire de manera fulminante este despropósito de anteproyecto de 
Ley.  Los hombres no deberían decidir sobre algo que no les compete directamente, ya 
que la naturaleza no les ha dado la posibilidad de embarazo.  Nosotras parimos y nosotras 
decidimos.  Dejen que sean las mujeres, madres o no, las que decidamos sobre nuestra 
propia maternidad.  Esta Ley como otras que ya está llevando a cabo el ejecutivo de 
Mariano Rajoy supone un retraso como ya se ha visto en muchas políticas que se está 
haciendo desde hace ya un par de años, un retraso en el estado del bienestar como decía 
y es un atentado directo a la democracia y les diré porqué. Porqué son muchas las 
razones: va a obligar a que un ser con graves malformaciones y que probablemente muera 
nada más nacer tenga que desarrollarse íntegramente los nueve meses en el seno de su 
madre a sabiendas que está condenado a morir nada más ver la luz.  Situación que 
supondrá un estrés psicológico importante para la madre obligándola a ver como su hijo 
muere nada más nacer.  A más, las graves consecuencias que a nivel psicológico y 
emocional  eso va a tener para la mujer.  También supone un retraso normativo, pero no 
sólo normativo, sinó también social y de lógico, ya que va a volver a situar a las mujeres en 
el aborto clandestino de los años 70 y 80. Eso sí, las mujeres de los Ministros podrán coger 
el avión y irse a Londres o a otro punto de Europa para llevar a cabo su interrupción del 
embarazo. En cambio, la mayoría de las mujeres españolas no van a poder llevar a cabo 
eso que las mujeres de los Ministros sí que van a poder hacer.  Porqué?  Porqué no va a 
encontrar la situación económica idónea para poder hacerlo.  Además, la Ley choca 
frontalmente con las recomendaciones de la OMS, ya que el hecho de augmentar el 
número de abortos clandestinos tendrá como consecuencia empeorar las condiciones de 
salud de las mujeres, ya que los abortos se van hacer en peores condiciones de salubridad.  
También provoca un enorme rechazo social de gran número de colectivos, no sólamente 
del Partido Socialista y de la gente que está en la oposición, en el gobierno, y que tienen 
representación en el Congreso, sinó también gente y colectivos de otros paises, no 
sólamente españoles, sinó países del resto del mundo que ya se han pronunciado en 
contra.  Pero también rechazo de los ciudadanos y ciudadanas.  También rechazo de los 
profesionales de la salud, de los profesionales de la justicia, de las organizaciones 
feministas, rechazo de todo el mundo y de todas las entidades.  Mientras que el mundo 
da un paso adelante en tema de interrupción del embarazo, nosotros España va atrás, y 
además con mensajes inoportunos en manifestaciones absurdas como “Arriba España”, 
“Sí a la vida” y ondeando banderas españolas sin ningún tipo de sentido.  Nos estamos 
poniendo a toda Europa en contra, con estas crisis nacionales y con estas reformas 
ideológicas que tanto daño nos están haciendo.  Estamos dando pasos gigantes hacia la 
desigualdad.  Se están haciendo políticas que destruyen la atención a las mujeres, la 
atención a la dependencia, la igualdad de oportunidades en los presupuestos nuevos del 
Estado, se han reducido partidas como las de juventud o violencia de género en un 37%. 
Quieren introducir con calzador a la fuerza un proyecto de Ley que no dispone de apoyos 
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y que incluso muchos de los dirigentes del propio Partido Popular están en contra, Borja 
Sémper, Celia Villalobos, Munago. Hasta Marín Lepén que es la líder del partido 
ultraderechista francés ha dicho que no apoya la Ley de Gallardón.  ¿Esto no es suficiente 
para abrirles los ojos?  ¿Que es lo que no ven? ¿Qué más necesitan?  El Ministro Gayardón 
debería entrar en razones y retirar de una manera fulminante el anteproyecto de ley que 
pretenden aprobar y mantener la Ley de plazos, porqué sinó se va a quedar solo.  No dice 
mucho de este gobierno pretender sustituir una Ley de la interrupción voluntaria del 
embarazo que supuso un avance en la protección de las mujeres  y de los profesionales, 
que se aprobó con un amplio consenso, no sólo de los ciudadanos sinó también de los 
partidos con representación en el Congreso, por otra Ley que es retrógrada, restrictiva, 
que es antidemocràtica y que no cuenta ni tan siquiera de los propios dirigentes y votantes 
del Partido Popular. Bien, estos son nuestros principales motivos, los del partdo socialista 
de Calafell, por los que nuestro grupo municipal ha decidido poner encima de la mesa 
este escrito, esgrimiendo nuestras razones de rechazo absoluto a este anteproyecto de Ley 
y es ahora cuando me gustaría apelar a la conciencia y sensibilidad a las persones que hay 
en este consistorio, en esta mesa de plenos y en especial  a mis compañeras, mujeres, 
aunque sean de otro partido político, es igual, para que se adhieran a esta moción que 
hoy el partido socialista de Calafell les presenta, ya que este sería y va a ser nuestro grano 
de arena para evitar el sufrimiento de muchas mujeres españolas. Aprueben la propuesta 
que hay encima de la mesa a favor de retirar este anteproyecto de Ley y continuemos con 
la actual Ley de interrupción voluntaria del embarazo, porqué se trata de una cuestión  de 
libertades.y de derechos básicos. No se trata de un capricho. Gracias. 
 
Sra. Elvira: mira Yolanda, el tema del acuerdo explícito me hace mucha gracia que lo 
saques tu ahora aquí después de un montón de mociones que se han pasado, saltándose 
ese acuerdo, al cual vuelvo a repetir hace muchos años que en este Ayuntamiento estaba, 
en el cual yo no estaba presente y respeté aún no estando presente en ese acuerdo, 
cuando yo entré, desde la oposición lo respeté, lo sigo respetando. Por ello y vuelvo a 
hacer las declaraciones que hago siempre en puntos como estos. El Partido Popular de 
España tiene representantes políticos en el  Congreso de los Diputados. Allí se están 
debatiendo muchísimas más cosas, que no sólo nos tocan a las mujeres, sinó que tocan a 
toda la ciudadanía y creo que son bastante importantes como para que sean ellos los que 
tomen decisiones, porqué gracias a Diós supongo que estarás de acuerdo, vosotros 
también tenéis representantes, con lo cual se está negociando y se que os consta que 
todo el tipo de anteproyectos de Ley se están negociando por parte de todos los partidos 
que tienen representación en el Congreso de los Diputados, pero sí que agradezco una 
cosa: que hables de la democracia interna que tenemos en el Partido Popular. Yo creo que 
en el Partido Popular se demuestra que esa democracia interna existe, se demuestra que 
cada uno allí puede decidir lo que piensa, puede posicionarse al respecto de ciertas cosas y 
yo creo que un tema tan importante como este, en el seno del propio partido también se 
está debatiendo igual que la LOMCE y otras cosas en las cuales cada uno de nosotros que 
formamos parte de ese partido podemos valorar.  Como madre, sí que me quiero 
posicionar, porqué me ha dolido mucho esa expresión de vientres paridores o 
contenedores. De verdad, como madre y como madre que he pasado por dos embarazos 
gemelares y que he perdido dos hijos, te puedo decir y asegurar que es muy duro que 
personas como tu, o mujeres como tu puedan hablar de mujeres como vientres paridores 
o como contenedores. Es muy duro las personas que pasamos por tragos como estos, que 
sí que realmente la naturaleza es sabia y había decidido que en lugar de dos hijos, haya 
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tenido uno en cada uno de los partos, pero sí que te digo una cosa, que es muy duro 
pasar por ese trago, es muy duro las mujeres que realmente estén o hayan pasado por ese 
trago. Es muy duro y sólo te pido esto, un poco de respeto hacia en general a todo el 
colectivo de mujeres que de una manera o otra han pasado un mal trago y que por favor, 
ese posicionamiento político se quede en eso, un posicionamiento político y no vaya más a 
un terreno ya más despreciativo hacia un tipo u otro de mujeres, hacia una u otra clase 
social.  
 
Ja he dit i ara sí que parlo amb l’altra llengua que també puc parlar que és el català, jo 
crec que bàsicament, no vull entrar en un debat, de fet a la junta de portaveus amb el 
Joan Carles Robert ja li vaig dir que aquest no seria un motiu de discussió perquè no vull, 
perquè és un tema que per mi, com he dit jo, no és motiu de discussió, sinó de debat i 
que s’ha de fer on s’ha de fer i on toca, independentment que el ciutadà d’aquí de 
Calafell li toqui d’una manera o altra, cadascú doncs pot dir la seva i en aquest cas com a 
grup municipal del Partit Popular l’únic posicionament que volia fer era aquest i crec i 
demano respecte cap al fet que el Partit Popular de Calafell prengui aquest tipus de 
posicionament.   
 
Sra. Almagro: a ver, senyora Elvira.  Hay veces que hay que saltarse los acuerdos y más si 
son de puro protocolo.  Hay temas que van por delante de un acuerdo explícito de 
protocolo como le acabo de decir porqué es un tema de conciencia y sensibilidad de las 
personas.  Que sean los representantes del Congreso, yo me parece que hay que ser 
valientes y hay que huir de posicionarse en temas tan importantes como es la libertad de 
las personas. Democracia interna en el PP, esto no refleja.  El hecho que haya dirigentes 
del Partido Popular que estén en contra de este anteproyecto de Ley, por encontrarlo 
retrógrado y restrictivo y antidemocrático, no significa que haya democracia interna en el 
PP, es un eufemismo senyora Olga Elvira.  Mejor hablar de la polémica que se ha creado 
por intentar tirar adelante un anteproyecto de Ley que no tiene ni pies ni cabeza y que nos 
sitúa 30 o 40 años atrás.  Es que es más restrictivo que la propia Ley de interrupción del 
embarazo del año 85.  A ver, lo de vientres paridores, es así.  Puros contenedores si se 
aprueba este anteproyecto de Ley y se acaba aprobando en el Congreso de los Diputados.  
Va a situar a las mujeres como lo acabo de decir: vientres paridores sin derecho ninguno.  
Es que va a tener más derecho un feto o un embrión que una propia mujer que lleva 
veinte, treinta o cuarenta años viviendo. A mi eso no me parerce bien.   
 
Me pide respeto.  Yo le digo, pídaselo usted a Rajoy y que retire ese anteproyecto de Ley y 
será una señal de respeto a todos los ciutadanos y a todas las ciutadanas españolas. No 
tengo más que decir. 
 
Sra. Suàrez: en relació a aquest tema, sí que en junta de portaveus ahir vam comentar que 
intentaríem no entrar en un gran debat, perquè sí bé és cert que s’ha portat al Ple i aquí 
estem parlant d’això, en el seu moment es va quedar per acord que sempre intentaríem 
tirar endavant totes les mocions que estiguessin directament vinculades amb el municipi i 
amb aquells projectes que poguéssim desenvolupar i decidir des d’aquesta taula.  Tot i 
això, nosaltres entenem que tot i no entrar en el debat és una proposta de Llei que anem 
massa enrere i que les persones que tenim la possibilitat de triar no puguem triar.  I en 
aquest cas recau no només en la dona sinó en les parelles que es queden embarassades i 
puguin decidir si tiren endavant o no, en funció de tots els supòsits que en principi a data 
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d’avui estan vigents a la Llei actual. Per tant, nosaltres des del grup municipal de 
Convergència i Unió a Calafell no entrarem més sinó que bé, en el moment que arribi 
votarem a favor d’aquesta moció. 
 
Sr. Parera: ja ho ha dit la portaveu, la Sandra Suàrez, de què en la reunió de portaveus 
d’ahir ja es va posar d’acord de què es votaria, no es farien enfrontaments ni res, només 
que es votaria a consciència, i nosaltres lògicament, per evitar coses i això, ja ens vàrem 
passar una mica, i vam dir que votaríem a favor, per evitar enfrontaments. Per tant, el que 
haig de dir ja ho he dit abans.  Nosaltres aquesta moció lògicament, del Partit Socialista, 
de la interrupció voluntària de l’embaràs la votarem a favor i de moment res més senyor 
alcalde. 
 
Sra. Almagro: moltes gràcies a Convergència i Unió per aquest recolzament perquè penso 
que amb això es demostra una vegada més que les persones que seiem en aquest 
consistori som sensibles independentment del partit o del color polític.  El que sí que jo 
apel·laria un cop més als senyors del Partit Popular, a la seva consciència i els diria i 
tornaria a demanar que s’ho repensin, que val la pena tirar endavant un projecte com 
aquest, una moció com aquesta, de demanar  al govern central del Partit Popular que 
retirin aquest avantprojecte de Llei perquè no té ni cap ni peus, i perquè les dones y las 
mujeres en general tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra 
toma de decisiones y sobre nuestras propias libertades y eso nadie nos lo va a quitar, ni 
Rajoy ni Gallardón. Por eso es muy importante que tiremos adelante esta moción, que 
apoyemos y aprobemos esta moción en este consistorio porqué es un granito más para 
pedirle al gobierno de Mariano Rajoy y al señor Gallardón que retiren este proyecto de Ley 
absurdo que tanto daño nos va a hacer. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 18 vots a favor: 
8 dels membres de CIU, 7 dels membres del PSC i 3 dels membres d’UAM,  i3 vots en 
contra dels membres del PP acorda: 
 
Demanar al govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de 
març de salut sexual i reproductiva. 
 
Comunicar aquest acord al president del Govern de l’Estat, al Ministeri de Justícia, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als presidents de l’Associació Catalana 
de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
 
11110000. . . . MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ AMB LA DESCATALOGACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ AMB LA DESCATALOGACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ AMB LA DESCATALOGACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ AMB LA DESCATALOGACIÓ 
DEDEDEDE    LA CARRETERA CLA CARRETERA CLA CARRETERA CLA CARRETERA C----31 COM A VIA DE LA XARXA BÀSICA DE CARRETERES DE 31 COM A VIA DE LA XARXA BÀSICA DE CARRETERES DE 31 COM A VIA DE LA XARXA BÀSICA DE CARRETERES DE 31 COM A VIA DE LA XARXA BÀSICA DE CARRETERES DE 
CATALUNYA AL SEU PAS PER L'ÀMBIT DEL PENEDÈSCATALUNYA AL SEU PAS PER L'ÀMBIT DEL PENEDÈSCATALUNYA AL SEU PAS PER L'ÀMBIT DEL PENEDÈSCATALUNYA AL SEU PAS PER L'ÀMBIT DEL PENEDÈS    
    
    
En Joan Olivella Ricart, en representació del Grup Municipal de Convergència i Unió a 
l’Ajuntament de Calafell, 
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EXPOSA:EXPOSA:EXPOSA:EXPOSA:    
    
Les persones i gran majoria de les seves activitats tenen una forta relació amb la forma en 
què es pot moure i com pot superar les diferents barreres físiques que separen els 
diferents territoris, les seves activitats i les seves poblacions. Així, la creació de les xarxes 
ferroviàries va permetre començar a connectar eficientment l’interior amb els diferents 
ports costaners o les diferents xarxes viàries han fet, ja sigui positivament com 
negativament, accessibles quasi qualsevol racó dels diferents països que en disposen d’una 
prou madura. 
 
Si s’estudia l’evolució de les diferents xarxes viàries, s’observa que, com a regla general, a 
mesura que es requeria més capacitat, la implementació de nous criteris de seguretat 
viària o de convivència entre els ciutadans i els vehicles motoritzats, les vies antigues 
anaven perdent la seva funció dins la xarxa a favor de les noves. Com a exemple, en el 
territori, trobem com molts dels antics camins que unien les diferents poblacions o bé han 
perdut la funció de comunicació (com podria ésser el camí antic de Cubelles a Vilanova i la 
Geltrú) o bé s’han convertit en carrers de l’entramat urbà amb funcions de connectivitat 
municipal o d’accés al nucli de . 
 
De la mateixa manera com ja havia passat anteriorment, la construcció de l’autopista 
llavors anomeada A-16 (actual C-32 “Autopista Pau Casals”) havia d’haver servit com a 
variant de la carretera C-246 (actual C-31 al seu tram pel litoral del Penedès) i encetar els 
processos de recuperació de l’antiga carretera com eix cívic i comercial, en el cas de moltes 
de les travessies urbanes per on discorre l’actual C-31, i com a vies de la mobilitat interna 
penedesenca de curta distància amb seguretat, sigui pel mode de transport que es triï (a 
peu, bicicleta, cotxe, autocar...). 
 
Tot i que la C-32 ja porta més de 10 anys completada al seu tram pel Penedès, el transvàs 
de trànsit i la readaptació de la via a la qual substitueix (C-31) en un entorn amigable cap 
a la ciutadania no s’ha pogut realitzar degut a dos principis bàsics: 
 
1. El fet que a l’any 2001, amb el canvi de codificació de les carreteres de Catalunya 
amb competència de la Generalitat o de les diputacions provincials, l’antiga C-246 (actual 
C-31 al Penedès) i l’A-16 (actual C-32 al Penedès) tinguessin la mateixa categoria, 
carreteres de la xarxa bàsica. 
 
2. El fet que per aconseguir la construcció de l’autopista A-16 es triés per un mètode 
de peatge que alliberava a la Generalitat de Catalunya d’haver de pressupostar dita obra 
als seus pressupostos, permeten l’ús d’aquests diners cap a altres accions de govern, però 
havent d’ésser els usuaris qui, al llarg del temps, retorni els diners (incloent els diferents 
costos de construcció, els de manteniment fins al fi de la concessió i beneficis que van 
atraure els inversors a destinar els seus diners cap aquesta obra i no cap a altres possibles 
inversions) a qui va permetre tenir la infraestructura. Aquest fet no haguera representat 
cap inconvenient si des del principi s’hagués plantejat tarifes de manera que convidessin al 
seu ús per als desplaçaments superiors als 5km i l’estructura de la mateixa autopista 
s’haguera pensat així. 
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A més a més, diverses obres realitzades pels diversos governs de la Generalitat no han 
permès en cap cas iniciar aquest procés de canvi sinó tot el contrari, augmentar el paper 
de la C-31 com a carretera de la xarxa bàsica; aquestes obres són bàsicament les 
realitzades a les travessies de Cunit i de Cubelles així com la variant de Calafell (llavors 
carretera C-246) o les obres de millora de la seguretat viària al tram de les Costes del 
Garraf. 
 
La definició territorial de la carretera C-31 pot indicar que és una via que no li pertoca 
estar dins de la xarxa bàsica, ja sigui pel seu caràcter purament “guadianesc” (aparèixer i 
desaparèixer en el plànol però sense afectar la connectivitat dels punts), o que en el cas 
del tram entre El Vendrell i Sant Pere de Ribes un terç del seu recorregut transcorre per 
travessies urbanes o zones amb força sòl urbà molt proper a la via.  
 
De la mateixa manera, són poc comprensibles les obres realitzades al tram de les Costes 
del Garraf on, tot i haver adaptat miradors, s’ha primat el manteniment d’aquest tram 
com a via bàsica de Catalunya i els requeriments de seguretat viària necessaris per aquesta 
categoria que no pas la conversió completa de la via en una carretera escènica, d’interès 
turístic natural i d’accés al nucli de població del Garraf. 
 
Des del grup municipal de CIU Calafell creiem que la descatalogació de la C-31 al seu pas 
pel Penedès com a carretera de la xarxa bàsica i la seva reconversió com a via al servei dels 
interessos interns és necessària per encetar processos endògens que permetin redescobrir 
els potencials econòmics de la zona. A més a més, aquesta via s’hauria de transformar en 
la columna vertebral cívica del litoral del Penedès, convertint-la en un tipus de Via Emília 
(Itàlia), i ordenant la regió amb més població del nou àmbit; intentant enfortir les 
economies de tots els municipis per a què tots es puguin desenvolupar adientment gràcies 
a una estructura conjunta. 
 
També cal dir que, tot i que una de les principals fites per aconseguir l’objectiu verdader 
d’aquesta moció (reordenar l’espai urbà de la C-31 per a potenciar l’economia 
penedesenca sense perdre connectivitat, remarcant la proximitat com un valor territorial i 
afavoridor de l’economia i mobilitat sostenible) passa per actuacions sobre la C-32, el 
plantejament exclusiu en aquest sentit, usant com argument per defensar les seves tesis la 
comparació amb altres territoris, pot ésser perillós perquè torna a menysprear el potencial 
penedesenc intern com ja va passar en etapes de bonança econòmica, encaminant-nos a 
ésser només ciutats dormitoris, generadors de gran quantitat de desplaçaments 
insostenibles i lligant fortament el benestar de la nostra ciutadania i la nostra economia a 
processos externs a la regió.  
 
Per aquests motius, i degut als esdeveniments ocorreguts en els darrers mesos sobre 
temes relacionats amb els objectes d’aquesta moció,  
 
PPPPROPOSO ROPOSO ROPOSO ROPOSO  al ple municipal de Calafell l’adopció dels següents acords: 
 
1. Declarar que, per al municipi de Calafell, la variant de la carretera C-31 a l’àmbit 
del Penedès és l’autopista C-32 “Autopista Pau Casals” i que qualsevol acció de 
pacificació de la carretera C-31 ha de passar obligatòriament per al transvàs de trànsit cap 
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a la C-32. Això implica que no s’ha de plantejar cap obra d’augment de la capacitat en la 
via C-31 per permetre absorbir més trànsit de pas o intern de més de 5km.  
 
2. Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la catalogació del 
tram de la C-31 entre el Vendrell (PK. 135,150 aprox.) i Sant Pere de Ribes (PK. 157,800 
aprox.) com a carretera de la xarxa comarcal i del tram entre Sitges (PK. 163,200 aprox.) i 
Les Botigues de Sitges (PK. 176,500 aprox.) com a carretera de la xarxa local (amb la 
menció especial de via escènica i d’interès turístic natural). Com a conseqüència d’aquests 
canvis, reanomenar les carreteres per a què indiquin la seva nova categoria. 
 
3. Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya establir les 
polítiques tarifaries adients per a què la variant de l’actual C-31, també coneguda com a 
C-32 “Autopista Pau Casals”, per a què absorbeixi tot el trànsit de pas o intern de més de 
5km dels trams descatalogats de la xarxa bàsica, per al compliment pràctic i real del punt 
2 d’aquesta moció. 
 
4. Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l’estudi de les 
obres necessàries i com s’han de finançar per a la readaptació dels trams descatalogats de 
la C-31 de la xarxa bàsica en eixos cívics i comercials en el cas de les travessies actuals i en 
carreteres amigables per a tot tipus de transport terrestre que pugui usar la via per a les 
connexions internes en la resta de trams.  
 
5. Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que la 
descatalogació d’aquests trams no suposi en cap cas la reducció pressupostària en la seva 
conservació i explotació. 
 
6. Incorporar als diferents plans territorials i sectorials que afecten al territori la 
referència que l’actual carretera C-31 ha d’esdevenir l’eix cívic del litoral penedesenc, i que 
l’actual C-32 ha d’ésser la via de pas del trànsit pel litoral del Penedès, ja siguin per a 
trànsit amb origen i/o destinació dins del litoral penedesenc, de més de 5km, com aquell 
que només hi és de pas.  
 
7. Donar compte dels acords adoptats a la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, al Consell Comarcal del Baix Penedès, al Consell Comarcal del Garraf, a 
l’Ajuntament del Vendrell, a l’Ajuntament de Cubelles, a l’Ajuntament de Cunit, a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i a 
l’Ajuntament de Sitges. Així mateix, donar compte a la Coordinadora de Calafell. 
 
Sra. Elvira: nosaltres simplement que forma part de tot el procés que estem recolzant del 
tema de la reutilitat de la C-32, res més. 
 
Sr. Ferré: nosaltres volem remarcar que aquesta moció posa en evidència que la principal 
proposta que tenia el planejament que es va aprovar en l’anterior legislatura era 
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precisament convertir la C31, l’actual carretera en una rambla urbana doncs, per fi avui 
tots hi podem estar tots d’acord.  En el seu dia no es va dir o potser no hi va haver el 
debat suficient, però ara amb aquesta moció es constata que tots els grups municipals 
donen recolzament a la proposta més important que tenia el planejament i que té el 
planejament vigent.  Dit això, nosaltres avancem que aquesta moció que ha estat 
aprovada també en d’altres ajuntaments, també la presentarem nosaltres com a grup 
parlamentari al Parlament de Catalunya. Per tant, esperem doncs, que també tingui el 
consens i la unitat de totes les forces que estan aquí representades però que també estan 
representades al Parlament de Catalunya i per tant, demanaríem a tots els grups que 
fessin l’esforç també de convèncer els seus diputats per tal que l’aprovessin i la votessin a 
favor. Perquè, dit això, com diu bé la moció, l’única alternativa que hi ha a la C-31 és 
precisament la C-32 i per tant, és el que estem demanant des del nostre territori, que com 
a mínim, la C-32 sigui gratuïta pels ciutadans que la patim i que puguem anar a 
Barcelona, i que hem de pagar cada viatge 10 euros a l’anada i 10 a la tornada, més la 
benzina evidentment.  Per tant, nosaltres evidentment, estem totalment a favor d’aquesta 
moció.  És una altra manera de plantejar aquesta gratuïtat de la C-32 fent que la C-31 es 
descatalogui com a carretera de la xarxa bàsica i esperem que  hi hagi el màxim de 
consens possible també en el Parlament de Catalunya.   
 
Sra. Suàrez: nosaltres vam presentar aquesta moció, bé que al final, és una moció de tots 
els grups polítics. La intenció a través d’aquesta moció és utilitzar la nova estratègia que 
vam creure que era interessant i era una estratègia que des dels grups polítics a nivell 
municipal podíem dur a terme, que era el fet de debatre en el Ple que és el que ens 
pertoca a nosaltres a través d’una moció, la possibilitat de catalogar la C-31 com a via 
urbana, amb la qual cosa això significava que la C-32 és l’única via ràpida que hi hauria al 
nostre territori i per tant, podríem sol·licitar la gratuïtat per poder fer aquesta mobilitat 
interna.  Creiem que és un nou pas cap el que s’està duent a terme des de diferents 
entitats i recolzat pels partits polítics dins la coordinadora de Calafell i l’objectiu final és 
aconseguir aquesta gratuïtat de peatges a la C-32. Aquesta moció, a data d’avui només 
s’ha presentat i aprovat a Cunit. El proper Ple a Cubelles i Vendrell en principi, també 
l’aprovaran. És una moció que ha estat preparada per persones especialistes, geògraf i a 
nivell històric que han intentat abocar, com heu vist és una moció llarga però que ha 
intentat abocar el que és la història  i especificar que la C-31 sempre havia estat una via 
urbana i per tant, doncs, entenem que així ha de continuar i que per això doncs, 
sol·licitem aquesta gratuïtat.  A més a més doncs, ja us vaig comentar ahir en junta de 
portaveus que es presentarà al Consell Comarcal perquè també s’aprovi a nivell comarcal i 
evidentment doncs, al Parlament nosaltres també farem el que toca, perquè és una de les 
vies que teníem així plantejades. 
 
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: 
 
1. Declarar que, per al municipi de Calafell, la variant de la carretera C-31 a l’àmbit 
del Penedès és l’autopista C-32 “Autopista Pau Casals” i que qualsevol acció de 
pacificació de la carretera C-31 ha de passar obligatòriament per al transvàs de trànsit cap 
a la C-32. Això implica que no s’ha de plantejar cap obra d’augment de la capacitat en la 
via C-31 per permetre absorbir més trànsit de pas o intern de més de 5km.  
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2. Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la catalogació del 
tram de la C-31 entre el Vendrell (PK. 135,150 aprox.) i Sant Pere de Ribes (PK. 157,800 
aprox.) com a carretera de la xarxa comarcal i del tram entre Sitges (PK. 163,200 aprox.) i 
Les Botigues de Sitges (PK. 176,500 aprox.) com a carretera de la xarxa local (amb la 
menció especial de via escènica i d’interès turístic natural). Com a conseqüència d’aquests 
canvis, reanomenar les carreteres per a què indiquin la seva nova categoria. 
 
3. Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya establir les 
polítiques tarifaries adients per a què la variant de l’actual C-31, també coneguda com a 
C-32 “Autopista Pau Casals”, per a què absorbeixi tot el trànsit de pas o intern de més de 
5km dels trams descatalogats de la xarxa bàsica, per al compliment pràctic i real del punt 
2 d’aquesta moció. 
 
4. Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l’estudi de les 
obres necessàries i com s’han de finançar per a la readaptació dels trams descatalogats de 
la C-31 de la xarxa bàsica en eixos cívics i comercials en el cas de les travessies actuals i en 
carreteres amigables per a tot tipus de transport terrestre que pugui usar la via per a les 
connexions internes en la resta de trams.  
 
5. Demanar a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que la 
descatalogació d’aquests trams no suposi en cap cas la reducció pressupostària en la seva 
conservació i explotació. 
 
6. Incorporar als diferents plans territorials i sectorials que afecten al territori la 
referència que l’actual carretera C-31 ha d’esdevenir l’eix cívic del litoral penedesenc, i que 
l’actual C-32 ha d’ésser la via de pas del trànsit pel litoral del Penedès, ja siguin per a 
trànsit amb origen i/o destinació dins del litoral penedesenc, de més de 5km, com aquell 
que només hi és de pas.  
 
7. Donar compte dels acords adoptats a la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, al Consell Comarcal del Baix Penedès, al Consell Comarcal del Garraf, a 
l’Ajuntament del Vendrell, a l’Ajuntament de Cubelles, a l’Ajuntament de Cunit, a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i a 
l’Ajuntament de Sitges. Així mateix, donar compte a la Coordinadora de Calafell. 
 
  
11111111....    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE 
 
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des 
del Decret 4700/2013 de 22 d’octubre fins el 5799/2013 de 19 de desembre, donant 
compliment al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de 
novembre, prquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
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El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats 
    
 
11112222....    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL    
    
El senyor alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són des de la número 46 a la 54,  de dates 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2013, 4, 11, 
13, 17 i 30 de desembre de 2013, i la rnúmero 1 de 8 de gener de 2014, perquè els 
regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
    
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats 
 
 
DE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EDE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA L QUE DISPOSA DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28 2003, DE 28 2003, DE 28 2003, DE 28 
D'ABRIL, PEL QUAL S'D'ABRIL, PEL QUAL S'D'ABRIL, PEL QUAL S'D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓSAPROVA EL TEXT REFÓSAPROVA EL TEXT REFÓSAPROVA EL TEXT REFÓS    DE LA LLEI MUNICIPALDE LA LLEI MUNICIPALDE LA LLEI MUNICIPALDE LA LLEI MUNICIPAL    I DE RÈGIM I DE RÈGIM I DE RÈGIM I DE RÈGIM 
LOCAL DE CATALUNYA  LOCAL DE CATALUNYA  LOCAL DE CATALUNYA  LOCAL DE CATALUNYA  EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 EN EL SEU ART. 54 , , , , EL PLE EL PLE EL PLE EL PLE ACORDA INCLOURE A  LACORDA INCLOURE A  LACORDA INCLOURE A  LACORDA INCLOURE A  L’ORDRE ’ORDRE ’ORDRE ’ORDRE 
DEL DIA, AMDEL DIA, AMDEL DIA, AMDEL DIA, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIB CARÀCTER D’URGÈNCIB CARÀCTER D’URGÈNCIB CARÀCTER D’URGÈNCIA EL A EL A EL A EL     SEGÜENT ASSUMPTE: SEGÜENT ASSUMPTE: SEGÜENT ASSUMPTE: SEGÜENT ASSUMPTE:     
 
 
DONAR COMPTE DE L'ESCRIT PRESENTAT PEL REGIDOR MASSIMILIANO REVELLODONAR COMPTE DE L'ESCRIT PRESENTAT PEL REGIDOR MASSIMILIANO REVELLODONAR COMPTE DE L'ESCRIT PRESENTAT PEL REGIDOR MASSIMILIANO REVELLODONAR COMPTE DE L'ESCRIT PRESENTAT PEL REGIDOR MASSIMILIANO REVELLO    
    
Fets Fets Fets Fets     
 
1. L’11 de juny de 2011, es va constituir la nova corporació municipal.  En aquesta sessió 
plenària, va prendre possessió com a regidor de l’Ajuntament de Calafell, el senyor 
Massimiliano Revello. 
 
2. El 6 de juliol de 2011, aquest regidor va entrar a formar part del grup municpal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal. 
 
3. El 28 de gener de 2014, el regidor Massimiliano Revello ha presentat escrit sol·licitant 
passar a ser regidor no adscrit de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret        
    
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
 
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
3. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
4. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
5. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
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Es proposa al Ple l’adopció del següents: 
 
AcordsAcordsAcordsAcords    
    
1. . . . Quedar assabentats de la sol·licitud presentada pel regidor Massimilioano Revello, en el 
sentit de considerar-lo com a regidor no adscrit de l’Ajuntament de Calafell. 
 
2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
 
3. Donar compte d’aquest acord a la Intevenció municipal. 
 
Sr. Olivella: bé, és un donar compte, però ahir ho vam estar parlant amb el Massimiliano 
que li donaria la paraula per explicar els seus raonaments. 
 
Sr. Revello: hola, en primer lloc senyor alcalde, agrair que hagi admès aquesta petició 
meva per incloure amb urgència aquest Ple i amb la votació que hi ha hagut prèviament.  
Jo només volia explicar que tal com he comentat amb els meus companys, no ha estat 
fàcil decidir sortir del grup municipal, però voldria remarcar ben clarament que és una 
decisió personal sense cap altre motiu per les ganes d’acabar aquesta legislatura una mica 
sol a la meva manera, amb la mateixa il·lusió del dia del teatre, si se’n recorden, juny 
2011, quan es va començar aquesta etapa política, però bé, amb més coneixements 
gràcies també i sobretot als companys del PSC, que en aquests dos anys i mig m’han 
ensenyat moltes coses.  La meva visió com molts sabeu i com sap tothom és treballar per 
un Calafell, recolzant i criticant les idees segons un punt de vista pràctic, intentant ser 
constructiu i coherent. Intentar sempre sumar i no restar, sigui qui sigui el que porti la 
iniciativa, o sigui, mai perdre de vista el que realment importa que és Calafell i els seus 
ciutadans.  Per això, res més, agrair un cop més que se m’hagi donat la paraula, gràcies a 
tots, gràcies als amics del PSC i a continuar treballant que encara resta molta feina per fer.   
 
El Ple de la corporació per unanimitat de la totalitat dels membres que consitueixen 
quórum suficient per la majoria legal acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
13. 13. 13. 13.     PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    
    
Sr. Revello: primera cosa de la qual voldria parlar, i si us sembla ho faré en castellà que així 
anem més ràpid.  Bueno, hace unos meses se presentó a los comerciantes y empresarios 
del municipo el estudio realizado por el señor Fontecha y sus colaboradores.  Después de 
ver el estudio hemos podido notar unos elementos dignos de anàlisis muy interesantes. 
Uno de los puntos lo he visto en el apartado número 26, aunque no tengo la copia, 
recuerdo muy bien este punto, porqué me impactó ya que coincido perfectamente con lo 
que se trajo como resultado de la encuesta y es que entre las personas encuestadas, 
ninguna y digo ninguna ha visitado Calafell gracias a una feria.  Entonces, pregunto, 
¿porqué tenemos un convenio Corner con la Diputació que nos cuesta mucho dinero para 
asistir a ferias?  ¿Porqué encargamos estudios que luego se queden en los cajones?  Los 
empresarios y ciudadanos respetamos, aunque no entendemos a veces que venga alguien 
de fuera a analizar el pueblo.  Pero lo que es muy grave es que estos estudios continuen 
llenando cajones. Hace años, yo recuerdo, hace muchos años ya hubo una empresa que 
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realizó un estudio cuando yo estaba en la junta directiva de la asociación de empresarios y 
también de este estudio no se supo nunca nada más.  El último y reciente estudio más 
moderno y más actualizado igual estamos ya a la puertas del verano y no tenemos 
ninguna noticia de él.  El último ejemplo de no hacer caso a estas conclusiones es la feria 
de FITUR. Personalmente opino innecesario ir 4 representantes a las ferias cuando además 
la Diputación este año emplea personal local y no de cada municipio, creo que con el fin 
de reducir costes. Puedo intentar entender que sea el alcalde, la regidora en este caso, 
senyora Elvira, tengan que asistir casi más por representación que por otras cosas, pero 
que también 2 colaboradores de la regidoría tengan que ir, no lo veo necesario, más aún 
cuando el personal de l’estand es local. Por esto me gustaría que nos explicara señora 
Elvira, porqué no hemos hecho caso al estudio, renovando el 14 de Enero de 2014, o sea 
hace muy pocos días, el convenio con la Diputación referente a la participación a ferias.  
¿porqué hemos ido 4 personas a FITUR? Que quede bien claro, porqué luego se me 
tachará de esto y no quiero que sea  así.  No critico a los colaboradores que han asistido, 
que quede bien claro, critico a quien les ha pedido ir, a quien hace caso umiso de los 
estudios.  En referència al convenio está claro que la Diputació cuando piensa en turisme, 
demasiadas veces piensa en Salou, cambrils, Vila Seca y lo demuestran todos los hechos 
más recientes. Hace muy pocos días estos municipios junto con Reus, pondré sólo un 
ejemplo breve, pero para que se entienda este hecho histórico que se viene repitiendo, 
que me gustaría intentar cambiar de alguna forma.   
 
Hace pocos días, por ejemplo hablando de Barcelona world, sabéis este macro centro que 
se quiere construir al lado de Port Aventura, se reunieron en Barcelona estos municipios. 
En el Parlament de Catalunya, para apoyar este centro y para que tengan unos beneficios 
fiscales, sobretodo para la perspectiva de empuje económico previsto. Claro, pero 
deberíamos haber estado allí y luchar para que esta inyección de optimismo y trabajo 
llegue también a nuestra comarca y no se quede sólo en el sur de Tarragona, como de 
costumbre.  Si ni nosotros nos queremos sentar o no no nos enteramos en la mesa para 
compartir nuestra ración de pastel, perdonen la expresión, ¿cómo pretendemos que nos lo 
den nuestros directos competidores turísticos? ¿De qué nos sirve la relación con la 
Diputación? Si ustedes me contestan que no salían de la reunión, motivo de más para 
pedir explicaciones a Tarragona. Si lo sabíamos y nos hemos ido, bueno no digo nada. Y si 
hemos ido, ¿porqué no salíamos en la foto?  ¿ porqué salen siempre estos municipios 
marcándose siempre como municipios referentes turísticos dentro de la provincia de 
Tarragona. Propongo entonces, ya que siempre intento proponer, o reclamar el 
protagonismo que nos toca, en la marca Costa Dorada, o desvincularnos de la Diputación 
de Tarragona y centrarnos en nuestra comarca, donde tenemos más cerca un ejemplo, 
que es el Penedès marítim.  Una iniciativa más local, yo ya lo comenté en pasados plenos 
pero más próxima y seguramente más util para los intereses turísticos de nuestro pueblo y 
nuestra comarca.  Otro tema muy rápido del cual me gustaría hablar es un hecho que se 
ha dado en estos días en la zona de la playa o del paseo marítimo.  Han empezado las 
obras de la calle Sant Pere y como es lógico se ha cortado la calle al tráfico.  Lo que me 
gustaría proponer en este caso es que se habilite la calle Mallorca de bajada hacia el mar 
para los vehículos, porqué sobretodo en los días de mucho tráfico, los viernes que hay 
mucho reparto y sobretodo ya que se concentran muchos locales comerciales en la zona 
entre Sant Pere i carrer del Carme, furgonetas arriba en contra dirección, furgonetas 
abajo, aquello hasta pone un poco en peligro el tráfico de las personas; entiendo que sólo 
hasta las 11, pero quizás habilitar carrer Mallorca en bajada hacia el mar ya que las obras 
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durarán supongo un poco más que una simple obra de una semana, podría ser una 
opción que a lo mejor ya han contemplado, pero se podría tener en cuenta. 
 
Y por último, un tema muy delicado y importante que me gustaría comentar señor alcalde 
y señor Solé, me gustaría hacer una petición referente al nuevo paseo, sobretodo viendo 
como las fechas se nos están hechando encima y perdonen la expresión. Yo propondría, 
siempre que lo vean bien, aplazar el comienzo de las obras después de la Diada, después 
del 11 de Septiembre, porqué si tal como se ha comentado, las obras están previstas que 
empiecen immediatamente después de Carnaval, yo ya comenté también en esta mesa la 
preoupación de muchos empresarios de encontrarnos con Semana Santa y el verano que 
por suerte llegan, menos mal  para la economía de todos, pero sí encontrarnos con estos 
dos grandes períodos en nuestro municipio con las obras, con las consecuentes molestias 
para nuestros visitantes y el empresario local. Por esto propondría este aplazamiento. Yo 
entiendo que quizás no se llegue a tiempo para el año 2015 o se tenga esto como 
objetivo, quizás, no digo que sea así, pero sí que seria un acto de gran responsabilidad 
hacer empresariado y hacias nuestros ciudadanos y turistas, tener en cuenta este 
aplazamiento ya cerrando todo el proyecto, ya preparándolo todo pero empezando el día 
12 de Septiembre a trabajar todos unidos para poder avanzar lo máximo posible ya de 
cara al verano de 2015.  Nada más, gracias 
 
Sr. Sieiro: una pregunta, nada más recordar que ya que se ha puesto una baranda en el 
pavellón de Segur, que es muy importante y está muy bien, sería necesario que en el 
edificio de Correos que el Ayuntamiento tiene una participación, y las escaleras aquellas 
posiblemente algún día tendremos algún accidente tonto, y yo creo que se ha recordado 
bastantes veces.  Sería necesario poner otra allí, en la zona de las quinielas. 
 
Sr. Parera: jo faré una pregunta i una informació, però m’agradaria donar les gràcies a 
Massimiliano Revello per la seva sinceritat. Senzillament una paraula molt senzilla però 
amb sinceritat val món. És com aquella paraula de ser persona, sinceritat i ser persona és 
molt important.  La pregunta és sabem tots que hi ha un pla de mobilització de la 
circulació del nucli de Segur de Calafell.  Ja s’han fet 2 etapes, però es veu que n’hi havia 
cinc, les tres etapes restants, com està això?  Com està previst? Si està previst fer-ne una?  
Fer les tres de cop? Quan es començaran? Quan s’acabaran? Perquè ja tenim l’estiu a 
sobre i a veure què passa i a veure si com a mínim una cosa que ha començat aquest 
consistori a veure si es poden acabar les etapes amb aquest sistema, per veure com queda 
definitivament i dir l’opinió, ja que abans de començar no hem tingut una opinió directa 
als partits de l’oposició.  La informació és una cosa molt senzilla i una mica estranya.  La 
informació és que s’ha arreglat la plaça de Pau Casals, que ha quedat molt bé, però 
suposo que l’actual govern sap que sota la plaça hi anava un dipòsit. Ara, vaja problema, 
perquè s’han gastat els mils i mils d’euros i sense dipòsit. Però la pregunta no ve pel 
dipòsit perquè quan les coses estan fetes ja no hi ha remei. És que s’ha pintat  un pas de 
vianants, molt correcte, però aquest pas no amb caràcter universitari, sinó amb caràcter 
d’experiència, si s’hagués fet una mica oblic, en lloc d’anar recta cap a la vorera de 
l’esquerra hagués anat cap a la vorera de la dreta, els cotxes que pugen per l’avinguda 
Catalunya no s’haurien de parar quan la gent travessa la plaça. Ara resulta que els cotxes 
que pugen de l’avinguda Catalunya que han de continuar per l’avinguda Catalunya o 
volen anar cap a Joan Maragall, o l’avinguda Mediterrani, han de passar per sobre del pas 
de vianants.  I els vianants que baixen a peu, dubten en si s’han de parar o no, en qui té 
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preferència, perquè els cotxes que pugen tampoc tenen un stop, perquè allà no hi queda 
bé.  Si aquest pas de vianants en lloc d’anar recta a la vorera de l’esquerra anés una mica 
oblic cap a la vorera de la dreta, els cotxes de l’avinguda Catalunya pujarien, no haurien 
de passar per sobre del pas de vianants i no hi hauria els ensurts que hi ha.  Ho entén 
senyor alcalde una mica? 
 
Sr. Bonilla: bueno yo tenía varias preguntas esta mañana, una de ellas concretamente de 
la calle Pisuerga que están las enredaderas de las vallas ya no sólamente ocupan lo que es 
la valla sinó también buena parte de la acera transeante.  Los peatones  se tienen que salir 
de la acera y hecharse a la calzada para poder seguir su camino, por lo tanto, que hubiera 
una actuación allí como es debido. Luego, quería también saber como estaba el tema del 
plan de viabilidad de Segur.  Ustedes lo habían vendido de 5 regidorías que había mucha 
participación ciudadana y demás, habían vendido también el tema que con este plan de 
viabilidad que ustedes habían llevado a cabo el proyecto que tenían, pues los coches irían 
a la calzada y acabarían de estar los coches encima de las aceras. A mi lo que me llega de 
la ciudadanía en general es que los coches siguen estando encima de las aceras en una 
gran parte de Segur, que el tema está prácticamente parado de viabilidad y que las aceras 
se siguen rebentando con los coches encima de ellas.  Y que en un inicio se empezaron a 
multar coches pero que ahora hubo un frenazo en seco y tampoco no se multan los 
coches. Entonces, no se, si piensan seguir con este plan de vialidad adelante, si lo dan ya 
por terminado o bueno, queda para un próximo mandato, si es que son ustedes, claro.  
 
Y luego había otra cosa concretamente, y es que llevamos ya varios plenos, por no decir 
prácticamente casi que todo el mandato con el tema de las conversaciones que ustedes 
estaban teniendo con ADIF, referente al paso soterrat de Segur. Quería saber como estaba 
el tema de esas conversaciones, porqué ahora ya sabemos que han puesto una partida de 
dinero en los pressupuestos para poder hacer este paso soterrat, pero ¿cómo está el 
proyecto? ¿cómo está el paso en realidad? ¿quién lo terminarà pagando?  Si lo pagamos 
Calafell o si lo termina pagando ADIF puesto que es obligación de él. Querríamos saber 
¿cómo está la situación del paso de Segur? ¿Quien lo terminarà costeando y como está la 
negociación? Si es que ha habido continuidad de aquella negociación que ustedes decían 
que tenían y que no pongo en duda que la hayan tenido la negociación, pero quisiera 
saber como ha acabado. 
 
Y luego también, esta iba al regidor de Obras, el señor Solé, concretamente que bueno, se 
está llevando a cabo todo el arreglo de carrer Torredembarra, Barceloneta y ahora ya 
tocando a Jaume Tobella, a la carretera concretamente, se están haciendo unas 
actuaciones: una es un ensanche con la urbanización, otra es una plaza que se está 
haciendo en el solar que había previsto que es propiedad del Ayuntamiento, y luego se 
han hecho unas isletas, o se están haciendo de lo que es el lateral del vial, con lo que es la 
antigua carretera. Bueno, hay ahí una actuación importante, que dará una gran mejora a 
todo lo que es la rambla Mossèn Jaume Tobella. Pero claro, ahora, cuando uno baja desde 
el Turó que viene del Vendrell i baja por Mossèn Jaume Tobella se encuentra a la izquierda 
y ya más para abajo, justo con la calle Villarroel, que a partir de aquí hasta el semáforo 
pràcticamente hay una invasión de una valla que ocupa un espacio público dentro de la 
acera, que es una pena, porqué lo que hace es un cuello de botella allí y la verdad, que se 
podría recuperar mucho ese espacio, que está siendo privado y que pasara a ser público. 
Por debajo se que afecta a dos propiedades pues que terminaran siendo esas dos 
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propiedades públicas, una de ellas, se que tiene la cesión hecha, la otra no se el estado en 
que se encuentra la cesión de este terreno, pues para que toda esta acera quede acabada 
de una vez por todas.  Era el prec que yo hacía al señor Solé para que quede toda esta 
rambla acabada. 
 
Sra. Almagro: a mi m’agradaria fer un prec a la senyora Olga Elvira, regidora de Comerç i 
de Turisme, i és que l’estudi de turisme al que s’ha referit el company Massimiliano Revello 
el van presentar vostès com equip de govern, la senyora Olga Elvira, l’alcalde i el senyor 
Fontecha als empresaris i comerciants de Calafell, però no ens l’han donat a l’oposició.  
Llavors, jo el que els demanaria si us plau és que ens facin arribar aquest estudi  perquè 
nosaltres també necessitem aquesta informació per tirar endavant la nostra tasca com 
oposició i que els agradaria ja que fins ara la regidoria de Comerç i de Turisme se’ns ha 
facilitat gairebé tota la informació que hem necessitat nosaltres com oposició, doncs, que 
continuint complint amb les seves atribucions com a regidors de govern i que ens facilitin 
aquesta informació i aquesta documentació. 
 
Sra. Cumplido: jo volia fer unes preguntes al regidor de Comunicació i Participació 
Ciutadana. A Segur se sent fatal Calafell Ràdio. Abans se sentia i jo dono fe que fins a 
Torredembarra s’agafava perfectament l’emissora i a l’actualitat no.  Després hi ha una 
malíssima qualitat si vols escoltar la ràdio a través de Internet, la qualitat és molt baixa. No 
sé, saber qui puja la informació aquesta per tal de què se senti bé, si vols fer-ho a través 
de Internet. Sovint, i això també ho he comprovat jo que no es troba el servidor per poder 
accedir a la pàgina web de l’Ajuntament.  Entres i no es troba el servidor. Dir  que tenim 
una ràdio una mica intermitent. A les 9.32 d’avui, Calafell Ràdio no s’escoltava.  No diré 
res més que això.  
 
I després també al regidor de Participació Ciutadana preguntar-li com està el procés de 
participació ciutadana que es va realitzar amb motiu de decidir que es feia amb l’antic 
mercat municipal i crec recordar que el buidatge de tota la informació que es va fer en les 
reunions que vam mantenir s’havia de fer ara al gener i avui ja es dia 30.  Ho tenen previst 
de publicar aviat o no?  I  després una informació, només, parlem contínuament del tema 
de l’escola bressol de Calafell Park. Només recordar que vostès van votar a favor d’aquesta 
construcció i dir que el Partit Socialista de Calafell al 2007, en el seu programa electoral 
portava una proposta de 4 escoles bressol, perquè en aquell moment les llistes d’espera 
eren molt grans, venien persones desesperades perquè no sabien on deixar els seus fills, 
etc.  I vostè mateix senyor Vidal, en vàries ocasions ens demanaven que no aquelles dues 
que nosaltres construíem, les quatre. Va demanar que construíssim les quatre, res més. I a 
veure, saber què pensen fer amb aquesta escola bressol que està tancada. 
 
Sr. Robert: bé, intentaré ser breu. És un prec amb comentaris al regidor de Territori, el 
senyor Solé, en un dia que creia que per ell hauria de ser especial, perquè l’han nomenat 
membre del consell d’administració de CEMSSA, pels temes que fan relació amb el 
mercat.  Jo, senyor Solé abans de fer-li el meu comentari i el meu prec, li hauria de dir que 
ja fa uns anys que estic aquí i sota el meu parer personal la seva intervenció d’avui 
respecte el punt del cementiri i el tanatori no ha estat gaire ben encertada.  S’està 
adreçant a un altre regidor i vostè personalitza massa. A vostè quan se li fa una proposta 
no se li fa com a persona física sinó com a regidor responsable.  Vostè acostuma a 
contestar d’una forma molt personalitzada i jo li agrairia que intentés, si pot, quan hi hagi 
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el cd d’aquest Ple que escolti de la manera que ha parlat i llavors si convé vostè i jo 
parlem, perquè potser m’estic equivocant, però és la percepció que m’ha quedat.  
 
Miri, vostè ha estat anomenat pel consell d’administració de CEMSSA sembla se pels 
mèrits que ha tingut amb la relació dels temes del mercat.  Jo no estic a les comissions del 
mercat, considero que les obres han estat retallades pel projecte inicial com ja s’ha parlat 
aquí avastament, però en una cosa de les que vostè podria incidir molt directament, com a 
responsable de la regidoria de territori, no com el senyor Rafel Solé sinó com a regidor, 
vostè s’ha estrenat molt malament. Vostè, podria incidir molt directament amb algunes 
adequacions que potser el projecte no contemplava i em refereixo a la vorera que fa de 
perímetre de la zona del mercat. És la vorera que ve des del pont de la carrerada d’en 
Ralet fins el mercat. Si hi ha alguna persona que ve o necessita venir amb cadira de rodes 
que perfectament podria venir i ve des del barri marítim de la platja, creuarà abans de la 
carrerada d’en Ralet per un pas de vianants que està rebaixat í és accessible, pujarà a 
aquesta vorera que està rebaixada i és accessible i quan arriba a l’obra o al tram que ha 
estat sota la seva responsabilitat un tram nou, no fa ni dos mesos que aquest tram s’ha 
inaugurat de vorera, es troba amb un precipici d’inaccessibilitat.  Vostès han pintat els 
passos de vianants, es veu que el senyor Parera ja li ha dit que amb les pintures dels passos 
de vianants tampoc estan gaire encertats i aquí han pintat els passos de vianants i resulta 
que vostès no han rebaixat les voreres ni les han fetes accessibles. Però, ja no és aquesta 
sola, és que si hi ha algú que és capaç de saltar aquesta vorera amb cadira de rodes o 
perquè té poca mobilitat, quan ha de pujar a l’altra tampoc està rebaixada. I és més, si ve 
del barri marítim per la part del pont, sota la via del pas de vianants i puja per l’ascensor, 
que és una obra d’accessibilitat total, quan arriba a la zona del mercat, si va per la vorera 
com si anés cap a dalt el poble, gira com si anés cap el mercat, i vol continuar aquella 
vorera, també es troba que no està fet el rebaix de la vorera. Per tant, jo el que li 
demanaria, és que estiguem per la feina i si poden facin els rebaixos davant dels passos de 
vianants, que ja existien, però al fer la vorera nova a algú se li va oblidar.  Jo el que li 
demanaria és que mirin l’accessibilitat d’aquesta vorera que tant s’ha lluitat sobre tot al 
barri de l’Estany en d’altres èpoques i en una obra tan nova com és aquesta que mirin a 
veure si ho poden fer perquè hi ha molts ciutadans que li agrairan.   
 
Sr. Duart: bé, un prec només en referència a Calafell Park hi ha una furgoneta que porta 
abandonada fa uns dos anys, davant del carrer Alp, el número 26.  bàsicament és que 
varis veïns han reclamat que es retiri perquè està en una zona de pendent bastant perillós i 
bé, a veure si es podria retirar.  
    
Sr. Ferré: I ja per acabar nomes una cosa que és que hi ha una sentència que ha sortit fa 
poc referent a alguns punts que estan delegats pel Ple cap a la Junta de Govern que es 
obligatori fer una publicitat o donar-los com una part  obert diguem, o que puguin accedir 
el públic en aquest cas, jo el que demanaria, bé és una sentència que ha sortit fa poc, bé, 
és igual,  és una Llei que ha sortit fa poc, i el que demanaria jo és que aquests punts si han 
de ser públics doncs que es passessin en lloc de la Junta de Govern i que estigués oberta a 
tothom. jo suposo que serà una mica un engorro que sigui oberta i que hi vagi tothom, 
doncs jo el que demanaria és que aquests punts tornés la competència al Ple en tot cas,  i 
que es discutissin aquí en el Ple, per tal de facilitar doncs que la gent del públic pugui 
assistir i puguin assistir també tots els regidors. Més que res per una cosa operativa, 
tampoc per cap intenció de que tinguem més informació, sinó que ja la tenim l’operació, 
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el que passa que per una qüestió d’operativitat si hem d’assistir a la Junta de Govern, 
doncs,  imagino que a baix a la sala d’alcaldia no hi cabrem i llavors potser és més fàcil 
passar de nou la competència al Ple i llavors fer-ho públicament en els plens, gràcies. 
 
 
Sr. Vidal: bé, senyor Alcalde, comencen pel tema de la ràdio, el tema de la senyal jo ja ho 
he explicat alguns cops, però ho torno a explicar, la senyal de la ràdio no està legalitzat i 
estem fent els tràmits, en el seu dia i just abans de Nadal, que el senyor Bonilla em sembla 
que m’ho va dir, vaig portar fins i tot un butlletí municipal que vostès van treure dient que 
s’havia legalitzat. Doncs, no senyor,  no estava legalitzat i encara estem en els tràmits, 
llavors, quan estigui legalitzat doncs espero que puguem recuperar un altre cop la força. 
Respecte avui jo dir-li que potser s’ha equivocat de número i en comptes de ser les nou i 
trenta dos eren les vuit i trenta dos, aquesta nit ha hagut una tempesta molt forta i han 
saltat els diferencials tant de la torre de Lituània com de la torre de Bellamar afectant no 
només la ràdio sinó la TDT, o sigui que les persones que ens escolten que sàpiguen que els 
problemes d’aquesta nit de la TDT ha estat per això. S’ha avisat a Fecsa – Endesa i a les 
vuit i trenta dos doncs han donat llum un altre cop a la torre i ha estat quan ha començat 
a emetre un altre cop Calafell Ràdio, el tema de la qualitat de Internet doncs és la mateixa 
de sempre, sempre emet a 128k. Dir-li que ningú puja els programes enlloc sinó una 
màquina automàticament  d’una entrada d’àudio i el mateix ordinador agafa i el penja, jo 
vull entendre que el que vostè fa referència és el volum, que potser en alguns aparells se 
sent fluix, però clar com que avui en dia hi ha les tabletes i els mòbils, doncs has de tenir 
un volum que potser, sí que és cert que en algun ordinador fix doncs el volum es baix, 
però la qualitat li puc dir i garantir de què és la mateixa de sempre.  La que hi ha de servei 
d’Internet perquè la màquina te marca la qualitat, que tu no pots dir quina vols i està 
posada la de sempre. Amb el tema de la pàgina web de l’Ajuntament el servidor és el que 
sempre ha tingut l’Ajuntament de Calafell, o sigui que en aquest cas no hi ha hagut cap 
modificació de servidor ni s’ha fet res i els cops que no funciona doncs són qüestions que 
el mateix servidor et diu, no es fa un manteniment i això. Si que és cert i així també ho 
vam explicar que just abans de Nadal vam rebre, no nosaltres, sinó el servidor que té 
l’Ajuntament de Calafell un atac d’una persona d’Orient Mitjà que volia agafar diferents 
servidors per tenir un súper servidor, bé, són els jaquets i justament una de les portes 
d’entrada que van veure era la nostra i per això va estar un temps així i l’empresa servidora 
juntament amb nosaltres hem intentat resoldre, doncs l’últim mes tots els problemes que 
han hagut respecte al atac aquest. Però vull dir que el servidor és el que sempre hi ha 
hagut aquí a l’Ajuntament de Calafell. Com ja se sap l’Ajuntament de Calafell va posar un 
la de mobilitat  per ordenar el trànsit i disminuir els accidents que és el problema més greu 
que hi havia amb la intenció de millorar tant el trànsit de vehicles com de ciudatans i al 
mateix temps també aprofitar per millorar voreres i carrers de Segur de Calafell que 
s’havia detectat que hi havia alguns desperfectes, ara fa res van publicar les dades de 
l’estudi de la implantació del pla de mobilitat i aquestes dades doncs ens donen que en el 
sector 1 i 2 que ha estat la implantació del pla de mobilitat, hi ha hagut una reducció del 
2012 al 2013 d’un 21% en els accidents. Si la dada aquesta és bona o no, si posem el 
mirall d’aquesta dada en tot el municipi és un 6%, llavors si que en aquesta zona s’ha 
reduït molt mes els accidents que a la resta del municipi. També s’ha reduït la velocitat 
màxima, tant en els carrers primaris com els secundaris i llavors dóna la raó de seguir fent 
el pla de mobilitat, en aquest sentit hem demanat un informe del tècnics de la casa, 
demanant que si ara s’havia fet la implantació dins de la corona de l’avinguda Espanya 
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que és el centre, per quina zona haurien de seguir? per la part oest o per la part est? 
Llavors els tècnics han dit que per la implicació que té de les direccions i això es 
recomanable seguir per la part oest i seguirem la recomanació dels tècnics i estem parlant 
del sector 5 i del sector número 3, com sempre hem dit nosaltres i això així ho farem 
perquè el pla de mobilitat entra tot, no només la part de l’obra sinó d’explicar-ho, per tant 
farem reunions amb els veïns, com van dir doncs a mida que el pla vagi sortint, així vam 
dir-ho i així ho seguirem fent. Vam fer una exposició pública i vam fer reunions amb els 
sectors 1 i 2 i ara farem el mateix, perquè la voluntat d’aquest equip de govern és 
informar i escoltar els suggeriments que els ciudatans puguin tenir, ja que són els afectats. 
O sigui podem dir que hem millorat l’aparcament, hem millorat també la seguretat i la 
suma de les dues coses i dóna com a resultat la imatge de Segur de Calafell i agafa una 
normalitat i per exemple ja no es veuen els cotxes aparcats a les voreres de Segur de 
Calafell. O sigui que políticament tirem endavant el projecte aquest, perquè és una 
inquietud de la ciutadania i així ens ho va manifestar i tècnicament veien que ho podem 
assumir i es viable i dins del calendari establert que hi ha les reunions amb veïns o sigui la 
informació pública i així ho farem i per acabar respecte al mercat vell dir que és un procés 
que mai s’havia fet aquí, que és el primer que es fa d’aquest estil, doncs que la ciutadania 
decideixi el futur d’un equipament, que els ciudatans han estat localitzats per grups i hem 
fet unes propostes i aquestes propostes s’han votat i des de l’Ajuntament i des de 
l’empresa que s’ha encarregat de fer el procés estan molt satisfets de la implicació de la 
ciutadania, des de l’Ajuntament volien que fos un procés finalista o sigui que vull dir amb 
això de finalista, que el futur del mercat vell fos a curt termini, o sigui que l’ús del mercat 
vell fos immediat, perquè no volem que l’edifici aquest es quedi sense poder utilitzar per 
culpa d’un projecte doncs no assumible i per això des de sempre hem dit i així ho hem 
manifestat que després de les votacions l’equip tècnic analitzaria totes les propostes 
votades i veuria la viabilitat de les propostes, ara estem en aquest procés i dir- lis com vam 
dir haurà una sessió de retorn feta per la empresa per explicar el final d’això i es baralla 
per dia 13 de febrer per fer aquesta sessió de retorn, no s’ha fet publica perquè doncs 
esperaven a final d’aquesta setmana que els tècnics ens diguessin si la data aquesta seria 
la bona i a partir de la següent setmana començar a fer difusió, sinó ho hem fet públic es 
perquè volien ser prudents i fins que els tècnics no han dit, escolta si nois poseu la data 
aquesta, però es baralla aquesta data i per mi Sr. Alcalde res mes. Van dir que a la sessió 
de retorn faríem públic el resultat de la votacions i els informes dels tècnics i així ho farem. 
 
 
Sr. Clavero: Jo només el tema de la furgoneta aquesta de Calafell Parc, a mi ja m’informen 
que aquesta furgoneta, sembla que estem parlant de la mateixa, doncs esta perfectament 
identificat el propietari i que la va movent o sigui no esta fixa al mateix lloc o sigui la mou 
uns metres i tal però es que això es el que diu la llei, si esta en moviment doncs.... però 
esta identificada, sí. 
 
 
Sr. Solé: Gràcies Sr. Alcalde, en primer lloc respondre al senyor Sieiro respecte a la barana 
de l’edifici de correus, això es comunitat no es via pública però de totes maneres el passat 
25 de gener va ver reunió de la comunitat i com fa sempre l’Ajuntament que assisteix a les 
reunions de veïns quan tenim presència, en aquest cas tenim bastant participació, un dels 
temes que va quedar a parlar durant aquest any 2014 es a veure si l’Ajuntament podia 
col·laborar, eren diferents temes i entre ells era el tema de la barana, per tant es un tema 
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que d’alguna manera ja esta parlat amb la comunitat, però com a propietari que som allà, 
pel que fa al Sr. Parera que hem parlat de la plaça Pau Casals del dipòsit, l’objectiu de la 
plaça no era fer un canvi de renovació total sinó era canviar principalment el paviment i 
l’enllumenat que era molt deficient, que no complia normatives en cap sentit i com es un 
punt de trobada molt important i s’ha pogut veure durant aquest any 2013, Per la Festa 
Major o la Fira, doncs d’alguna manera era necessari tot el que diu del tema i parlo en 
general del municipi, el que diu el planejament de com hem de tractar el tema de les 
aigües i dipòsits, canalitzacions etc.. pues l’Ajuntament en la mesura que pot, ara mateix 
no pot fer grans inversions, però si pot fer petites inversions per millorar els sistemes, pel 
que fa el Maxi has comentat dos temes l’obra del carrer Sant Pere i la direcció, comento el 
tema però també podria entrar en altres regidories perquè també es un tema de mobilitat 
i de via pública, però bé l’obra es el principal tema que provoca que pugui haver confusió, 
te un sentit el perquè s’ha fet així, la idea es que canvia el mínim els sentits dels carrers 
quan es fan obres perquè llavors la gent d’alguna manera esta acostumada a fer els 
mateixos recorreguts i si hi ha algú que no el pot fer doncs d’alguna manera 
indirectament ja li ve a la memòria que pot fer un altre camí, actualment el carrer Mallorca 
es de pujada i el carrer del Carme es de baixada, la idea era mantenir d’aquesta manera i 
no fer el canvi que vostè proposa tot i que es va plantejar, el tema es el següent si en breu 
comencen a fer algunes actuacions en el passeig, que ara ja entrarem en el següent punt 
que vostè a comentat, doncs d’alguna manera la idea es que aquests carrers continuïn 
d’aquesta manera, per tant un mes d’una manera i un mes d’un altra doncs pot portar 
mes confusió i també es va decidir així perquè d’alguna manera també hi ha la possibilitat 
degut a la obra del carrer Sant Pere la possibilitat per passar per carrerada d’en ralet i per 
tant d’alguna manera queda cobert el problema un altra tema i això si que potser s’hauria 
de fer una revisió es que potser s’hauria de mirar la senyalització perquè quedes mes clara, 
però creiem que la mobilitat en el lloc doncs es la que es tot i les dificultats degut a una 
obra, però possiblement la senyalització si que es pot millorar, si que s’han ficat uns 
cartells que son provisionals i que han de venir uns cartells doncs que es vegin mes, però 
de totes maneres farem una revisió al respecte. I respecte al Passeig Marítim, Calafell es un 
municipi que en alguns punts del municipi es difícil quan saber fer les obres, quan ens 
anem al Nadal doncs es Nadal, desprès es campanya de rebaixes doncs entenem que es 
un municipi d’allargar al màxim la temporada tant per davant com per darrere, per tant 
com a partir de setmana santa es difícil fer actuacions sobretot si la setmana santa cau 
tard, després possiblement els millors mesos i segurament amb això estem d’acord, 
setembre, octubre i novembre son els millors mesos, però també el recorregut i les 
negociacions i el punt ens ha portat  a les dates a les que estem ara, nosaltres en aquest 
sentit i sabem les dificultats que pot tenir a nivell de planificació a la licitació que es 
presenta una de les valoracions que es demana, molt important i es demana a les 
empreses que es presentin es quin es el Planning d’obres que ells ens proposen, però amb 
dos objectius principals: el primer objectiu es perquè ells tenen la suficient experiència i 
saben quins son els mitjans dons per saber quan de temps tenen per fer certes 
actuacions? I en segon lloc i possiblement també mes important saben el municipi que 
tenim, que es un municipi doncs que a l’estiu a de quedar totalment buit, doncs en base a 
això quina es la proposta que ells ens fan? En base a la situació que te el municipi en 
aquest cas Calafell Platja, per tant segurament l’obra es partirà en dos parts deixant l’estiu 
totalment buit, quines actuacions es faran? Si es farà tot el Passeig Marítim o es farà una 
part? es començarà potser per la part del mur? Doncs això es el que ens han de dir les 
empreses i això es el que nosaltres hem de valorar un cop tinguem totes les opcions 
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obertes, per tant òbviament nosaltres agafarem doncs el projecte independentment del 
tema econòmic que s’adapti mes a la realitat del sector, per un tema de planificació i per 
afectar el mínim als comerciants i al sector turístic doncs que també creien que s’ha de 
tenir en compte i molt en compte en aquest punt. Pel que fa al Sr. Bonilla pel tema de 
ADIF, dir que estem a principis d’any, al mes de gener i per tant estem en el procés de 
comunicació i converses amb ells i que en breu esperem que ens diguin alguna cosa, van 
dir que seria a finals d’any, principis per tant suposo que al pròxim ple o en algun altre 
moment que ens puguen reunir doncs podem dir alguna cosa mes concreta, nosaltres 
confiem en el que vam dir en el seu moment. Respecte al que s’ha referit del carrer 
Torredembarra dos coses, en primer lloc que la zona que vostè m’ha parlat surt de l’àmbit 
d’obra del carrer Torredembarra, per tant si que podem parlar de mancances en algun 
punt de la Rambla Mossèn Jaume Tobella, inclús d’altres punts del municipi, però del que 
vostè parlar es diferent de la zona de l’obra, si que quan es va fer l’obra es van demanar 
dos millores que eren degut a la demanda dels veïns que era el sector del Miramar 
Residencial i per anar cap al cementiri amb dos passos de peatons i amb una senyalització 
correcta i això es el que s’està fent com a millores i la part que vostè em diu, miri es delicat 
explicar-lo per mi perquè potser no em tocaria i si no ho sap després en privat li puc 
comentar, però jo l’emplaço que com representant del partit socialista en aquest cas que 
me ha preguntat que em formuli aquest prec i que no hagi de prendre jo la determinació i 
ho deixo aquí en aquest sentit, d’arreglar aquella vorera que em comenta perquè no hi 
hagin males interpretacions si algun dia es fa. Respecte al tema Sra. Cumplido, el tema de 
l’escola de Calafell Park, jo el que vull es repetir el que ja he dit perquè no es mal 
interpreti, jo el que he dit es que no es que s’hagués de fer una escola o no allà, jo no he 
dit això, jo el que dic que l’Ajuntament no fa les accions perquè les coses no vagin be, no 
hi ha suficients nens en aquest cas, sinó que l’Ajuntament intenta fer les coses be perquè 
tinguin una utilitat, un servei i una funcionalitat amb el temps independentment dels 
governs que hi hagin i això es el que he volgut dir amb el tema del tanatori, he ficat com 
exemple que potser no ha acabat de funcionar com ens pensaven com municipi i bé ho 
hem d’acceptar i treballar i buscar una solució però que no ho he dit en el sentit de que si 
s’havien de fer tres o quatre, segurament en el seu moment es va creure convenient i el 
govern de llavors ho ha fet de la millor manera possible, no com també s’han fet altres 
processos que han sortit o no han sortit i els que han sortit be potser no ens recordem 
perquè estan i d’alguna manera estem d’acord que hi vagin be i d’altres bé doncs queda 
allà, però no ho he dit en un sentit de que no s’hagués de fer d’acord, volia fer aquest 
aclariment. Respecte al comentari del Joan Carles Robert, vostè ha fet un prec i ha fet una 
reflexió, si no ho he entès malament, pel que fa a la reflexió que vostè a fet no he volgut 
donar a entendre i si vostè ho ha entès doncs no ha sigut així i ara li faré l’aclariment que 
si hagués volgut personalitzar el tema, però crec que la presumpta acusació o la manera 
que s’ha explicat crec que no era adequada i que no es certa i clar al ser el principal 
responsable en aquest sentit doncs d’alguna manera si que actuo aquí com a polític com 
representant i sortim d’aquí i al final som un ciudatà mes com ha de ser, però si que 
d’alguna manera havia de donar alguna explicació i si no defendrem perquè crec que no 
ha sigut el correcte i també d’alguna manera el que he intentat es defensar a l’equip de 
govern de cara això, per significar-ho o no potser si en algun moment he utilitzat la 
primera persona, però al final era una defensa del govern en aquest sentit, la meva 
intenció no es personalitzar els temes al final aquí tractem els temes i després al carrer 
pues mira intentem doncs fer tots vida normal. I respecte el tema de la vorera del mercat 
jo li dono tota la raó això ja s’ha comentat inclús amb els meus companys, gent al carrer ja 
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ens ho ha  comentat, s’han fet moltes coses be en aquella zona, en el tema de 
l’aparcament del mercat doncs s’han obert nous punts d’obertura per poder accedir a 
l’aparcament, al eliminar la tanca que ja estava molt rovellada, però bé va ser un error que 
es va passar, però bé d’alguna manera quan es pugui es resoldrà. Si que en aquell punt 
s’ha millorat molt la mobilitat entenc jo pel que fa a accedir a l’aparcament des de tots els 
punts del seu perímetre òbviament per la via del tren perquè la via es una obra física 
important i possiblement es aquest un dels punts que ha faltat arreglar però si que es un 
tema que queda pendent i sembla que no me he deixat a ningú per contestar. 
 
 
Sra. López: Simplement en relació al comentari que ha fet el Ramon no només tenim el 
problema o no problema si es pot dir així del tema de les Juntes de Govern Local i de les 
competències que tenim delegades del Ple amb aquestes, sinó que també hi ha una Llei 
de la transparència i que és ben cert que hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, 
el que passa que la Llei ja estava, es una interpretació que es fa i per tant la obligació ja 
existia, comentar-li que no nomes hem de complir amb això, s’ha de complir en temes de 
publicació de transparència tal com s’ha establert i que s’està estudiant tot perquè clar en 
molts pocs temps hem tingut molts canvis que els esta assumit la corporació, la corporació 
es la que tenim, els treballadors són els que tenim i ens esta manant unes feines que són 
molt complexes i si que hi ha uns terminis per presentar documentació, que es el que 
estem treballant a data d’avui i després ens posarem a valorar i a veure com gestionen 
doncs la resta de norma aplicable, però si que complirem, ja els informarem de que es el 
que es farà. Sí si l’entès el compliment el que passa que clar es una qüestió que s’ha de 
valorar, perquè s’hauran de fer dues sessions una privada i una pública per tant es un 
tema que s’ha de valorar a nivell equip de govern, els tinents d’alcalde que som els 
membres que realment que decidim a les juntes de govern local, en aquest cas l’alcalde 
des de el primer moment va decidir que tots els membres que formen part de l’equip de 
govern assisteixin a la junta de govern local per una qüestió de transparència i de 
confiança a tots el membres que formen a tots els regidors que tenen competències 
delegades i per tant no es que siguin cinc ja son onze i després hem de valorar com ho 
fem i actualment es fa a la sala de portaveus o a la sala d’alcaldia, però si que ho mirarem 
o sigui en cap moment es vol treure un dret que hi ha ni cap obligació que hem de 
complir, no tenim cap tipus de interès i som els primers en apostar per la transparència en 
aquest cas com a responsable doncs soc la primera i s’està valorant, gràcies. 
 
 
Sra. Suàrez: si nomes continuar confirmant que el tema de l’escola bressol El Petit Princep, 
es un tema que des de el primer dia vam prendre decisions al respecte i a partir d’aquí 
estem mirant i estudiant com esta el tema, no es fàcil perquè era una concessió que si mal 
no recordo era de trenta anys i el fracàs va ser al segon any i per tant era una concessió 
que estava basada en un terreny que era municipal però l’obra estava feta en base d’una 
hipoteca i l’aval era la concessió a trenta anys, per tant es un tema jurídic molt complicat 
que bé s’està mirant com es pot desenvolupar i de quina manera li podem donar viabilitat 
en aquell espai que evidentment entenen que s’ha d’utilitzar. 
 
Sr. Alcalde: D’acord, Olga. 
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Sra. Olga Elvira: Sí, a veure començaré amb la Yolanda que m’ha comentat el tema de 
l’estudi, bé cap problema ja ho has dit tu, les comissions informatives sempre que heu 
demanat algú se os ha donat, la setmana passada vam tenir la comissió si ho haguessis 
demanat la setmana passada ja tindries l’estudi, però vull dir que cap problema si durant 
aquesta setmana vinent passarem la nota i suposo que t’ho faran arribar i sinó a la 
propera comissió ho tindràs, val?.  
 
En el tema del Màxim i entrant en el debat, que he tingut moltes vegades amb ell a nivell 
personal quan no era polític també, que es el tema de les fires, a veure es molt complicat 
valorar la reversió que tenim a nivell fires, si es veritat que l’estudi com dius tu que es va 
fer als turistes que van venir aquí puntualment durant una etapa molt concreta, durant 
uns dies molt concrets, ells deien que no venien per una fira, o sigui que no s’havien 
assabentat de Calafell per una fira, el perfil que tenien llavors es el que esta a l’estudi que 
ja veureu, però mes enllà de valoracions de si les fires interessen si no i entrant en el 
conveni corner que es el que tu has dit i el que creus que no haurien d’estar, home el 
conveni corner es un conveni que ve de molts anys, de molts governs, de molts colors i 
que el conveni corner no es nomes un conveni que ens consti diners com Ajuntament sinó 
que es un conveni sota el paraigües de la Diputació de Tarragona, sota la marca Costa 
Daurada, perquè si sortim d’aquest conveni sortim d’aquesta marca llavors el que s’està 
intentant i des de el primer dia que vam entrar aquest equip de govern estem lluitant 
dintre de la diputació es Costa Daurada sí però Penedès també  i això amb tu ja ho he 
parlat Penedès Marítim és una iniciativa que va sorgir de l’Ajuntament de Cunit perquè no 
es sortien cap aquesta variant i llavors des de el primer moment que jo em vaig reunir amb 
l’Ajuntament de Cunit que estava fent lo del Penedès Marítim quan ens ho vam venir a 
presentar ja ho havien fet, des de  el primer moment els hi vam dir que el fi era molt bo 
però que no podien deixar de banda la marca Costa Daurada i que la marca Costa 
Daurada té molt de pes, llavors la finalitat d’aquest equip de govern i jo crec que de tot el 
consistori es: Calafell ha d’estar dintre de Costa Daurada però ha de ser Penedès, llavors 
amb aquesta lluita estem de fet cada vegada que ens reunim a la Diputació apostem pel 
mateix, estem a sobre de que els tres municipis Vendrell, Cunit i Calafell, bueno som una 
miqueta els que anem al capdavant però al darrera portem aquests dos municipis i estem 
lluitant perquè veritablement podem integrar les dues coses, llavors això era una de els 
coses que volia dir perquè sortir del corner, sortir del recolzament de la Diputació, sortir 
d’estar a totes les sèries de municipis que formem part, no nomes municipi sinó que esta 
els apartaments turístics, esta Port Aventura, n’hi ha una sèrie de sectors privats també 
que estan allà i que com Ajuntament també dintre del conveni que el teniu, perquè els 
teniu perquè us el vam donar a la comissió informativa, ja veureu que no nomes es un 
cost econòmic sinó que a mes a mes es tot el que hi ha al darrera a nivell entitats i 
poblacions que bé que ens recolzem mútuament, en el tema de la fira de FITUR en si 
mateixa, bé jo us vaig informar que a FITUR anaven com sempre l’Alcalde i la regidora de 
turisme perquè hem de pensar que FITUR es el punt de inici de totes les sèries de fires que 
es fan ja no nomes a l’estat espanyol sinó fora de l’estat espanyol i aquest punt de inici, bé 
no es nomes un sortir a la foto com molta gent vol vendre, sinó que al darrere d’aquest 
sortir a la foto i a una sèrie de contactes i reunions que des de i parlo com Ajuntament de 
Calafell, la resta també ho fan, però nosaltres com Ajuntament de Calafell doncs hem 
tingut diversos reunions que a mes a mes te les lligo amb el tema del conveni corner, 
perquè molts del turo operadors que ens hem reunit de diversos països  venen de la ma de 
la Diputació, sinó no podrien tenir aquestes reunions llavors per aquesta banda també 
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haurien de pensar que el conveni corner serveix per molt val, però el que si volia 
comentar-vos es que aquest any em tingut la gran sort que hem tingut a Calafell Ràdio 
durant tot el matí de la inauguració trameten des de allà, hem tingut Calafell Ràdio 
transmetin en directe i tenint entrevistes amb gent molt important a la fira de FITUR, això 
ha estat tota una fita per part del nostre Ajuntament perquè el fet de tenir un espai físic 
només per Calafell Ràdio a cos zero, o sigui a cos zero pel tema de la ràdio doncs també 
ha sigut per anar de la ma de la Diputació de Tarragona, llavors el conveni corner es 
Diputació de Tarragona no ens oblidem, es Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona, vostè pot considerar que potser no haurien de signar aquest conveni perquè 
nomes es una marca, no, darrere d’aquest conveni hi ha moltes mes coses que 
segurament i si algun dia vostè esta en el meu lloc valorarà molt positivament. Jo crec que 
ja per acabar i si ho hagi de dir si defenso a les treballadores del Patronat, aquí jo ho sento 
però que les dues persones del Patronat de Turisme de Calafell hagin vingut a la feria de 
FITUR, no perquè la regidora ho hagi dit, no es perquè la regidora ho hagi demanat, sinó 
aquestes dues persones són la tècnica i una persona responsable d’un projecte que tenim 
ara mateix a sobre de la taula a turisme, aquestes dos persones van venir mes enllà de 
passar dos dies a Madrid com es vol veure, aquestes dies van arribar un migdia i van 
marxar l’endemà al migdia o sigui van estar menys de vint-i-quatre hores, aquestes dues 
noies acompanyaven a la regidora i a l’alcalde a diferents reunions, en diferents tur 
operadors i en diferents entitats i associacions, perquè hem tingut diverses reunions 
acompanyaven a les dos persones representatives oficialment de l’Ajuntament de Calafell 
perquè elles són las que tenen sobre la taula els projectes, elles són les tècniques a 
desenvolupar aquests projectes i elles són, mes enllà de la basant política que podem tenir 
el Sr. Alcalde i jo, elles són les que veritablement tenen el treball a sobre la taula, el 
desenvolupant i el desenvolupant molt be, aquest any no hem tingut presència física en 
l’estant però la valoració tant d’aquest Ajuntament com de tots els Ajuntament que 
formem part del conveni corner ha sigut molt positiva, perquè els tècnics i els treballadors 
de les cases i les diferents persones que abans al mostrador, veritablement aquest any ha 
sigut un any de treball, de feina aquestes persones no han hagut d’estar donant tríptics 
sinó que han hagut d’estar fent feina que veritablement que de veritat us ho dic perquè 
he estat present a totes les reunions, elles i com a personal de turisme i com personal d’un 
patronat tant important com el de Calafell s’han sentit molt representades i s’han sentit 
molt orgulloses de fer la seva feina allà on els hi toca que es a les diferents fires, diferents 
trobades, igual que van a diferents reunions amb els diferents estaments on el patronat de 
turisme de Calafell esta present, llavors jo crec que amb això dono per contestat tot, bé el 
tema de la secció de comunicació que ho tenia aquí apuntat però bé forma part del tema 
del conveni corner que mes enllà de tot es fan moltes accions a comunicació en les quals 
Calafell està present, res mes, moltes gràcies. 
 
Sr. Garcia: Bueno yo contestar solo a la pregunta del Sr. Bonilla de la c/ Pisuerga que he 
tomado nota y en cuanto pueda mandare al inspector de via pública que se pase por la 
zona, gracias. 
    
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 11:53, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretaria en dono fe.  


