
 

 

    
    
    
    
Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament      ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2016/2PLE2016/2PLE2016/2PLE2016/2    
    
A Calafell, en data 1 de febrer de 2016, es reuneixen els membres del Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor Ramón Ferré Solé, i amb l'assistència dels 
regidors anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació 
senyora Àgueda Subirana Álvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de 
primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
    
Sr/a. MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA  
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. MARIA LLUÏSA LASTRA FLORES  
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL    
Sr/a. ALBERT PIJUAN HEREU 
Sr/a. IVAN MONTEJO SARIAS 
Sr/a. JACOB BALAGUER MESTRE 
Sr/a. JOAN SOLER GUASCH 
Sr/a. JOSÉ MANUEL TEJEDOR GONZÁLEZ  
 
 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:    Mireia AyatsMireia AyatsMireia AyatsMireia Ayats 
 
 
I a les 17:00, el Sr. president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
 
1.1.1.1.    APROVACIÓ CODI DEL BON GOVERN APROVACIÓ CODI DEL BON GOVERN APROVACIÓ CODI DEL BON GOVERN APROVACIÓ CODI DEL BON GOVERN     
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. En un entorn econòmic, social i polític en el qual la ciutadania manifesta un grau 
alt de distanciament envers la política, les institucions i els responsables públics, cal 
analitzar aquesta situació com una oportunitat, com a motor per a l’aprofundiment 
democràtic. Així doncs, les entitats locals han de redoblar els esforços per restablir el valor  
 



 

 

de la política local i recuperar la confiança dels ciutadans mitjançant una intensificació i 
exteriorització efectiva dels principis ètics, dels estàndards de conducta i de l’actitud dels 
càrrecs públics i dels directius locals. 
 
2. En aquest context, la definició i publicació d’un Codi de Bon Govern (CBG) resulta 
una eina adequada a aquest fi, reforçada per l’existència d’un nou marc jurídic que regula 
i garanteix la transparència en tots els àmbits d’actuació, l’accés a la informació pública i el 
bon govern. 
 
3. El CBG es presenta com una eina d’introducció formal a l’ètica en l’àmbit local 
amb caràcter innovador, i s’adapta a l’actual marc normatiu i també a les demandes de la 
ciutadania. Sobre una estructura senzilla s’hi apunten les línies estratègiques amb vista a 
l’adequada gestió pública local des de la consideració del bon govern, establint les bases 
per al seu desenvolupament posterior, si s’escau. 
 
4. La Comissió Executiva de la FEMP, el 24 de març de 2015, va aprovar la nova 
versió del Codi del Bon Govern Local que recull els principis de transparència i ètica 
pública i les mesures per millorar la gestió i la qualitat de la democràcia local.  
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.  
 
2. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.  
 
3. Codi del Bon Govern Local de la FEMP, aprovat per la Comissió Executiva de la 
FEMP el 24 de març de 2015. 
 
La Comissió Informativa de Transparència i Participació,de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1. Aprovar el Codi de Bon Govern de l’Ajuntament de Calafell, que s’adjunta a 
aquest acord. 
 
2. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Calafell a la “Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y 
Provincias”. 
 
3. Donar publicitat d’aquet acord al web municipal i al taulell d’anuncis de la 
Corporació. 
 
4. Donar trasllat d'aquest acord a la “Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP)”. 
 
Sr. Tejedor: Buenas tardes a todos y a los vecinos de Calafell aquí asistentes  y a los que 
nos están escuchando.  Antes de empezar con este primer punto, si me permite el 
Alcalde, quería comentar que desde el grupo municipal de Ciudadanos presentamos una 
moción sobre la transfobia que la entramos el día 19 de este mes.  La intención era crear 
un protocolo educativo contra la transfobia y el acoso escolar.  Es sólo una puntualización, 
dos minutos.  Se instaba a la Generalitat de Catalunya a que desarrollara un protocolo 
específico en el ámbito educativo y que se desarrollaran reglamentariamente las Leyes que 
están aprobadas en el mismo Parlament de Catalunya y trasladar el protocolo para que lo 
enriquecieran los grupos municipales y la comunidad educativa y luego trasladarlo a la  



 

 

 
 
 
Generalitat de Catalunya.  En comisión informativa vino una técnica a dar explicaciones, se 
vió que específicamente no había un protocolo específico contra transfobia y desde varios 
grupos nos pidieron que se diera tiempo para trabajarla y poder aportar algo a la misma.  
Con lo cuál desde el grupo municipal lo que hicimos o lo que haremos es dejarla en 
standby hasta el próximo pleno. Sólo quería informar de esto. 
 
Referente al Código del Buen Gobierno, y empezamos ya con el punto uno, es una 
herramienta que nos permite introducir una ética en la forma de actuar del Ayuntamiento 
en el entorno y en el momento actual que vivimos, en la que la ciudadanía está 
distanciada y desconfiada de las instituciones y de la política, los cargos políticos debemos 
atender esta demanda de transparencia y participación.  Y aprovechando que el nuevo 
marco jurídico regula y garantiza la transparencia debemos definir y publicar unas pautas 
de acción ética que todas ellas están recogidas en este código de buen gobierno. Para dar 
unas pinceladas de para qué sirve este código os puedo decir que aporta al Ayuntamiento 
más democracia, más participación ciudadana y más transparencia no sólo de cantidad 
sinó de calidad.  Todo esto nos lleva a una mejor dinàmica de trabajo y relaciones entre 
cargos públicos y funcionarios del ayuntamiento e incluso entre los cargos públicos y los 
ciudadanos.  Este documento que se ha presentado que es muy extenso y enriquecedor 
estará publicado en la página web del Ayuntamiento y ya mismo los vecinos de Calafell lo 
podrán consultar, porqué es una buena herramienta para cumplir lo que la ciudadanía nos 
demandaba.   
 
Sr. Ferré: Alguna intervenció? 
 
Sr. Balaguer: Sí, potser comencem a parlar dels plens o fer el que toca, perquè si ara, amb 
tots els respectes cap el company Tejedor, m’ha d’estar explicant les mocions que tenia o 
que tenia presentades i demés, jo potser parlaré de tot el que he treballat aquesta 
setmana i comencem a parlar tots aquí cadascú del que ens sembli. Ho trobo molt bé, 
perquè és una part justificada però ni toca ni és el moment. I hem de començar per la 
casa. Està bé però no toca i vostè com alcalde ho hauria d’acceptar. 
 
Sr. Ferré: Bé, si no ho hagués explicat ara ho hagués fet al final, però bé. 
 
Sr. Balaguer: Fem les coses bé i ja està.  Referent al punt res a dir. 
 
Sr. Montejo: Bé, per treure una mica de ferro a l’assumpte perquè ho ha presentat amb 
una gran eloqüència el ponent que semblava que estiguéssim aquí aprovant un 
instrument que transformaria la realitat del municipi, aquest document nosaltres el 
considerem acceptable, de fet no deixa de ser un recopil·latori de disposicions legals i 
normatives que ja existeixen en un sol document. Per tant, en cap cas et canvia les 
obligacions legals de l’Ajuntament i el que seria interessant veure és la translació concreta 
que tindrà aquest document, accions concretes i aquestes sí que podran marcar una 
diferència entre el que fa aquest Ajuntament i d’altres per implementar totes aquelles 
voluntats que queden recollides al document.  Només un parell de puntualitzacions: una 
que ens ha sorprès bastant quan el debatem en comissió informativa, el punt catorze 
d’aquest document parla de què cal fomentar la creació d’instruments de control i 
seguiment de la contractació pública i parla entre d’altres d’introduir criteris de 
responsabilitat social en els contractes a la pàgina set.  I des del nostre grup municipal ens 
preguntem si el grup de Ciudadanos li sembla bé aquest punt atès que fa pocs mesos van  
 
 



 

 

votar en contra d’una moció que plantejava precisament que l’Ajuntament treballi amb la 
banca ètica, una banca que segueix uns criteris diferents a la banca convencional que 
opera en paradisos fiscals i explota menors en països subdesenvolupats i entenem que és 
una contradicció que presentin aquest document en aquest punt quan expressen la 
materialització de mocions que presenten altres grups a les que s’hi oposen amb 
arguments tan bizantins com que la Llei de l’oferta i la demanda ha de prevaldre per 
damunt de qualsevol cosa. 
 
I finalment voldríem fer un agraïment al regidor ponent i al grup del Partido Popular 
perquè amb bona filosofia de consens i de diàleg van acceptar i modificar el text original 
per eliminar l’esmena a la Constitución Española  a fi  i efectes que tots els regidors 
d’aquest Ple ens hi poguéssim sentir còmodes. Gràcies. 
 
Sr. Tejedor: Referente a lo que dice Ivan Montejo primero dos cosas que no son ciertas. 
Primero, se votó en contra de la moción porqué no queríamos que se cerrara sólo un 
debate a una banca. Dijimos que por eso votábamos en contra porqué queríamos dejar 
abierta la negociación con cualquier tipo de entidad porque manejábamos dinero de 
nuestros vecinos.  Segundo, respecto el tema de la Constitución, precisamente era una 
cosa que iba a comentar al finalizar la exposición, pero ya que usted la nombra la 
comento.  Cuando se planteó esta situación hubo que llegar a una moción porqué los 
mismos señores del Partido Popular que nosotros no queríamos que se retiraran ni 
referencias a la Constitución Española, ni al Estatuto de Autonomía de Catalunya ni a las 
Leyes que regulan el funcionamiento de los municipios tanto catalanes como españoles. 
Se llevó a votación, perdimos porqué sólo votamos a favor Partido Popular y este miembro 
de Ciudadanos, el resto votaron en contra.  Aún así, lógicamente por entender que es un 
documento que si hay que implementar, trabajar, porqué es una arma para que la 
ciudadanía tenga un seguimiento y un control de los cargos públicos, por eso votamos 
lógicamente este documento sabiendo que guste a quien guste o le sea indiferente el 
marco legal en el que nos movemos es la Constitución Española, el Estatut de Catalunya y 
las Leyes del ámbito local  y estatal. 
 
Sra. Suàrez: D’acord amb el Codi de Bon Govern, que entenem que és un codi on 
s’especifiquen voluntats i on consensuem entre tots els grups presents en aquest 
consistori, ara falta posar les eines. Vull dir, que el Codi de Bon govern en si no és una 
eina per desenvolupar tot el que hi ha dins, sinó que hi ha uns principis que es volen dur a 
terme i ara necessitem les eines. Una d’elles la moció que es va presentar fa un temps, 
presentada per Esquerra en relació amb la contractació de personal d’aquest Ajuntament i 
que, per tant, entenem que vostè com a president de la Comissió de Participació i 
Transparència, vetllar perquè aquesta mesa de contractació on es dóna compte de les 
contractacions de personal es dugui a terme com pertoca i donant compte a tots els grups 
municipals i a tots els que demanem diferents informacions en aquest aspecte. Per la resta 
res més, gràcies. 
 
Sr. Ferré: Vol tancar el ponent? 
 
Sr. Tejedor: Creo que la explicación ya está dada. Contestando a Sandra Suárez, pues por 
supuesto, es más desde Ciudadanos también tenemos intención de presentar una moción 
donde se haga un seguimiento de las mociones que se lleven a término.  Una moción para 
que se verifique y se controle que las mociones que se presentan aquí no quedan sólo en 
papel mojado, sinó que se cumplen.   
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Transparència i Participació i per unanimitat acorda:  
 
1.Aprovar el Codi de Bon Govern de l’Ajuntament de Calafell, que s’adjunta a aquest  



 

 

 
 
acord. 
 
2.Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Calafell a la “Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y 
Provincias”. 
 
3.Donar publicitat d’aquet acord al web municipal i al taulell d’anuncis de la Corporació. 
 
4.Donar trasllat d'aquest acord a la “Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP)”. 
 

CCCCODI  BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE ODI  BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE ODI  BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE ODI  BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELLCALAFELLCALAFELLCALAFELL    
 
IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    
 
En un entorn econòmic, social i polític en el qual la ciutadania manifesta un grau alt de 
distanciament envers la política, les institucions i els responsables públics, cal analitzar 
aquesta situació com una oportunitat, com a motor per a l’aprofundiment democràtic. 
Així doncs, les entitats locals han de redoblar els esforços per restablir el valor de la política 
local i recuperar la confiança dels ciutadans mitjançant una intensificació i exteriorització 
efectiva dels principis ètics, dels estàndards de conducta i de l’actitud dels càrrecs públics i 
dels directius locals. 
 
En aquest context, la definició i publicació d’un Codi de Bon Govern (CBG) resulta una 
eina adequada a aquest fi, reforçada per l’existència d’un nou marc jurídic que regula i 
garanteix la transparència en tots els àmbits d’actuació, l’accés a la informació pública i el 
bon govern. 
 
El CBG es presenta com una eina d’introducció formal a l’ètica en l’àmbit local amb 
caràcter innovador, i s’adapta a l’actual marc normatiu i també a les demandes de la 
ciutadania. Sobre una estructura senzilla s’hi apunten les línies estratègiques amb vista a 
l’adequada gestió pública local des de la consideració del bon govern, establint les bases 
per al seu desenvolupament posterior, si s’escau. 
 
Àmbit objectiuÀmbit objectiuÀmbit objectiuÀmbit objectiu    
 
El Codi de Bon Govern té per objecte l’establiment dels principis que cal respectar en 
l’acompliment de les responsabilitats polítiques de govern i administració, així com les de 
direcció i gestió local, fixant els compromisos que reflecteixin els estàndards de conducta 
recomanats i reforçant la qualitat democràtica de les institucions locals. 
 
Com a objectius específics es poden assenyalar els següents: 
 
• Integrar la dimensió ètica en el funcionament de les entitats locals. 
 
• Incorporar les estratègies d’actuació per a l’assoliment d’una democràcia real i 
efectiva, mitjançant la participació i el govern obert, en els àmbits que correspongui a 
cadascú. 
 
• Definir les línies bàsiques que han de presidir la gestió pública local. 

 

 
 



 

 

• Reforçar els estàndards de conducta en l’exercici de les responsabilitats públiques. 
 
• Delimitar les pautes per a unes relacions adequades entre els àmbits de govern i 
gestió, normalitzant-ne les relacions personals internes. 
 
Àmbit subjectiuÀmbit subjectiuÀmbit subjectiuÀmbit subjectiu    
 
El CBG, en la seva condició d’instrument inspirador de l’actuació de les entitats locals i del 
personal al seu servei, s’aplicarà a: 
 
a) Els membres de la Corporació, en la seva condició de representants electes. 
 
b) Els membres dels òrgans de govern dels organismes autònoms, entitats públiques 
empresarials locals i societats mercantils locals. 
 
c) Els titulars d’òrgans directius, segons la definició de la normativa en matèria de 
règim local i funció pública. 
 
d) El personal que d’acord amb la llei exerceixi funcions directives al servei de 
l’Ajuntament de Calafell, entenent com a tal aquells funcionaris que exerceixin funcions 
de gestió o execució de caràcter superior, s’ajustin a les directrius generals fixades per 
l’òrgan de govern de la Corporació i adoptin a l’efecte les decisions oportunes per a la 
qual cosa disposen d’un marge d’autonomia dins d’aquestes directrius generals. 
 
e) Funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
A fi d’aclarir terminològicament l’àmbit subjectiu en el desenvolupament del CBG, pel que 
fa a les referències als empleats públics que s’hi inclouen, farem servir l’expressió 
“directius públics locals”. 
 
Amb caràcter previ a l’assumpció d’un càrrec públic, responsabilitat política o funció 
executiva en l’organització, s’haurà de subscriure el CBG aprovar per la Corporació. 
 
Aquesta delimitació no exclou la subscripció dels seus objectius per part de tots els 
empleats públics locals, que estan subjectes, referent a això, al codi ètic i de conducta 
recollit en la normativa sobre funció pública, ni la dels subjectes proveïdors de serveis a 
l’Administració local i perceptors de fons públics. 
 
Principis de bon governPrincipis de bon governPrincipis de bon governPrincipis de bon govern    
 
Els subjectes destinataris del CBG han d’ajustar la gestió dels interessos públics i el 
desenvolupament de la democràcia participació a la realització efectiva del govern obert i 
els seus principis de transparència, participació i col·laboració, com a mínim en els termes 
de la normativa vigent a cada moment, en una gestió orientada a la ciutadania. 
 
Per assolir aquests objectius, cal que actuïn orientats a complir els principis següents i 
evitar qualsevol conducta que hi sigui contrària: 
 
a) Han d’actuar en l’exercici de les seves funcions d’acord amb la legislació vigent,  
 
han de promoure el respecte als drets fonamentals i a les llibertats públiques i han 
d’ajustar la seva activitat als principis ètics i de conducta continguts en aquest Codi de Bon 
Govern Local. 
 
b) El desenvolupament de les tasques de govern el presidiran els principis d’eficàcia,  



 

 

 
 
 
economia, eficiència i satisfacció de l’interès general, així com el de racionalització i 
optimització dels recursos públics. 
 
c) Han de respectar el principi d’imparcialitat, de manera que mantinguin un criteri 
independent i aliè a tot interès particular, assegurant un tracte igual i sense 
discriminacions de cap tipus en l’exercici de les seves funcions. 
 
d) Han d’executar les polítiques públiques conforme als principis de publicitat, 
innovació, transparència i bon servei a la ciutadania, defensant els interessos generals i la 
generació de valor amb dedicació al servei públic. 
 
e) Han de respectar les obligacions derivades del seu càrrec i, especialment, la 
normativa reguladora de les incompatibilitats i els conflictes d’interessos, els deures 
d’honestedat, bona fe, sigil i discreció en relació amb les dades i els informes dels quals 
tinguin coneixement per raó del càrrec. 
 
f) Han d’exercir els poders que els atribueixi la normativa vigent amb la finalitat 
exclusiva per a la qual van ser atorgats, han d’evitar tota acció que pugui posar en risc 
l’interès públic o el patrimoni de les administracions, sense implicar-se en situacions, 
activitats o interessos incompatibles amb les seves funcions i sense intervenir en els 
assumptes en què concorri alguna causa que pugui afectar la seva objectivitat. 
 
g) Han d’incorporar a la seva actuació valors com la inclusió social dels col·lectius més 
desfavorits, la tolerància i el foment de la diversitat, la lluita contra el canvi climàtic, la 
protecció del medi ambient i l’ordenació racional i sostenible del territori, garantint el 
principi d’igualtat i equilibri territorial en l’accés als serveis públics. 
 
h) Han de respectar la disciplina pressupostària i financera per tal de garantir la 
correcta administració dels recursos públics. 
 
i) L’exercici de les competències locals establertes pel marc normatiu i les capacitats 
de gestió associades les han de desenvolupar sota els principis d’un millor servei ciutadà, 
proximitat i subsidiarietat. 
 
j) Cal impulsar l’adopció de models de gestió pública que alineïn recursos estratègics 
i que garanteixin una orientació als resultats davant la societat, alhora que generin valor 
com a màxima garantia d’enfortiment del sector públic i de les seves institucions i 
organitzacions. 
 
k) S’ha d’apostar per una direcció i una gestió professional dels recursos humans com 
a elements clau d’un funcionament adequat de l’Administració pública. 
 
Estàndards de conducta per a la millora de la democràcia localEstàndards de conducta per a la millora de la democràcia localEstàndards de conducta per a la millora de la democràcia localEstàndards de conducta per a la millora de la democràcia local    
 
La plasmació del caràcter democràtic de la institució exigeix que es reflecteixi en l’actuació 
dels seus membres, en la qual s’ajusti l’acompliment de les responsabilitats públiques a les 
línies de conducta següents: 
 
1. Han d’assumir, en tot moment, la responsabilitat de les decisions i actuacions  
 
 



 

 

pròpies i dels organismes que dirigeixin, sense derivar-la als seus subordinats si no hi ha 
una causa objectiva, i sens perjudici d’altres que siguin exigibles legalment. 
 
2. Han de fomentar els valors cívics i utilitzar un to respectuós, curós i deferent en les 
seves intervencions i en el tracte amb els ciutadans. 
 
3. Tots els membres de la Corporació, tant els integrants del govern com els que 
formin part de l’oposició, han de basar la seva actuació en la lleialtat institucional, la 
informació i la transparència, col·laborant en la definició dels objectius estratègics i 
procurant assolir consensos en els assumptes de més rellevància. 
 
4. La presa de decisions ha de perseguir la satisfacció dels interessos generals i s’ha 
de fonamentar en consideracions objectives orientades a l’interès comú i el tracte igual i 
no discriminatori. 
 
5. Han de respondre davant els ciutadans durant tot el seu mandat, atenent 
diligentment qualsevol sol·licitud d’informació relativa a l’acompliment de les seves 
funcions, els motius de la seva actuació o el funcionament dels serveis i departaments dels 
quals siguin responsables. 
 
6. Han de garantir que la gestió pública tingui un enfocament centrat en la 
ciutadania, amb un compromís de millora contínua en la qualitat de la informació, 
l’atenció i els serveis prestats. 
 
7. Han de potenciar els instruments necessaris per garantir la transparència en el 
disseny de les polítiques públiques i en la seva avaluació. 
 
8. Han d’impulsar la implantació d’una Administració receptiva i accessible, 
mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible per a totes les persones, 
la simplificació, l’eliminació de traves burocràtiques, l’agilitació dels procediments, l’accés 
electrònic als serveis i la millora de la qualitat de les normes i regulacions. 
 
9. Els càrrecs electes han de respectar la voluntat de la ciutadania i actuar amb 
lleialtat política, comprometent-se a assumir el codi de conducta política en relació amb el 
transfuguisme a les corporacions locals. 
 
10. Amb motiu dels desplaçaments derivats de l’exercici de les funcions pròpies del 
càrrec, han de fer servir el mitjà de transport adient en cada cas, tenint sempre en compte 
les necessitats de la Corporació i la millor opció quant al cost. 
 
11. Han de facilitar les actuacions de control i supervisió que adoptin les autoritats 
internes o externes competents, i s’han d’abstenir d’obstaculitzar l’execució de qualsevol 
mesura de supervisió que les autoritats internes o externes rellevants puguin prendre amb 
la deguda justificació i transparència. 
 
12. Han de respondre amb diligència a les sol·licituds d’informació formulades en 
relació amb l’acompliment de les seves funcions, i abstenir-se de subministrar cap dada 
confidencial o informació subjecte a protecció de dades de caràcter personal, i alhora 
articular mesures que fomentin la cobertura per part dels mitjans de comunicació de 
l’acompliment de les seves funcions i el funcionament dels serveis i departaments al seu 
càrrec. 
 
13. Han de promoure l’excel·lència de l’Administració mitjançant el desenvolupament 
de la gestió des de l’òptica de la innovació i la qualitat, juntament amb la simplificació i la  

 



 

 

 
 
 
reducció de càrregues administratives, garantint la implantació definitiva de 
l’Administració electrònica. 
 
14. Cal fomentar la creació d’instruments de control i seguiment de la contractació 
pública per tal de garantir als operadors econòmics un tracte igualitari i no discriminatori i 
un procediment basat en la transparència, així com la introducció de criteris de 
responsabilitat social en els contractes. 
 
Compromisos ètics en matèria de conflictes d’interessosCompromisos ètics en matèria de conflictes d’interessosCompromisos ètics en matèria de conflictes d’interessosCompromisos ètics en matèria de conflictes d’interessos    
 
L’acompliment de responsabilitats públiques exigeix el respecte a la normativa quant a 
conflicte d’interessos, davant el qual són necessaris els compromisos següents: 
 
1. En l’exercici de les seves facultats discrecionals, s’han d’abstenir de concedir-se cap 
avantatge a si mateixos o a una altra persona o grup de persones amb la finalitat 
d’obtenir-ne un benefici personal directe o indirecte. 
 
2. S’han d’abstenir de participar en qualsevol deliberació, votació o execució d’aquells 
assumptes en què tinguin un interès personal, ja sigui directe o indirecte. 
 
3. No poden influir en l’agilitació o resolució de tràmits o procediments administratius 
sense causa justa i, en cap cas, quan això comporti un privilegi en benefici propi o del seu 
entorn ni quan suposi un menyscapte dels interessos de tercers o de l’interès general. 
 
4. No poden acceptar, rebre o sol·licitar directament o a través de tercers, regals que 
sobrepassin els usos habituals, socials o de cortesia per part d’entitats o persones, o, en 
cap cas, que superin la quantia de cent cinquanta euros. 
 
5. Han de rebutjar tot favor o servei en condicions avantatjoses per part de persones 
físiques o entitats privades que puguin condicionar l’acompliment de les seves funcions. 
 
6. Quan a l’acompliment de càrrecs en òrgans executius de direcció de partits polítics 
i organitzacions sindicals, aquesta activitat en cap cas menyscabarà o comprometrà 
l’exercici de les seves funcions. 
 
Règim d’incompatibilitats i retribucionsRègim d’incompatibilitats i retribucionsRègim d’incompatibilitats i retribucionsRègim d’incompatibilitats i retribucions    
 
L’adequat compliment de les exigències normatives imposades pel règim 
d’incompatibilitats i l’estructura retributiva s’ha d’ajustar als paràmetres següents: 
 
1. Els membres de la Corporació han de formular, amb motiu de la seva presa de 
possessió, en ocasió del cessament i al final del seu mandat, declaracions sobre causes de 
possible incompatibilitat i qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics. Així mateix, han de comunicar qualsevol modificació en el termini 
màxim d’un mes. 
 
2. Així mateix, han de presentar declaració dels seus béns patrimonials i de la 
participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats en què participen.  

 

 



 

 

Aquestes declaracions, efectuades en els models aprovats pel Ple de l’Ajuntament de 
Calafell, s’han de dur a terme abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament i al 
final del mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet. 
 
Les dades bàsiques de les declaracions de béns i activitats presentades pels membres ed la 
Corporació a què fan referència els punts 1 i 2 anteriors, seran publicades al Portal de la 
Transparència corporatiu. 
 
3. Han d’evitar qualsevol conflicte d’interessos amb motiu de l’exercici de les seves 
funcions públiques, i s’han d’abstenir d’utilitzar les seves competències i prerrogatives 
institucionals per atorgar-se a si mateixos o a terceres persones cap tipus de benefici, així 
com de dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o indirectament, entri 
en col·lisió amb els interessos públics de la seva responsabilitat. 
 
4. L’exercici de responsabilitats executives al govern local, una vegada que hagi 
finalitzat el mandat o s’hagi produït el cessament i, durant un període de dos anys, 
comporta el compliment de les limitacions per a l’exercici d’activitats privades establertes 
per la legislació reguladora de conflictes d’interessos que els sigui aplicable. 
 
5. El règim de dedicació exclusiva i parcial, així com les altres retribucions dels 
representants locals, s’han de fixar amb ple respecte pels límits establerts per la legislació 
vigent, amb proporcionalitat i atenent a característiques de l’entitat i del lloc a ocupar com 
ara pressupost, situació financera i competències i responsabilitats a exercir. 
 
Govern i Administració: relacions entre càrrecs electes i empleats públicsGovern i Administració: relacions entre càrrecs electes i empleats públicsGovern i Administració: relacions entre càrrecs electes i empleats públicsGovern i Administració: relacions entre càrrecs electes i empleats públics    
 
Les relacions entre càrrecs electes i empleats públics s’han d’ajustar als principis ètics 
recollits per la normativa en matèria de transparència i ocupació pública, entre d’altres: 
respecte a la legislació vigent  que integri l’ordenament jurídic, lleialtat institucional, 
objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació 
al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, 
promoció de l’entorn cultura i medi ambiental i respecte als drets humans i a la igualtat 
entre dones i homes. 
 
Cada persona al servei dels interessos públics locals ha d’assumir la seva comesa i les seves 
funcions de forma legal i coordinada amb la resta de responsables públics, polítics, tècnics 
i administratius. Per garantir l’existència d’un entorn de treball en harmonia, i amb vista al 
correcte desenvolupament dels serveis públics, s’han d’articular vies orientades a la solució 
de les discrepàncies o conflictes que puguin produir-se. 
 
Les relacions entre càrrecs electes i empleats públics s’han d’organitzar a través de la 
implementació dels mecanismes, físics i telemàtics, necessaris que garanteixin la 
possibilitat d’interlocució directa i el desenvolupament d’un procediment de mediació, 
presencial o electrònic, entre les parts en conflicte. 
 
Els càrrecs electes han d’impulsar la formació en principis d’integritat i orientació del Codi 
de Bon Govern per al conjunt d’empleats públics. 
 
Mesures per a la millora de la democràcia participativaMesures per a la millora de la democràcia participativaMesures per a la millora de la democràcia participativaMesures per a la millora de la democràcia participativa    
 
El principi de proximitat en l’àmbit local configura a les entitats locals com a l’espai de 
govern i administració idoni per assolir la màxima participació ciutadana i instrumentar les 
vies i canals que facin possible la seva materialització a nivells òptims. 
 
A l’efecte de conèixer amb precisió les necessitats i expectatives de la ciutadania, així com  



 

 

 
 
 
de garantir l’existència de vies d’interlocució s’adoptaran les mesures següents: 
 
1. Es regularà una carta de drets i deures ciutadans com a instrument en el qual 
definir i facilitar el seu exercici. 
 
2. Es promourà la utilització d’enquestes, fetes en els mateixos serveis, al web i xarxes 
socials o a peu de carrer, les bústies de queixes i suggeriments, els recursos administratius i 
altres canals de participació com ara les associacions veïnals, la Comissió Especial de 
Suggeriments i Reclamacions. 
 
3. Es procurarà la millora dels procediments de codecisió i la transformació de les 
estructures burocràtiques desactualitzades per la consecució d’una governança real, com a 
govern obert, participatiu, transparent i equitatiu. 
 
4. Es convocaran tots els grups d’interès i se’ls convidarà a expressar les seves 
opinions i suggeriments i, fins i tot, a col·laborar en la redacció de les normes locals, amb 
la possibilitat de pactar en el marc de la potestat material de decisió política. 
 
5. S’implementaran els pressupostos participatius com a instrument de millora de la 
participació de la ciutadania en l’assignació dels recursos públics i en la definició 
d’objectius prioritaris de gestió. 
 
6. S’atendran les necessitats socials en les diferents etapes de la vida i es procurarà la 
conciliació del temps de treball amb el que no ho és (oci, formació). 
 
Així mateix es facilitarà l’exercici del dret a la iniciativa popular i es presentaran propostes 
d’acords o actuacions o projectes normatius en matèria de la competència local. 
Igualment, a través de les entitats ciutadanes reconegudes d’interès local, s’establiran les 
vies per sol·licitar a l’Administració local que es duguin a terme activitats d’interès públic i 
de competència local amb l’aportació de mitjans econòmics, béns, drets o treball personal. 
 
L’atenció ciutadana s’estructurarà a través d’un doble mecanisme: 
 
1. Es coordinarà una atenció generalista, integrada en un sol servei (servei d’atenció 
ciutadana) per aconseguir beneficis clars en homogeneïtzació de les dades, en 
accessibilitat dels ciutadans, en l’establiment de criteris uniformes, en la selecció i formació 
dels operadors, en l’adopció de decisions i en el reconeixement de les singularitats pròpies 
del funcionament del servei. 
 
2. Atenció i informació especialitzada, subministrada des de les pròpies unitats que la 
generen. Atesa l’orientació al ciutadà, caldrà establir les bases tecnològiques, de gestió, 
tècniques i legals, incloses les econòmiques, per aconseguir que la seva relació amb 
l’administració sigui més accessible en temps i cost. 
 
S’entén el dret d’accés a la informació com a part essencial del dret genèric de participació 
ciutadana en els assumptes públics. 
 
Marc per la participació ciutadana 2.0Marc per la participació ciutadana 2.0Marc per la participació ciutadana 2.0Marc per la participació ciutadana 2.0    
 
 
 
 



 

 

L’entorn canviant i la transformació de l’administració local exigeix l’establiment d’un marc  
per a la participació ciutadana amb un enfocament 2.0 basat en les mesures i les 
estratègies següents: 
 
1. Contemplar l’ús de les tecnologies socials com a eina de millora de la participació 
ciutadana mitjançant la superació de les tradicionals barreres d’espai i temps creant espais 
digitals oberts a la participació sense restriccions, i desenvolupar comunitats virtuals que 
afavoreixin el bé comú. 
 
2. Facilitar i promoure la iniciativa i la participació ciutadana tant individual com 
col·lectiva en la gestió local, sens perjudici de les facultats de decisió corresponents als 
òrgans locals corresponents. 
 
3. Fer efectius els drets i deures de la ciutadania recollits en la legislació aplicable i la 
normativa local i vetllar pel seu compliment. 
 
4. Aprovar la gestió local a les ciutadanes i els ciutadans per tal d’aconseguir una 
democràcia de proximitat real. 
 
5. Dissenyar òrgans i mecanismes que garanteixin els drets de la ciutadania relatius a 
participació ciutadana. 
 
6. Aconseguir la integració de tots els sectors socials en els mecanismes, espais i 
dispositius recollits en la corresponent normativa local. 
 
7. Consolidar la participació ciutadana estratègica en la política local amb el 
desenvolupament d’una cultura participativa que imprimeix caràcter a tota l’activitat en 
tot el seu àmbit territorial. 
 
8. Adaptar la normativa local a la nova realitat social, mitjançant la presència i 
participació de l’entitat local a les xarxes socials digitals més utilitzades per la ciutadania i 
mitjançant la creació de comunitats virtuals locals. 
 
9. Servir de suport i complement a les estratègies i plans d’actuació locals en matèria 
de participació. 
 
La participació ciutadana 2.0 s’articularà com una participació accessible, plural, 
representativa, activa i oberta, que facilitarà la igualtat d’oportunitats i integració de tots 
els sectors de la població directa, i s’explorarà el desenvolupament d’un procediment de 
mediació, presencial o electrònic, per a la resolució de conflictes. 
 
A més de les xarxes i vies d’informació i comunicació institucionals, els càrrecs electes i 
directius públics locals tindran preferiblement presència a les xarxes socials per oferir una 
major transparència i un millor servei públic a la ciutadania. 
 
Aprovació del Codi de Bon GovernAprovació del Codi de Bon GovernAprovació del Codi de Bon GovernAprovació del Codi de Bon Govern    
 
L’aprovació de CBG es durà a terme mitjançant l’adopció del corresponent acord 
d’adhesió pel Ple, per facilitar l’íntegra subscripció dels seus principis i valors per la totalitat 
dels membres ed la Corporació, govern i oposició. 
 
L’adequada execució del CBG exigirà l’assignació individualitzada d’aquesta responsabilitat 
en el marc de l’organització política i administrativa, per tal de garantir el compliment dels 
seus objectius. 
 



 

 

 
 
 
Els òrgans i el personal responsables d’aquesta funció portaran a terme totes les 
actuacions que siguin necessàries per garantir l’adequada difusió i coneixement del CBG, 
amb especial incidència a garantir el seu coneixement per la ciutadania, la seva 
incorporació a l’ordenament jurídic local i la màxima difusió entre els agents socials, 
econòmics i culturals. 
 
L’acord d’adhesió al CBG serà comunicat a la FEMP per al seu coneixement i, si escau, 
seguiment. Les entitats locals adherides al CBG promouran la seva incorporació a la Xarxa 
d’Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana de la FEMP. 
 
AvaluaciAvaluaciAvaluaciAvaluació i seguimentó i seguimentó i seguimentó i seguiment    
 
L’adhesió al CBG requereix la determinació de les estratègies per al seu desenvolupament, 
avaluació i seguiment en l’àmbit de cada entitat local i encaixar aquestes actuacions en el 
marc legislatiu vigent i les peculiaritats de la respectiva entitat, amb una visió participativa i 
col·laboradora. 
 
Amb aquesta finalitat, les entitats locals adherides al CBG elaboraran, amb la periodicitat 
que es determini, un informe d’avaluació sobre el seu compliment a través d’indicadors de 
mesura i valoració, que incorporarà, al seu torn, el resultat dels processos d’avaluació i 
seguiment dels instruments de planificació, les cartes de serveis i altres compromisos de 
qualitat existents en la respectiva entitat local. Es procedirà a la creació d’un observatori 
d’avaluació de la transparència, la qualitat i el bon govern, per tal de valorar l’aplicació del 
Codi i, proposar, actuacions d’implementació i millora, així com d’avaluació i seguiment, 
sens perjudici de l’assignació d’altres finalitats. 
 
2. 2. 2. 2. RATIFICACIÓRATIFICACIÓRATIFICACIÓRATIFICACIÓ    DE L'ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEL CAMP DE DE L'ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEL CAMP DE DE L'ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEL CAMP DE DE L'ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEL CAMP DE 
TARRAGONA I LA SEVA ÀREA D'INFLÙÈNCIA I ACCEPTACIÓ DE L'INGRÉS EN TARRAGONA I LA SEVA ÀREA D'INFLÙÈNCIA I ACCEPTACIÓ DE L'INGRÉS EN TARRAGONA I LA SEVA ÀREA D'INFLÙÈNCIA I ACCEPTACIÓ DE L'INGRÉS EN TARRAGONA I LA SEVA ÀREA D'INFLÙÈNCIA I ACCEPTACIÓ DE L'INGRÉS EN 
CONCEPTE DE PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONSORCICONCEPTE DE PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONSORCICONCEPTE DE PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONSORCICONCEPTE DE PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI    
 
FetsFetsFetsFets    
 
El consell plenari del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència, en sessió 
del dia 1 d’abril de 2015, adoptà, per unanimitat, l’acord de ratificar íntegrament l’acord 
adoptat pel Consell Plenari de data 19 de desembre de 2014 i en conseqüència aprovar la 
dissolució del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència amb efectes del 
31 de desembre de 2014 així com els criteris de repartiment de la liquidació del consorci i 
els coeficients de repartiment resultants. 
 
Els criteris de repartiment de la liquidació del consorci venen determinats per la 
ponderació de les quotes realment abonades pels ens consorciats que figuraven d’alta a 
data 31 de desembre de 2014. 
En aquest sentit, el consorci ha realitzat un ingrés d’import 4.767,07 euros al compte 
corrent de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. La Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) incorpora una disposició  
 



 

 

addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administració Comú, mitjançant la qual 
s’introdueixen modificacions en el règim jurídic dels consorcis. 
 
2. La Disposició Transitòria Sexta de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de la LRSAL. 
 
3. Articles 14.1, 14.2 i 14.3 de la Llei 15/2015 de 16 de setembre de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 
 

4. Articles 324.2 i 313 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals 
aprovat per Decret 179/95 de 13 de juny. 
 

5. Els articles 23, 33.2, 33.3, 33.4 dels Estatuts del Consorci. 
 
6. Disposició addicional tercera de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic 
 
AcordAcordAcordAcord    
 
La Comissió Informativa de Transparència i Participació de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
1. Ratificar en la seva totalitat l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci Plenari del 
Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència, en sessió de dia 1 d’abril de 
2015 i, en conseqüència ratificar la seva dissolució amb efectes del dia 31 de desembre de 
2014. 
 
2. Aprovar els criteris de repartiment de la liquidació del consorci i, en conseqüència, acceptar 

l’ingrés efectuat pel Consorci al compte corrent de l’Ajuntament, per un import total de 

4.767,07euros, en concepte de dissolució de l’ens. 

 
Comunicar aquest acord a l’interessat i al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipals 
 
Sr. Ferré: Bé, aquest tema va ser explicat a la Comissió Informativa suficientment. Pels que 
ens senten del públic és el Consorci del Camp de Tarragona que com que s’ha dissolt, el 
que fem és també aquesta dissolució que com a ens que érem que estàvem dins del 
Consorci, doncs hem d’acordar. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: 
   
1. Ratificar en la seva totalitat l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci Plenari del 
Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència, en sessió de dia 1 d’abril de 
2015 i, en conseqüència ratificar la seva dissolució amb efectes del dia 31 de desembre de 
2014. 
 
2. Aprovar els criteris de repartiment de la liquidació del consorci i, en conseqüència, acceptar 

l’ingrés efectuat pel Consorci al compte corrent de l’Ajuntament, per un import total de 

4.767,07euros, en concepte de dissolució de l’ens. 

 
Comunicar aquest acord a l’interessat i al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipals 
 
    



 

 

    
    
    
3333. . . . PROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER 
LA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES INCLOSOS DINS L'ÀMBIT DELLA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES INCLOSOS DINS L'ÀMBIT DELLA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES INCLOSOS DINS L'ÀMBIT DELLA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES INCLOSOS DINS L'ÀMBIT DEL    PLA DE BARRIS, PLA DE BARRIS, PLA DE BARRIS, PLA DE BARRIS, 
EXERCICI 2014EXERCICI 2014EXERCICI 2014EXERCICI 2014       
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2014, es  va 
acordar atorgar provisionalment, de conformitat amb l’article 9 de les bases per la 
concessió d’ajuts per la Rehabilitació d’immobles i ajuts al comerç dins l’àmbit delimitat 
pel Pla de Barris, per a l’anualitat 2014, entre d’altres els següents habitatges i propietaris: 
 
Situació de l’immoble D.N.I./passaport propietat Tipus subvenció 
c/ Principal 51 .159S Rehabilitació immobles 
c/Torredembarra 2 .189V Rehabilitació immobles 
 
Les propietats descrites han sol·licitat l’abonament de les subvencions acompanyant la 
comunicació de la finalització de les obres i la documentació que assenyala l’article 12 de 
les bases d’atorgament de subvencions. 
 
Vist l’informe emès a l’efecte per l’Arquitecte Municipal del que es desprèn que, han 
aportat la documentació que assenyala l’article 12 de les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions, i que les obres subvencionables es troben finalitzades, i 
s’ajusten als projectes amb els quals es van atorgar les respectives llicències. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
Vist l’informe d’intervenció núm. 626/14-pd 972, que queda adjuntat a l’expedient 
 
ConclusióConclusióConclusióConclusió    
    
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Resoldre definitivament la concessió de subvencions per a la Rehabilitació 
d’immobles inclosos dins del Pla de Barris, exercici 2014, als següents propietaris: 
 
Situació de l’immoble D.N.I./passaport propietat Total subvenció 50% 

Ajuntament-50% 
Generalitat 

c/ Principal 51 .159S 1.429,29€ 
c/Torredembarra 2 .189V 7.356,71€ 
 
 
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció que correspon a la part de l’aportació 
municipal, i pel que fa a la part que correspon a la Generalitat de Catalunya, s’abonarà en 
el moment que faci efectiu aquests imports a l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als beneficiaris dels ajuts i al Departament 
d’Intervenció. 
 
 



 

 

Sr. Perín: Bona tarda. Vist l’expedient es procedeix a resoldre definitivament les 
subvencions del Pla de Barris de l’exercici 2014.  les obres subvencionables estan 
acabades, i per tant es resolen els expedients atorgant els dos mateixos la quantitat de 
1.400 euros al carrer Principal 51 i el carrer Torredembarra 2, 7.356 euros.  Això amb 
aquests punts deduïm que el Pla de Barris funciona, cada vegada hi ha més gent s’apunta 
i esperem que vagi creixen com era la seva finalitat al principi. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: Algun grup vol dir alguna cosa? 
 
Sr. Solé: Només afegir que entenem que el Pla de Barris és una eina de dinamització del 
nucli antic i en aquest cas és un tema de façanes de conservació dels edificis més antics i 
així ho demostra que en les seves tres o quatre edicions que porta hi ha hagut molt 
demanda. Esperem que continuí així i que la gent s’animi. Al final és un benefici per 
Calafell poble.  Creiem que s’ha d’apostar pel municipi de dalt el poble des del punt de 
vista que és un punt que costa i en aquest aspecte tant l’Ajuntament com el Pla de barris 
hi ajuden. Per tant, animar que si hi ha una nova edició que s’hi apuntin, atès que tothom 
que s’hi ha apuntat i ha fet bé el procediment ha acabat tenint la subvenció. Res més. 
 
Sr. Ferré: Bé, en aquest any hi ha una nova edició de subvencions del Pla de barris que 
sabeu que en el pressupost està contemplat.  Aquest any, en principi, ha de ser l’última 
però mirarem si poden fer una pròrroga de 2 anys més i podem continuar tenint aquest 
tipus de subvencions i continuar millorant les façanes del nucli del poble. 
 
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.- Resoldre definitivament la concessió de subvencions per a la Rehabilitació 
d’immobles inclosos dins del Pla de Barris, exercici 2014, als següents propietaris: 
 
Situació de l’immoble D.N.I./passaport propietat Total subvenció 50% 

Ajuntament-50% 
Generalitat 

c/ Principal 51 .159S 1.429,29€ 
c/Torredembarra 2 .189V 7.356,71€ 
 
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció que correspon a la part de l’aportació 
municipal, i pel que fa a la part que correspon a la Generalitat de Catalunya, s’abonarà en 
el moment que faci efectiu aquests imports a l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als beneficiaris dels ajuts i al Departament 
d’Intervenció. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS, AMB 4. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS, AMB 4. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS, AMB 4. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS, AMB 
REFERÈNCIA A 1 DE GENER DE 2015REFERÈNCIA A 1 DE GENER DE 2015REFERÈNCIA A 1 DE GENER DE 2015REFERÈNCIA A 1 DE GENER DE 2015    
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. Des del departament d’Estadística s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió 
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2015, que recullen el resultat de 
les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2014 
 
2. Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions 
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística en els fitxers  
 



 

 

 
 
 
d’intercanvi mensual, així com el resultat de la coordinació comunicada per l’Ajuntament 
en els diferents fitxers mensuals. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel 
qual es regula la formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró municipal 
d’habitants. 
 
2. Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, que dóna una nova redacció als articles 81 
i 82 del Reglament de població i demarcació de les entitats locals, aprovat per Reial decret 
1690/1986, d’11 de juliol, en el qual es regula l’aprovació de la revisió del Padró municipal 
d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any. 
 
3. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la 
Presidència, que disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i 
de la Direcció General d’Administració Local, per la qual es dicten instruccions tècniques 
als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró d’habitants i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
4. Resolució de l’alcalde de 22 de juny de 2015, per la qual la competència em matèria 
d’estadística, censos i gestió de població està atribuïda al regidor delegat de Serveis 
Econòmics i Urbanístics, Adrià Seras . 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple: 
 
1. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de Calafell, amb referència a l’1 
de gener de 2015, amb tota la documentació que comprèn, i formalitzar les actuacions 
portades a terme durant l’exercici anterior. 
 
El resum numèric de la revisió anual esmentada dóna els resultats següents: 
 

ConcepteConcepteConcepteConcepte    Número d’habitantsNúmero d’habitantsNúmero d’habitantsNúmero d’habitants    

POBLACIÓ DE DRET A 1 de gener de 2014 24.363 
ALTES (de l’1-1-2014 a l’1-1-2015) 2.317 
BAIXES (de l’1-1-2014 a l’1-1-2015) 2.424 

POBLACIÓPOBLACIÓPOBLACIÓPOBLACIÓ    DE DRET A 1 DE GENER DE 2015DE DRET A 1 DE GENER DE 2015DE DRET A 1 DE GENER DE 2015DE DRET A 1 DE GENER DE 2015    24.25624.25624.25624.256    

    
2. Trametre el resultat numèric d’aquesta revisió anual a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Sr. Ferré: Molt bé, simplement és aprovar el Padró, s’ha explicat també a comissió. Passem 
a votació si us sembla? 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: 
 
 



 

 

1. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de Calafell, amb referència a l’1 
de gener de 2015, amb tota la documentació que comprèn, i formalitzar les actuacions 
portades a terme durant l’exercici anterior. 
 
El resum numèric de la revisió anual esmentada dóna els resultats següents: 
 

ConcepteConcepteConcepteConcepte    Número d’habitantsNúmero d’habitantsNúmero d’habitantsNúmero d’habitants    

POBLACIÓ DE DRET A 1 de gener de 2014 24.363 
ALTES (de l’1-1-2014 a l’1-1-2015) 2.317 
BAIXES (de l’1-1-2014 a l’1-1-2015) 2.424 

POBLACIÓ DE DRET A 1 DE GENER DE 2015POBLACIÓ DE DRET A 1 DE GENER DE 2015POBLACIÓ DE DRET A 1 DE GENER DE 2015POBLACIÓ DE DRET A 1 DE GENER DE 2015    24.25624.25624.25624.256    

    
2. Trametre el resultat numèric d’aquesta revisió anual a l’Institut Nacional d’Estadística. 
    
Sr. Ferré: Bé, voleu dir alguna cosa ara o si voleu ho tractem conjuntament amb el punt de 
després d’aprovació del pressupost? Us sembla bé? El tractarem abans de les mocions. No 
hi haurà limitació de temps. 
    
    
5.5.5.5.    PROPOSTA D'ACORD DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROPOSTA D'ACORD DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROPOSTA D'ACORD DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROPOSTA D'ACORD DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE LDEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE LDEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE LDEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE LA A A A 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE L’OAMRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE L’OAMRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE L’OAMRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE L’OAM----
FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL     
 
FetsFetsFetsFets    
    
1.    El 28 de desembre de 2015, l’Ajuntament Ple, va acordar aprovar inicialment 
l’estructura organitzativa i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de 
l’OAM – Fundació Castell de Calafell -, per a l’any 2016, exposant-se al públic per un 
termini de quinze dies hàbils a partir de la publicació del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona núm. 301, de 31 de desembre de 2015. El termini va 
finalitzar el 20 de gener de 2016. 
 
2. El 20 de gener de 2016 el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta escrit 
d’al·legacions al pressupost i a la relació de llocs de treball (RGE número 2185). 
L’al·legació 18a. de l’escrit presentat fa referència a la relació de llocs de treball. 
 
3. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. /2016/RH/CG, de data 25 
de gener de 2016, que queda unit a l’expedient, en relació a les al·legacions presentades a 
la relació de llocs de treball. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2016. Article 19 i DA 10a. On s’estableix que les retribucions del personal al servei del 
sector públic experimenten un increment de l’1%, així com que cada Administració podrà 
aprovar dintre de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter 
extraordinari com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de desembre 
de 2012.  
 
2. Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública. 
 



 

 

3. Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei 39/1988, de  
 
 
 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
4. Articles 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, en quant a la plantilla de personal i la relació de 
llocs de treball. 
 
5. Articles 29 a 32 i 43 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya, pel que fa a la relació 
de llocs de treball. 
 
6. Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a l’atribució del Ple per l’aprovació de 
les plantilles i relació de llocs de treball i la seva diferenciació. 
 
7. Article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de la Llei 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en quant a matèries objectes de negociació, i 
concretament en matèria de condicions de lloc de treball. 
 
8. Article 69 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en quant a la planificació dels recursos 
humans. 
 
9. Article 126 del 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, concordant amb 
l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 
l’article 26 del Decret 214/1994, del Reglament del Personal de les Corporacions Locals, el 
qual estableix que “Les plantilles, que han de comprendre tots els llocs de treball 
degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s’aproven 
anualment en ocasió de l’aprovació del pressupost i han de respondre als principis 
enunciats a l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. A aquestes s’hi han d’adjuntar els 
antecedents, estudis i documents acreditatius del fet que s’ajusten a aquests principis.”.  
 
10. Articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en quant a la publicitat, 
aprovació inicial i definitiva, i entrada en vigor del pressupost i despesa pública. 
 
11. Article 103.1 de la Constitució Espanyola estableix que les Administracions 
Públiques serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen d’acord amb els 
principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, i coordinació. 
 
12. Article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix els principis 
generals de les administracions públiques en el sentit que les administracions públiques 
serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen d’acord amb els principis 
d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, estant sotmeses 
plenament a la Constitució, a la Llei i al Dret.  
 
13. Article 5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el  
 
 



 

 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF), 
estableix que les entitats locals serveixen amb objectivitat els interessos públics que li són 
encomanats i actuen d’acord amb els principis d’eficàcia, descentralització, 
desconcentració i coordinació, estant sotmeses plenament a la Llei i al Dret. 
 
14. Article 8.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de 
Règim Local de Catalunya; i article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local indica les potestats dels ens locals i els hi atorga, als ens locals 
territorials, en l'àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la legislació de 
règim local, entre d’altres, la potestat reglamentària i la d'autoorganització. 
 
15. Articles 6, 7 i 36 dels actuals Pactes econòmics del personal funcionari al servei de 
l’Ajuntament de Calafell. 
 
16. Articles 6, 7 i 42 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de 
l’Ajuntament de Calafell. 
 
17. Article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j) del 
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, en quant correspon al Ple l’aprovació i/o modificació de la relació del llocs 
de treball i plantilla de personal, així com que la relació de llocs de treball es formalitzaran 
en els termes previstos a la legislació bàsica sobre funció pública. 
 
18. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el 
regidor Joan Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. 
 
La Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana amb el vot a favor dels 
membres del PSC, PP, ERC, UAM, C’S i del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 
els vots en contra de CIU i la CUP, proposa al Ple: 
 
1. Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal de Convergència i 
Unió, segons l’informe tècnic adjunt. 
 
2. Amortitzar a la relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest 
Ajuntament els següents llocs de treball:  
 
Àrea d’Alcaldia:    
 
Denominació lloc Administració 

Subescala - Classe 
Grup N. llocs 

amort. 
 
Coordinador 

Funcionari eventual  1  

Tècnic de participació ciutadana Funcionari- 
Adm.Especial 

A2 1 

Auxiliar administratiu secretaria alcalde Funcionari- 
Adm.General-
Auxiliar 

C2 1 

 

 

Àrea de Promoció Econòmica: 

Denominació lloc Administració 
Subescala - Classe 

Grup N. lloc 
amort. 

    
 



 

 

 
 
Secretaria Promoció Econòmica i Comerç 

 
 
Funcionari eventual 

  
 
1 

Peó mercat Laboral  AP 1 
 

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 

Denominació lloc Administració Subescala - 
Classe 

Grup N. lloc 
amort. 

Cap de negociat Cultura i Educació Funcionari-General- 
Administrativa 

C1 1 

Encarregat equipaments Laboral C2 1 
Auxiliar administratiu biblioteques Funcionari-General-Auxiliar C2 1 

 

3. Modificar la condició del lloc de treball que tot seguit es relaciona en els extrems 
següents: 
 
R= Règim 
G=Grup 
Personal laboral 

 

Àrea d’Alcaldia:  

RLLT any 2015 RLLT any 2016 

Denominació Lloc 

 
 

R 
G 
assimilat 

Denominació 
Lloc  R G  

Gestor comercial 
publicitari 

 

Laboral C2 
Auxiliar de 
ràdio  Laboral C2  

 
 
4. Crear a la relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest Ajuntament els 
següents llocs de treball:  
 
Àrea d’Alcaldia: 
 
Denominació lloc  Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Llocs 

creats 
Tècnic dinamitzador Laboral A2 2 
Tècnic comunicació Especial-Tècnica A2 1 
Auxiliar dissenyador gràfic Laboral C2 1 
Auxiliar de ràdio Laboral C2 1 

 
 
Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 
 
Denominació lloc  Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Llocs 

creats 
Treballador social Laboral A2 1 
Educador social Laboral A2 2 

 
 
 
 



 

 

Àrea de Medi Ambient i Seguretat: 
 
Denominació lloc  Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Llocs 

creats 
 

Enginyer tècnic Especial-Grau mitjà A2 1 
 
5. Aprovar definitivament la modificació de l’actual relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Calafell, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a aquesta Corporació que inclou tant a personal funcionari com al personal 
laboral, i que queda detallada com a Annex I d’aquest acord. 
 
6. Donar per aprovada definitivament la modificació de l’actual relació de llocs de 
treball de l’OAM- Fundació Castell de Calafell, la qual queda detallada com l’Annex II 
d’aquest acord. 
 
7. Aprovar la modificació de l’actual estructura organitzativa de l’Ajuntament de 
Calafell,  que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball, detallada com 
Annex III d’aquest acord. 
 
8. Aprovar la modificació de l’estructura organitzativa de l’OAM Fundació Castell de 
Calafell, que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball, detallada com 
Annex IV d’aquest acord. 
 
9. Els sistemes de provisió dels llocs de treball dels grups A1 i A2 s’estableix, amb 
caràcter general, el concurs, ordinari o específic. Per als grups C1, C2 i E, el sistema de 
provisió serà el concurs ordinari. 
 
10. La provisió dels llocs de treball de tots els grups i de les categories dels policies 
locals podrà estar oberta a funcionaris de carrera d’altres administracions públiques 
segons s’indiqui a la convocatòria i a les bases que regulin cada cas.  
 
11. Tractar conjuntament al grup de llocs de treball en els quals concorren un 
contingut similar (auxiliar administratiu, conserge, agutzil, i altres que tinguin 
característiques homogènies) com a llocs no singularitzats a fi i efecte de tenir una major 
mobilitat en la gestió de recursos humans. 
 
12. Publicar íntegrament les relacions de llocs de treball definitives de l’Ajuntament i 
de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, per a coneixement del públic en general, al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de la corporació, fent referència 
d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
13. Remetre una còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya en un termini de 30 dies des de 
l’aprovació definitiva. 
 
14. Fer constar que contra l'acord d'aprovació definitiva de la Relació de llocs de 
treball de l'Ajuntament i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, o contra l’inicial 
esdevingut definitiu si no hi ha al·legacions, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent al de la seva publicació. 

 



 

 

 
 
 
15. Notificar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i de 
Recursos Humans, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, a les seccions sindicals, i 
informar a la Gestoria que porta els assumptes de personal, pel seu coneixement i als 
efectes escaients. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 13 vots a favor: 
5 dels membres del PSC, 1 del membre de C’S, 2 d’UAM, 2 dels membres del PPC, 2 dels 
membres d’ERC i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 8 vots en contra: 6 
dels membres de CIU i 2 dels membres de la CUP, acorda: 
 
1. Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal de Convergència i 
Unió, segons l’informe tècnic adjunt. 
 
2. Amortitzar a la relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest 
Ajuntament els següents llocs de treball:  
 
Àrea d’Alcaldia:    
 
Denominació lloc Administració 

Subescala - Classe 
Grup N. llocs 

amort. 
 
Coordinador 

Funcionari eventual  1  

Tècnic de participació ciutadana Funcionari- 
Adm.Especial 

A2 1 

Auxiliar administratiu secretaria alcalde Funcionari- 
Adm.General-
Auxiliar 

C2 1 

 

Àrea de Promoció Econòmica: 

Denominació lloc Administració 
Subescala - Classe 

Grup N. lloc 
amort. 

 
Secretaria Promoció Econòmica i Comerç 

Funcionari eventual  1 

Peó mercat Laboral  AP 1 

 

 

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 

Denominació lloc Administració Subescala - 
Classe 

Grup N. lloc 
amort. 

Cap de negociat Cultura i Educació Funcionari-General- 
Administrativa 

C1 1 

Encarregat equipaments Laboral C2 1 
Auxiliar administratiu biblioteques Funcionari-General-Auxiliar C2 1 

 
 
3. Modificar la condició del lloc de treball que tot seguit es relaciona en els extrems 
següents: 
 
 
 
 



 

 

R= Règim 
G=Grup 
Personal laboral 

 

Àrea d’Alcaldia:  

RLLT any 2015 RLLT any 2016 

Denominació Lloc 

 
 

R 
G 
assimilat 

Denominació 
Lloc  R G  

Gestor comercial 
publicitari 

 

Laboral C2 
Auxiliar de 
ràdio  Laboral C2  

 
 
4. Crear a la relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest Ajuntament els 
següents llocs de treball:  
 
Àrea d’Alcaldia: 
 
Denominació lloc  Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Llocs 

creats 
Tècnic dinamitzador Laboral A2 2 
Tècnic comunicació Especial-Tècnica A2 1 
Auxiliar dissenyador gràfic Laboral C2 1 
Auxiliar de ràdio Laboral C2 1 

 
 
Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica: 
 
Denominació lloc  Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Llocs 

creats 
Treballador social Laboral A2 1 
Educador social Laboral A2 2 

 
 
Àrea de Medi Ambient i Seguretat: 
 
Denominació lloc  Administració Subescala - 

Classe 
Grup N. Llocs 

creats 
Enginyer tècnic Especial-Grau mitjà A2 1 

 
 
5. Aprovar definitivament la modificació de l’actual relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Calafell, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a aquesta Corporació que inclou tant a personal funcionari com al personal 
laboral, i que queda detallada com a Annex I d’aquest acord. 
 
6. Donar per aprovada definitivament la modificació de l’actual relació de llocs de  
treball de l’OAM- Fundació Castell de Calafell, la qual queda detallada com l’Annex II 
d’aquest acord. 
 
7. Aprovar la modificació de l’actual estructura organitzativa de l’Ajuntament de 
Calafell,  que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball, detallada com 
Annex III d’aquest acord. 



 

 

 
 
 
8. Aprovar la modificació de l’estructura organitzativa de l’OAM Fundació Castell de 
Calafell, que s’estableix en l’organigrama funcional i de llocs de treball, detallada com 
Annex IV d’aquest acord. 
 
9. Els sistemes de provisió dels llocs de treball dels grups A1 i A2 s’estableix, amb 
caràcter general, el concurs, ordinari o específic. Per als grups C1, C2 i E, el sistema de 
provisió serà el concurs ordinari. 
 
10. La provisió dels llocs de treball de tots els grups i de les categories dels policies 
locals podrà estar oberta a funcionaris de carrera d’altres administracions públiques 
segons s’indiqui a la convocatòria i a les bases que regulin cada cas.  
 
11. Tractar conjuntament al grup de llocs de treball en els quals concorren un 
contingut similar (auxiliar administratiu, conserge, agutzil, i altres que tinguin 
característiques homogènies) com a llocs no singularitzats a fi i efecte de tenir una major 
mobilitat en la gestió de recursos humans. 
 
12. Publicar íntegrament les relacions de llocs de treball definitives de l’Ajuntament i 
de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, per a coneixement del públic en general, al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de la corporació, fent referència 
d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
13. Remetre una còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya en un termini de 30 dies des de 
l’aprovació definitiva. 
 
14. Fer constar que contra l'acord d'aprovació definitiva de la Relació de llocs de 
treball de l'Ajuntament i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, o contra l’inicial 
esdevingut definitiu si no hi ha al·legacions, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent al de la seva publicació. 
 
15. Notificar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria Municipals, i de 
Recursos Humans, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, a les seccions sindicals, i 
informar a la Gestoria que porta els assumptes de personal, pel seu coneixement i als 
efectes escaients. 
 

ANNEX  I 
 
 

Relació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellRelació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellRelació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellRelació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Calafell    
----Any 2016Any 2016Any 2016Any 2016----    

    
 
 
1 - TIPUS de lloc 
 
 
 



 

 

FN: Funcionari Habilitació Nacional 
FU: Funcionari de carrera 
LA: laboral 
EV: Eventual 
2 - GRUP -Grup de titulació pel requisit acadèmic exigible per al desenvolupament del lloc 
de treball 
3 - Escala. AG: Administració General  / AE: Administració Especial 
4 - Subescala - Classe 
5 - CD - Complement de destí del lloc de treball 
6 - CE - Complement específic del lloc de treball* 
 
*Al complement específic dels llocs de treball d’AGENT i CAPORAL resultant amb 
l’increment de l’1% per a l’any 2016 se li dedueix, en còmput anual, la diferència 
retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1, per aplicació de l’article 
65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, que 
afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les 
policies locals. El detall és el següent: 
 

 AGENTS CAPORALS 
CE any 2016 11.099,19 € 13.908,10 € 
Minoració 1.521,36 € 1.521,36 € 
Resultat 9.577,83 € 12.386,74 € 

 
7 - Número Llocs 
 
  1 2 3 4 5 6 7 

Lloc de treball FU/LA GRUP ESC. 
Subescala - 

Classe CD CE* 
Núm  
Llocs 

Administratiu  FU C1 AG Administratiu 16 8.450,63 5 
Administratiu  FU C1 AG Administratiu 16 8.326,48 2 

Agent FU C2 AE 
Serveis Especials 
-  Policia Local 16 9.577,83* 65 

Agutzil FU AP AG Subaltern 12 4.965,69 3 
Agutzil LA AP     11 4.965,69 1 
Arquitecte 
urbanisme i 
habitatge FU A1 AE 

Tècnica- 
Superior 27 25.731,12 1 

Arxiver FU A1 AE 
Tècnica- 
Superior 20 6.864,97 1 

Auxiliar 
administratiu LA C2     13 8.716,89 1 
Auxiliar 
administratiu  FU C2 AG Auxiliar 13 6.216,09 32 
Auxiliar 
administratiu  FU C2 AG Auxiliar 14 6.216,09 2 
Auxiliar 
administratiu FU C2 AG Auxiliar 13 9.210,80 1 
Auxiliar 
administratiu  LA C2     13 6.216,09 12 
Auxiliar 
administratiu FU C2 AG Auxiliar 13 10.168,36 1 
Auxiliar 
administratiu LA C2     13 8.902,69 1 
 



 

 

 
 
 
Auxiliar 
administratiu FU C2 AG Auxiliar 13 7.317,03 3 
Auxiliar 
administratiu FU C2 AG Auxiliar 13 8.547,21 1 
Auxiliar 
administratiu FU C2 AG Auxiliar 13 9.210,80 13 
Auxiliar biblioteca LA C2     13 6.216,09 3 
Auxiliar de 
turisme LA C2     14 6.216,09 4 
Auxiliar delineant FU C2 AE Tècnica 13 6.006,25 2 
Auxiliar disseny 
gràfic LA C2     13 6.216,09 1 
Auxiliar Inspector 
Via Pública FU AP AE 

Serveis Especials- 
Personal Oficis 11 4.239,17 1 

Auxiliar Inspector 
Medi Ambient FU AP AE 

Serveis Especials- 
Personal Oficis 11 4.239,17 1 

Auxiliar 
planimetria LA C2     13 8.541,55 1 
Auxiliar ràdio LA C2     14 6.216,09 6 
Cap colla  LA C2     16 6.869,21 4 
Cap manteniment 
instal·lacions 
esportives LA C2     16 6.869,21 1 
Cap negociat 
contractació i 
compres FU C1 AG Administratiu 16 8.450,63 1 
Cap negociat Via 
Pública FU C1 AG Administratiu 20 22.247,88 1 
Cap unitat 
llicències FU A1 AE Tècnica-Superior 22 18.840,42 1 

Caporals FU C2 AE 
Serveis Especials-

Policia Local 18 12.386,74* 11 
Conserge FU AP AG Subaltern 12 4.965,69 1 
Conserge FU AP AG Subaltern 11 4.965,69 5 
Conserge LA AP     11 4.965,69 3 
Coordinador 
benestar social LA A2     19 9.926,14 1 
Coordinador 
dinamitzador 
esportiva social LA C2     12 10.653,08 1 
Coordinador 
monitor 
menjadors LA C2     13 6.297,53 1 
Delineant FU C1 AE Tècnica-  Mitjà 16 8.662,73 1 
Dinamitzador 
cultural FU C2 AG Auxiliar 13 6.216,09 1 
Dinamitzador 
esportiu FU C2 AE 

Serveis Especials- 
Auxiliar 16 10.735,65 1 

Dinamitzador  
 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
 



 

 

joventut LA C2 13 6.216,09 1 
Director Recursos 
Humans FU A2 AE Tècnica - Mitjà 26 32.574,74 1 
Director Serveis  
 
 
Econòmics FU A1 AG Tècnica 27 35.437,95 1 
Director Serveis 
Jurídics FU A1 AG Tècnica 30 58.363,70 1 
Director Serveis 
Tècnics 
d'Urbanisme FU A1 AG Tècnica 30 25.730,98 1 
Educador social LA A2     19 9.926,14 5 
Encarregat 
brigada municipal LA C2     18 18.737,48 1 
Enginyer 
informàtic FU A1 AE 

Tècnica- 
Superior 26 25.730,98 1 

Enginyer tècnic FU A2 AE Tècnica- Mitjà 19 13.500,31 1 
Gestor de 
compres FU C1 AG Administratiu 16 6.337,27 1 
Informador 
turístic LA C2     13 6.216,09 1 
Inspector Medi 
Ambient FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 14 6.003,00 2 
Inspector policia 
local FU A2 AE 

Serveis Especials 
- Policia Local 24 30.023,74 1 

Inspector tributari FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 13 10.256,02 1 
Inspector 
Urbanisme FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 14 6.003,00 1 
Inspector via 
publica FU C2 AE Tècnica - Auxiliar 14 6.003,00 1 

Interventor FU A1 HN 
Intervenció -

Superior 27 31.843,28 1 
Monitor joventut LA C2     12 4.329,10 1 
Monitor Posa-hi 
Oli LA C2     12 4.874,34 1 
Oficial 1a LA C2     14 6.297,53 12 
Oficial 2a  LA C2     12 6.297,53 2 
Operari 
manteniment 
instal·lacions 
esportives FU AP AE 

Serveis Especials- 
Personal Oficis 11 4.965,69 1 

Operari 
manteniment 
instal·lacions 
esportives LA AP     11 4.965,69 5 
Operari 
manteniment 
instal·lacions 
esportives LA AP     11 6.929,87 1 
Operari 
manteniment 
instal·lacions  
 LA AP     11 6.297,53 1 



 

 

 
 
esportives 
Peó LA AP     11 4.965,69 16 
Professor  LA AP         1 
Responsable 
administratiu 
mercat FU C2 AG Auxiliar 16 6.925,07 1 
Responsable 
biblioteques FU A2 AE Tècnica- Mitjà 22 7.061,09 1 
Responsable 
cadastre FU C1 AG Administratiu 16 8.450,63 1 
Responsable de 
mobilitat 
ciutadana FU A2 AE Tècnica- Mitjà 20 24.476,34 1 
Responsable de 
Serveis 
Administratius 
d'Urbanisme i 
Medi Ambient FU A1 AE 

Tècnica- 
Superior 24 18.966,41 1 

Responsable 
departament 
Oficina SAC FU C1 AG Administratiu 16 10.691,54 1 
Responsable 
oficina 
administrativa de 
serveis tècnics i 
administratius FU C1 AG Administratiu 16 8.450,63 1 
Responsable 
inspecció de Medi 
Ambient FU C2 AE Tècnica- Auxiliar 14 9.043,10 1 
Responsable 
patrimoni històric 
i cultural LA A1     20 6.808,83 1 
Responsable 
rendes LA C2     13 8.902,69 1 
Responsable 
unitat estadística i 
padró FU C1 AG Administratiu 16 8.450,63 1 
Secretaria 
General FU A1 HN 

Secretaria- 
Superior 27 31.843,28 1 

Sergent FU C1 AE 
Serveis Especials- 

Policia Local 20 24.476,34 4 

Sotsinpector FU C1 AE 
Serveis Especials- 

Policia Local 22 24.476,34 1 
Suport atenció 
públic FU AP AE 

Serveis Especials 
- Personal Oficis 11 4.965,69 1 

TAG Secretaria 
General FU A1 AG Tècnica 26 25.449,09 1 
TAG Serveis 
econòmics FU A1 AG Tècnica 26 25.449,09 1 
TAG Serveis  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

econòmics –
tresoreria 

FU A1 AG Tècnica 26 25.449,09 1 

Tècnic auxiliar de 
treball LA C1     16 11.602,58 1 
Tècnic auxiliar de 
comerç FU C1 AE Tècnica- Mitjà 16 8.450,63 1 
Tècnic auxiliar de 
recursos humans FU C1 AG Administratiu 16 8.450,63 1 
Tècnic  
Comunicació FU A2 AE Tècnica- Mitjà 19 9.928,40 1 
Tècnic cultura i 
festes FU A2 AE Tècnica- Mitjà 21 9.926,14 1 
Tècnic de 
protecció civil FU A2 AE Tècnica- Mitjà 22 24.476,34 1 
Tècnic de treball LA A2     19 10.388,66 2 
Tècnic 
d'immigració LA A2     19 9.926,14 1 
Tècnic disciplina 
urbanística FU A2 AE Tècnica- Mitjà 19 13.500,31 1 
Tècnic educació  LA A2     19 7.160,35 3 
Tècnic esports LA A2     19 9.928,40 1 
Tècnic 
Dinamitzador LA A2     19 9.929,41 2 
Tècnic informàtic FU A2 AE Tècnica- Mitjà 20 21.738,84 1 
Tècnic informàtic FU A2 AE Tècnica- Mitjà 20 9.926,14 2 
Tècnic joventut FU A2 AE Tècnica- Mitjà 19 9.920,91 1 
Tècnic llicències FU A2 AE Tècnica- Mitjà 19 13.500,31 1 
Tècnic medi 
ambient LA A1     22 18.840,42 1 
Tècnic 
planejament 
urbanístic FU A1 AE 

Tècnica- 
Superior 26 25.731,18 1 

Tècnic sanitat LA A1     22 18.840,42 1 
Tècnic turisme LA A2     19 10.534,02 1 
Tècnic turisme FU A2 AE Tècnica- Mitjà 19 10.534,02 1 
Treballador social LA A2     19 9.926,14 6 

Tresorer FU A1 HN 
Tresoreria- 
Superior 27 28.423,24 1 

Vigilant Policia 
Local LA C2     14 6.788,33 1 
SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal                                                    316316316316    
Personal Personal Personal Personal 
eventualeventualeventualeventual                0 
SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal                0000    
TOTALTOTALTOTALTOTAL                316316316316    
 

    
ANNEX  IIANNEX  IIANNEX  IIANNEX  II    

    
Relació de llocsRelació de llocsRelació de llocsRelació de llocs    de treball personal al servei de l’OAMde treball personal al servei de l’OAMde treball personal al servei de l’OAMde treball personal al servei de l’OAM----Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    

    
----Any 2016Any 2016Any 2016Any 2016----    

    
    



 

 

    
 
1- TIPUS de lloc 
LA: laboral. 
2- GRUP: Grup de titulació i requisit acadèmic exigible per al desenvolupament del lloc de 
treball. 
3- CD: Complement de Destí assimilat del lloc de treball.  
4- CE: Complement específic (proporcional a la jornada) del lloc de treball 
5- Número Llocs 
 
 1 2 3 4 5 
Lloc de treball Tipus de 

Lloc 
GRUP 

assimilat 
CD 

assimilat 
CE (100% 
jornada) 

Núm.  
Llocs 

Gerent  LA A2 19 8.983,71 1 
Tècnic auxiliar Dinamització Serveis 

Educatius LA C1 16 
7.238,69 

1 

Tècnic auxiliar de Projectes 
LA C1 16 

7.238,69  
1 

Informador de patrimoni LA C2 13 5.125,33 3 
Informador patrimoni  (a temps 

parcial LA C2 13 
5.125,33 

3 

Conserge (a temps parcial) LA AP 11 4.965,66 3 

Total     12 

 
 
6666. PROPOSTA EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL PROPOSTA EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL PROPOSTA EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL PROPOSTA EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL 
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUALNOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUALNOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUALNOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL       
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. L’Ajuntament de Calafell, en sessió de data 14 de novembre de 2014, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal i la plantilla per a l’any 2015, el qual es va publicar al 
BOP de Tarragona núm. 265, de 18 de novembre de 2014. En la mateixa sessió es va 
aprovar l’actual relació de llocs de treball. 
 
2. El 19 de desembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Calafell, va aprovar 
definitivament el pressupost municipal i la plantilla per a l’any 2015, el qual es va publicar 
al BOP de Tarragona núm. 297, de 30 de desembre de 2014.  
 
3. En l’esmentada relació de llocs i plantilla hi figuren, entre d’altres, els següents 
llocs de treball reservats a personal eventual. 
 

Denominació del lloc de treball Nombre de llocs 
Coordinador 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 
 
Total 

 
2 

 
4. Durant el quart trimestre de 2015, això és d’octubre a desembre de 2015, ambdós 
llocs de treball es trobaven vacants. 
 



 

 

5. Els límits màxims a les dotacions de llocs, la cobertura dels quals correspon a 
personal eventual, es regulen a l'apartat primer de l'article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Per als Ajuntaments de municipis amb 
població superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants s'admet la inclusió en les 
seves plantilles de llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà 
excedir de set (7). 
 
6. El  padró municipal de Calafell té un nombre superior a 20.000 habitants. 
 
7. El 18 de gener de 2016 la directora de Recursos Humans emet informe número 
0017/2016/RH/CG, i que queda unit a l’expedient, sobre el compliment d'allò previst a 
l'article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -
LRBRL-, en relació al nombre de llocs de treball de personal eventual en aquesta 
Corporació. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
    
1. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local, i amb vigència des de l'1 de desembre de 2013, introdueix a 
l'articulat de la LRBRL l'article 104.bis, els apartats 5è i 6è disposen: 
 
“5. Les Corporacions locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i al Butlletí 
Oficial de la Província o, si escau, de la Comunitat Autònoma uniprovincial el nombre dels 
llocs de treball reservats a personal eventual. 
 
6. El President de l'Entitat Local informarà al Ple amb caràcter trimestral del compliment 
d'allò previst a aquest article.” 
 
2. Article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Règim 
Local. 
 
3. Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del 
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, en quant a les competències del Ple. 
 
 
La Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple:  
 
1. Informar al Ple que d’acord amb les previsions contingudes a la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, es dóna 
compliment a les obligacions previstes a l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en matèria de personal eventual, essent durant el 
quart trimestre de 2015 els següents: 
 
Llocs de treball reservats a personal eventual: 
 

Denominació del lloc de treball Nombre de llocs Ocupats 
actualment 

Vacants 
actualment 

Coordinador/a 1 - 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 - 1 
Total 2 - 2 

 
2. Publicar del nombre de llocs de treball reservats a personal eventual al servei 
d'aquesta Corporació, corresponent al segon semestre de l'exercici 2015, a la seu  



 

 

 
 
electrònica d'aquest Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, 
amb el següent detall: 
 
Llocs de treball reservats a personal eventual: 
 

Denominació del lloc de treball Nombre de llocs Ocupats 
actualment 

Vacants 
actualment 

Coordinador/a 1 - 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 - 1 
Total 2 - 2 

 
3. Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans, a la Secretaria 
municipal, a la Intervenció i Tresoreria Municipals pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 
 
Sra. secretària: Es proposa quedar assabentats de l’informe de què l’any passat hi havia 2 
places eventuals que no estaven cobertes a final d’any. 
   
Sr. Ferré: Molt bé, doncs, no hi ha res més a comentar sembla? 
 
4.   Informar al Ple que d’acord amb les previsions contingudes a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, es dóna compliment a 
les obligacions previstes a l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, en matèria de personal eventual, essent durant el quart trimestre de 
2015 els següents: 
 
Llocs de treball reservats a personal eventual: 
 

Denominació del lloc de treball Nombre de llocs Ocupats 
actualment 

Vacants 
actualment 

Coordinador/a 1 - 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 - 1 
Total 2 - 2 

 
5.   Publicar del nombre de llocs de treball reservats a personal eventual al servei 
d'aquesta Corporació, corresponent al segon semestre de l'exercici 2015, a la seu 
electrònica d'aquest Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, 
amb el següent detall: 
 
Llocs de treball reservats a personal eventual: 
 

Denominació del lloc de treball Nombre de llocs Ocupats 
actualment 

Vacants 
actualment 

Coordinador/a 1 - 1 
Secretari/ària Promoció econòmica 1 - 1 
Total 2 - 2 

 
6.  Notificar aquest acord al departament de Recursos Humans, a la Secretaria 
municipal, a la Intervenció i Tresoreria Municipals pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 
 



 

 

El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
    
    
7.  7.  7.  7.  DONAR COMPTE DELS DONAR COMPTE DELS DONAR COMPTE DELS DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2015/4254 I 2015/4255 DE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2015/4254 I 2015/4255 DE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2015/4254 I 2015/4255 DE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2015/4254 I 2015/4255 DE 
DATADATADATADATA    17/12/2015 CORRESPONENT A LA OTORGACIÓ DE SUBVENCIONS.17/12/2015 CORRESPONENT A LA OTORGACIÓ DE SUBVENCIONS.17/12/2015 CORRESPONENT A LA OTORGACIÓ DE SUBVENCIONS.17/12/2015 CORRESPONENT A LA OTORGACIÓ DE SUBVENCIONS.       
 
El 17 de desembre de 2015, l’Alcalde ha dictat els decrets que es transcriuen literalment a 
continuació: 
    
““““DECRET  NÚM. 2015/4254DECRET  NÚM. 2015/4254DECRET  NÚM. 2015/4254DECRET  NÚM. 2015/4254    
 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Subvenció Associació de Veïns La Muntanya de Mas Romeu. 
 
FetsFetsFetsFets    
Atès que, durant el període estival, les Associacions de Veïns de les urbanitzacions, entre 
elles la de  La Muntanya de Mas Romeu, promouen diferents actes per celebrar les seves 
festes d'estiu. 
 
Atès que, de conformitat amb els articles 224 de la llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i 122.1 del decret 179/95, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Activitats, Obres i Serveis, els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, 
organismes o particulars, les activitats de les quals supleixin o complementen els serveis 
atribuïts a la competència municipal o siguin d'interès social. 
 
Vistos els principis d'activitats de foment per part de l'Administració continguts a l'art. 5 
del ROAS i que en el mateix sentit es pronuncia a l'art. 223 de la llei 8/87 LMRLC. 
 
Vist l'informe emès núm. 1200/15-PD2077, emès pel Departament d'Intervenció que 
s'adjunta a l'expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria, que queda adjuntat a l’expedient. 
 
En ús de les facultats de m’atorga l’art. 21 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local 
(LRBRL) i legislació concordant. 
 
Resolució:Resolució:Resolució:Resolució:    
    
1.1.1.1.----    Aprovar la proposta de despesa núm. 2077/2015 per import de 2.000,00.-euros.    
 
2222.- Atorgar una  subvenció extraordinària amb motiu de les festes d'estiu a l’Associació de 
Veïns La Muntanya de Mas Romeu, per un import de 2.000,00.-euros 
 
3333.- El pagament d'aquesta subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària. 
    
4444.- Les Associacions de Veïns hauran de justificar les despeses efectuades mitjançant 
factures compulsades (art. 170.2 de la llei d'Hisendes Locals).           
 
5.5.5.5.---- Donar compte d'aquest acord a les Associacions de Veïns de La Muntanya de Mas 
Romeu i al Departament d’Intervenció.” 
 
““““DECRET NÚM. 2015 /4255 DECRET NÚM. 2015 /4255 DECRET NÚM. 2015 /4255 DECRET NÚM. 2015 /4255     
 



 

 

    
    
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Subvenció Associació de Veïns de Calafell Parc. 
 
FetsFetsFetsFets    
    
Atès que, durant el període estival, les Associacions de Veïns de les urbanitzacions, entre 
elles la de  Calafell Parc, promouen diferents actes per celebrar les seves festes d'estiu. 
 
Atès que, de conformitat amb els articles 224 de la llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i 122.1 del decret 179/95, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Activitats, Obres i Serveis, els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, 
organismes o particulars, les activitats de les quals supleixin o complementen els serveis 
atribuïts a la competència municipal o siguin d'interès social. 
 
Vistos els principis d'activitats de foment per part de l'Administració continguts a l'art. 5 
del ROAS i que en el mateix sentit es pronuncia a l'art. 223 de la llei 8/87 LMRLC. 
 
Vist l'informe emès núm. 1199/15-PD2076, emès pel Departament d'Intervenció que 
s'adjunta a l'expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria, que queda adjuntat a l’expedient. 
 
En ús de les facultats de m’atorga l’art. 21 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local 
(LRBRL) i legislació concordant. 
 
Resolució:Resolució:Resolució:Resolució:    
    
1.1.1.1.----    Aprovar la proposta de despesa núm. 2076/2015 per import de 2.000,00.-euros.    
 
2222.- Atorgar una  subvenció extraordinària amb motiu de les festes d'estiu a l’Associació de 
Veïns Calafell Parc, per un import de 2.000,00.-euros 
 
3333.- El pagament d'aquesta subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària. 
    
4444.- Les Associacions de Veïns hauran de justificar les despeses efectuades mitjançant 
factures compulsades (art. 170.2 de la llei d'Hisendes Locals).           
 
5.5.5.5.---- Donar compte d'aquest acord a les Associacions de Veïns de Calafell Parc i al 
Departament d’Intervenció.” 
 
La Comissió Informativa de Serveis Eonòmics i Urbaístics de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimtat proposa al Ple: quedar-ne assabentat. 
  
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
8.8.8.8. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM. 2015/4306 I DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM. 2015/4306 I DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM. 2015/4306 I DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM. 2015/4306 I     
    
    
    



 

 

2015/4307 DE DATA 22/12/2015 CORRESPONENTS A L'APROVACIÓ DE PD'S DE VIA 2015/4307 DE DATA 22/12/2015 CORRESPONENTS A L'APROVACIÓ DE PD'S DE VIA 2015/4307 DE DATA 22/12/2015 CORRESPONENTS A L'APROVACIÓ DE PD'S DE VIA 2015/4307 DE DATA 22/12/2015 CORRESPONENTS A L'APROVACIÓ DE PD'S DE VIA     
PÚBLICA.PÚBLICA.PÚBLICA.PÚBLICA.       
 
El 22 de desembre de 2015, l’Alcalde ha dictat els decrets que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 
 
““““DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015/4306DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015/4306DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015/4306DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015/4306    
 
Identificació de l’expedient 5970/2015Identificació de l’expedient 5970/2015Identificació de l’expedient 5970/2015Identificació de l’expedient 5970/2015    
 
Aprovació PD’S 2313/15, 2314/15, 2315/15  i 2316/15  de via pública. 
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. El 16 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació  inicialment el plec de clàusules administratives particular, que havien de regir 
l’adjudicació  de la concessió per a la gestió i el funcionament del transport escolar. 
 
2. Durant el termini de exposició pública, les empreses Teresa i Jose Plana Empresa Plana 
SL, TCC Autocars Poch i La Hispano de Fuente en Segures SA, (Hife)  van presentar 
al·legacions clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars i respecte al plec 
que regula la contractació. 
 
3. La Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2015 va acordar la suspensió de la 
tramitació de l’expedient de contractació, així com el període de licitació fins la resolució 
de les al·legacions. 
 
4. El 22 d’abril de 2015 es van resoldre les al·legacions esmentades, es va aprovar 
definitivament el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que 
havien de regir l’adjudicació de la concessió per a la gestió i funcionament del transport 
escolar i  es va procedir a l’obertura del procediment licitador. 
 
5. Per decret núm. 3580/2015 de 20 d’octubre de 2015 s’acorda el requeriment de 
documentació prèvia a l’empresa La Hispano de Fuente en Segures SA, (Hife), segons 
classificació dels licitadors acordada per la taula de contractació per l’adjudicació del 
contracte del servei de transport escolar del municipi de Calafell. 
 
6. En data 28 d’octubre de 2015, amb RGE 38179/2015, el Sr. Josep Albert Vallcorba 
Plana, en representació de l’empresa Teresa i José Plana empresa Plana SL, presenta escrit 
en la que sol·licita la revocació de la resolució acordada i anul·lació del decret 3580/2015 
així com sol·licitant que l’empresa Plana sigui l’adjudicatària del servei.  
 
7. En data 28 d’octubre de 2015 amb RGE 38196/2015, l’empresa Hife presenta la 
documentació requerida. 
 
8.  Les despeses d’aquest servei  suposa un  total de 12.171,76 euros (iva inclòs) per al 
qual s’ha habilitat la corresponent consignació pressupostaria en import adequat i 
suficient en l’aplicació  431/4412/2279920/01 del pressupost municipal,  segons 
desglossament: 
 
  - PD 2313/15 Servei transport escolar setembre 2015, d’import 31.641,80 euros. 
  - PD 2314/15 Servei transport escolar octubre  2015, d’import 52.736 euros. 
  - PD 2315/15 Servei transport escolar novembre  2015, d’import 55.372,80 euros. 
  - PD 2316/15 Servei transport escolar desembre  2015, d’import 36.915,20 euros. 



 

 

 
9. S’adjunta informe de la Cap de negociat de via pública. 
 
10. La Intervenció municipal ha emès l’informe 1308_15 de data 4 de desembre  de 2015, 
d’objecció de legalitat el qual s’adjunta  a l’expedient. 
 
11. S’adjunta a l’expedient l’informe d’objecció de legalitat  de la Secretaria municipal. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Els articles 10, 111, 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
2. L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
3. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
4. Article 86.2 del tex refós de la llei de contractes del SP 3/2011. 
 
5. La Disposició addicional segona TRLCSP atribueix a l’alcalde la competència per a 
l’aprovació d’aquest contracte. 
 
6. L’article 21 de la llei de bases de règim local determina les atribucions de l’alcalde. 
 
Resolució Resolució Resolució Resolució     
 
És per això que resolc 
 
1. La continuïtat de la gestió i funcionament de l’explotació del servei del transport durant 
el curs  escolar amb  l’empresa La Hispano la Fuente en Segures SA – Hife, NIF 
A12000071, la qual ha realitzat fins a la data aquest servei. 
 
2. Aprovar les propostes de despeses següents:  
  - PD 2313/15 Servei transport escolar setembre 2015, d’import 31.641,80 euros. 
  - PD 2314/15 Servei transport escolar octubre  2015, d’import 52.736 euros. 
  - PD 2315/15 Servei transport escolar novembre  2015, d’import 55.372,80 euros. 
  - PD 2316/15 Servei transport escolar desembre  2015, d’import 36.915,20 euros. 
 
3. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a partir 
de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
 
5. Donar compte a la part interessada, al departament de  Serveis Econòmics, al Ple i al 
Tribunal de comptes.” 
 
““““DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4307DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4307DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4307DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4307    
    
    
    



 

 

Identificació de l’expedient 5953/2015Identificació de l’expedient 5953/2015Identificació de l’expedient 5953/2015Identificació de l’expedient 5953/2015    
 
Aprovació PD’S 2277/15 i 2278/15 via pública. 
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. En el Ple de data 29 de gener de 2015, es va aprovar l’expedient de contractació i 
aprovació inicial del ple de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars 
per a la contractació de la gestió integral del servei de retirada de vehicles (grua municipal) 
i vehicles abandonats a la via pública, mitjançant procediment obert harmonitzat. 
 
2. Que en el Ple ordinari celebrat en  data 28 de setembre de 2015 s’aprova declarar 
desert aquest procediment de licitació. 
 
3. Que la realització d’aquest servei és  imprescindible donades les característiques  del 
municipi de Calafell  i per tant es considera que hauria de continuar actiu. 
  
4. Que l’Ajuntament de Calafell  no disposa dels medis materials i humans per realitzar 
aquest servei i per tant és necessari la contractació d’una empresa externa amb àmplia 
experiència en aquest sector, és per això que es proposa a l’empresa Catv Euro Vendrell 
SL. 
 
5. Que la forma de facturació de la despesa serà mensualment, de conformitat amb els 
serveis realitzats durant el període de facturació, juntament amb els justificants dels serveis 
realitzats, els quals seran degudament comprovats.. 
 
6. Aquest servei suposa una despesa total de 12.171,76 euros (iva inclòs) per al qual s’ha 
habilitat la corresponent consignació pressupostaria en import adequat i suficient en 
l’aplicació  431/1330/2279923/01del pressupost municipal,  segons desglossament: 
 
  - PD 2277/15 servei retirada vehicles del 29/09 al 31/10/2015,  d’import 2.971,76 euros 
  - PD 2278/15 Servei previsió grua novembre i desembre 2015, d’import 9.200,00 euros 
 
7. La forma de pagament s’efectuarà en 3 pagaments a l’empresa Catv Euro Vendrell SL., 
NIF B55654750. 
 
8. S’adjunta informe de la Cap de negociat de via pública. 
 
9. La Intervenció municipal ha emès l’informe 1268_15 de data 17 de novembre de 2015, 
d’objecció de legalitat, el qual s’adjunta a l’expedient. 
 
10. S’adjunta a l’expedient l’informe d’objecció de legalitat  de la Secretaria municipal. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Els articles 10, 111, 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 

aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
2. L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
3. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú. 
 
4. Article 86.2 del tex refós de la llei de contractes del SP 3/2011. 



 

 

 
 
 
5. La Disposició addicional segona TRLCSP atribueix a l’alcalde la competència per a 
l’aprovació d’aquest contracte. 
 
6. L’article 21 de la llei de bases de règim local determina les atribucions de l’alcalde. 

Resolució Resolució Resolució Resolució     
 
És per això que resolc 
 
1. Contractar a la l’empresa Catv Euro Vendrell SL., NIF B55654750, el servei de retirada 
de vehicles (grua municipal) i vehicles abandonats a la via pública, per un import de 
12.171,76  euros (IVA inclós). 
 
2. Aprovar les propostes de despeses números 2277/2015 i 2278/2015, per import de 
2.971,76 € i 9.200,00€ respectivament.  
 
3. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a partir 
de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
 
4. Donar compte a la part interessada,  al departament de  Serveis Econòmics, al Ple i al 
Tribunal de Comptes.” 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple:  quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat dels membres preents acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
9. 9. 9. 9. DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM. 2015/4377, 2015/4378, DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM. 2015/4377, 2015/4378, DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM. 2015/4377, 2015/4378, DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM. 2015/4377, 2015/4378, 
2015/4379 I 2015/4380 DE2015/4379 I 2015/4380 DE2015/4379 I 2015/4380 DE2015/4379 I 2015/4380 DE    DATA 30/12/2015 CORRESPONENTS A L'APROVACIÓ DE DATA 30/12/2015 CORRESPONENTS A L'APROVACIÓ DE DATA 30/12/2015 CORRESPONENTS A L'APROVACIÓ DE DATA 30/12/2015 CORRESPONENTS A L'APROVACIÓ DE 
PD'S DE MEDI AMBIENT.PD'S DE MEDI AMBIENT.PD'S DE MEDI AMBIENT.PD'S DE MEDI AMBIENT.       
 
El 30 de desembre de 2015, l’Alcalde ha dictat els decrets que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 
““““DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4377DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4377DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4377DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4377    
 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Aprovació de la contractació de Carles Mañé Comercial, SL. PD 2187 
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. Aquest Ajuntament vol contractar els serveis de manteniment de l’enllumenat del  
 
 



 

 

mes d’octubre. 
 
2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 10.816,32 euros i 2.271,42 euros 

d’IVA, per al qual s’ha habilitat la corresponent consignació pressupostària en import 
adequat i suficient. 

 
3. Els serveis tècnics han emès l’informe que s’inclou a l’expedient. 
 
4. La Intervenció municipal ha emès l’informe 1231_15 de data 12 de novembre 
d’objecció de legalitat, el qual s’adjunta a l’expedient. 
 
5. El director de Serveis Jurídics ha emès l’informe que s’inclou a l’expedient.  
 
6. Secretaria ha emès el corresponent informe que s’inclou a l’expedient. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Els articles 10, 111, 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
2. L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
3. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
4. La Disposició addicional segona TRLCSP atribueix a l’alcalde la competència per a 
l’aprovació d’aquest contracte. 
 
Resolució Resolució Resolució Resolució     
 
És per això que resolc 
 
1. Contractar a Carles Mañé Comercial, SL pel manteniment de l’enllumenat públic del 
mes d’octubre, per un import de 10.816,32 euros i 2.271,42 euros d’IVA. 
  
2. Aprovar la proposta de despesa número 2187, per import de 13.087,75 euros. 
 
3. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a partir 
de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
 
4. Notificar aquesta resolució a la part interessada, als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, 
al Ple i al Tribunal de Comptes.” 
    
““““DECRET DECRET DECRET DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4378D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4378D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4378D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4378    
 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Aprovació de la contractació de Carles Mañé Comercial, SL. PD 2189 
 



 

 

    
FetsFetsFetsFets    
 
1. Aquest  Ajuntament vol contractar els serveis de manteniment de l’enllumenat del mes 

de novembre. 
 
2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 10.816,32 euros i 2.271,42 euros 

d’IVA, per al qual s’ha habilitat la corresponent consignació pressupostària en import 
adequat i suficient. 

 
3. Els serveis tècnics han emès l’informe que s’inclou a l’expedient. 
 
4. La Intervenció municipal ha emès l’informe 1231_15 de data 12 de novembre 
d’objecció de legalitat, el qual s’inclou a l’expedient. 
 
5. El director de Serveis Jurídics ha emès informe que s’inclou a l’expedient.  
 
6. Secretaria ha emès el corresponent informe que s’inclou a l’expedient. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Els articles 10, 111, 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 

aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
2. L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 

el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
3. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
 
4. La Disposició addicional segona TRLCSP atribueix a l’alcalde la competència per a 
l’aprovació d’aquest contracte. 
 
Resolució Resolució Resolució Resolució     
 
És per això que resolc 
 
1. Contractar a Carles Mañé Comercial, SL pel manteniment 

de l’enllumenat públic del mes de novembre, per un import de 10.816,32 euros i 
2.271,42 euros d’IVA. 

 
2. Aprovar la proposta de despesa número 2189, per import 

de 13.087,75 euros. 
 
3. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària la per en el termini de deu dies a 
partir de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
 
4. Notificar aquesta resolució a la part interessada, als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, 
al Ple i al Tribunal de Comptes.” 
 



 

 

 
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4379DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4379DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4379DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4379    
 
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Aprovació de la contractació de Carles Mañé Comercial, SL. PD 2298 
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. Aquest Ajuntament vol contractar els serveis de manteniment de l’enllumenat del mes 

de desembre. 
 
2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 10.816,32 euros i 2.271,42 euros 

d’IVA, per al qual s’ha habilitat la corresponent consignació pressupostària en import 
adequat i suficient. 

 
3. Els serveis tècnics han emès l’informe que s’inclou a l’expedient. 
 
4. La Intervenció municipal ha emès l’informe 1231_15 de data 12 de novembre de 2015  
d’objecció de legalitat, el qual s’inclou a l’expedient. 
 
5. El director de Serveis Jurídics ha emès informe que s’inclou a l’expedient.  
 
6. Secretaria ha emès el corresponent informe que s’inclou a l’expedient. 
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
1. Els articles 10, 111, 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP). 

 
2. L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
3. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
4. La Disposició addicional segona TRLCSP atribueix a l’alcalde la competència per a  
l’ aprovació d’aquest contracte. 
 
Resolució Resolució Resolució Resolució     
 
És per això que resolc 
 
1. Contractar a Carles Mañé Comercial, SL pel manteniment de l’enllumenat públic del 
mes de desembre, per un import de 10.816,32 euros i 2.271,42 euros d’IVA. 
  
2. Aprovar la proposta de despesa número 2298, per import de 13.087,75 euros. 
 
3. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a partir 
de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 



 

 

recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
 
 
 
 
4. Notificar aquesta resolució a la part interessada, als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, 
al Ple i al Tribunal de Comptes.” 
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4380DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4380DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4380DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2015 / 4380    
    
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
 
Aprovació de la contractació de Carles Mañé Comercial, SL. PD 2214 
 
FetsFetsFetsFets    
 
1. Aquest Ajuntament vol contractar el subministrament de materials i equips per 
l’enllumenat públic. 
 
2. El preu del subministrament ascendeix a la quantitat de 21.778,80 euros, per al 
qual s’ha habilitat la corresponent consignació pressupostària en import adequat i 
suficient. 
 
3. Els serveis tècnics han emès l’informe que s’inclou a l’expedient. 
 
4. La Intervenció municipal ha emès l’informe 1231_15 de data 12 de novembre de 2015  
d’objecció de legalitat. 
 
5. El director de Serveis Jurídics ha emès informe que s’inclou a l’expedient.  
 
6. Secretaria ha emès el corresponent informe que s’inclou a l’expedient. 
 
FonameFonameFonameFonaments de dretnts de dretnts de dretnts de dret    
 
1. Els articles 10, 111, 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 

aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
2. L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
3. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 

i del procediment administratiu comú. 
 
4. La Disposició addicional segona TRLCSP atribueix a l’alcalde la competència per a 
l’aprovació d’aquest contracte. 
 
Resolució Resolució Resolució Resolució     
 
És per això que resolc 
 
1. Contractar a Carles Mañé Comercial, SL pel subministrament de materials i equips per 

l’enllumenat públic per import de 21.778,80 euros. 
  
2. Aprovar la proposta de despesa número 2214, per import de 21.778,80 euros. 



 

 

 
 
 
3. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a 
partir de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
 
4. Notificar aquesta resolució a la part interessada, als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, 
al Ple i al Tribunal de Comptes.” 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
10. 10. 10. 10. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 22 DE DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 22 DE DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 22 DE DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 22 DE 
GENER DE 2016, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL GENER DE 2016, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL GENER DE 2016, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL GENER DE 2016, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL 
QUART TRIMESTRE DE 2015, D'ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE QUART TRIMESTRE DE 2015, D'ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE QUART TRIMESTRE DE 2015, D'ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE QUART TRIMESTRE DE 2015, D'ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LMODIFICACIÓ DE LMODIFICACIÓ DE LMODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL A LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL A LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL A LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS. COMERCIALS. COMERCIALS. COMERCIALS.        
 
El secretari accidental presenta l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 22 de gener de 
2016, que es transcriu a continuació: 

“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 17/2016“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 17/2016“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 17/2016“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 17/2016    

INFORME DE TRESORERIA NÚM. 3/2016INFORME DE TRESORERIA NÚM. 3/2016INFORME DE TRESORERIA NÚM. 3/2016INFORME DE TRESORERIA NÚM. 3/2016    

    
Identificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedientIdentificació de l’expedient    
Informe sobre el compliment dels terminis de pagament corresponent al quart trimestre 
de l’exercici 2015, període de l’01/10/2015 al 31/12/2015. 
    
FetsFetsFetsFets    
 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis de pagament 
de les obligacions reconegudes per l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i 
l’OAM Fundació Castell de Calafell, referent al quart trimestre de l’exercici 2015, per 
donar compliment a 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. 
  
FoFoFoFonaments de dretsnaments de dretsnaments de dretsnaments 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, per la qual s’estableixen 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 Ens local, 
que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les 
que s’estigui incomplint el termini. 
 
2. L’article 4.4 d’aquesta Llei estableix que aquest informe haurà de remetre’s, en tot 
cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les Comunitats Autònomes que tinguin atribuïda la tutela financera de les 
entitats locals. 
 
3. L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, conforme a la redacció 
atorgada per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i 
de l’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, estableix literalment el següent: 
 
“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, 
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de 
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación 
de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, 
en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo 
acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos 
que rijan la licitación.   
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin 
que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono.” 
 
Així, el nou règim que resulta d’aplicació és el següent: 
• L’obligació de pagament dins dels 30 dies següents a la data d’aprovació de les 
certificacions o documents que acreditin la conformitat. 
• L’obligació d’aprovar els documents anteriors dins dels 30 dies següents al 
lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei, excepte acord exprés en contra 
establert en el contracte i en algun dels documents que regeixin la contractació. 
• L’obligació del contractista de presentar la factura davant el registre administratiu 
corresponent, en temps i forma, en el termini de 30 dies següents al lliurament efectiu o a 
la prestació esmentada. En altre cas, no s’inicia l’inici del còmput del termini per la 
meritació d’interessos. 
 
 El càlcul del termini de pagament s’ha realitzat en base a aquests paràmetres. 
 
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
 



 

 

 
 
1. Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions reconegudes per l’Ajuntament 
de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell, corresponent al 
quart trimestre de l’exercici 2015, període de l’01/10/2015 al 31/12/2015, previstos en 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, és la 
següent: 
 
AJUNTAMENT DE CALAFELL 
4t TRIMESTRE 20154t TRIMESTRE 20154t TRIMESTRE 20154t TRIMESTRE 2015    
 

 
 

 
 
 

 
 
OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
4t TRIMESTRE 20154t TRIMESTRE 20154t TRIMESTRE 20154t TRIMESTRE 2015    
    
    



 

 

    
    
    
    
    

 
 
 
 

 
 

 
 
 
PATRONAT DE TURISME 
4t TRIMESTRE 20154t TRIMESTRE 20154t TRIMESTRE 20154t TRIMESTRE 2015    



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
2. Trametre aquesta informació a la Direcció General de Coordinació Financera amb 
les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.” 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat proposa al Ple:  quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
11. DONAR COMPTE DE L’INFORME D'INTERVECIÓ I TRESORERIA DE 22 DE GENER 11. DONAR COMPTE DE L’INFORME D'INTERVECIÓ I TRESORERIA DE 22 DE GENER 11. DONAR COMPTE DE L’INFORME D'INTERVECIÓ I TRESORERIA DE 22 DE GENER 11. DONAR COMPTE DE L’INFORME D'INTERVECIÓ I TRESORERIA DE 22 DE GENER 
DE 2016, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL DE 2016, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL DE 2016, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL DE 2016, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 
QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2015QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2015QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2015QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2015       
 



 

 

 

El secretari accidental presenta l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 22 de gener de 
2016, que es transcriu a continuació: 

“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 18/2016“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 18/2016“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 18/2016“INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 18/2016    

INFORME DE TRESORERIA NÚM. 4/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 4/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 4/2015INFORME DE TRESORERIA NÚM. 4/2015    

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

Informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 
l’exercici 2015, període de l’01/10/2015 a 31/12/2015. 

FetsFetsFetsFets    

 
Aquest informe recull la informació relativa al càlcul del període mig de pagament als 
proveïdors de l’Ajuntament de Calafell, del Patronat de Turisme i de l’OAM Fundació 
Castell de Calafell, referent al quart trimestre de l’exercici 2015, per donar compliment al 
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.    
  
Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets    
    
1. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del temps 
de pagament o retard en el pagament del deute comercial. 
 
2. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 
 
En l’exposició de motius s’estableix que el període mig de pagament mesura el retard en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del 
període legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials.  
 
Aquesta medició amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 
l’Administració paga abans que hagin transcorregut els trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui. 
 
3. L’article 3 del RD 635/2014 defineix les operacions incloses en el càlcul, que seran 
aquelles factures que s’hagin expedit des de l’1 de gener de 2014 que constin al registre 
comptable de factures i les certificacions aprovades a partir d’aquesta mateixa data. 
 
S’exclouen expressament del càlcul: 
 

- Les obligacions contretes amb altres Administracions Públiques. 
- Les obligacions pagades amb càrrec al Fons pel finançament dels pagaments a  

 
 



 

 

proveïdors. 
 

- Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció amb motiu 
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

- Les factures pagades per mitjà de bestretes de caixa fixa i/o pagaments a justificar, 
per tractar-se de pagaments mitjançant una tresoreria descentralitzada i no 
informar el programa de comptabilitat de les dates certes de pagament. 

 
4. Els articles 4 i 5 del RD 635/2014 determinen les fórmules de càlcul  del període mig de 
pagament global a proveïdors i el de cada entitat, d’acord amb el següent detall: 
 

Període mig de pagament = Σ (període mig de pagament de cada entitat * import operacions de l'entitat)

global a proveïdors Σ import operacions de les entitats

ratio operacions pagades * import total pagaments realitzats + 

Període mig de pagament = ratio operacions pendents de pagament * import total de pagaments pendents

de cada entitat import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

Ratio de les operacions = Σ (nombre de dies de pagament * import de l'operació pagada)

pagades Import total pagaments realitzats

Ratio d'operacions = Σ (número de dies pendents de pagament * import de l'operació pendent de pagament)

pendents de pagament Import total de pagaments pendents

 
 
5. D’acord amb l’article 6.2 del RD 635/2014 les corporacions locals remetran al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord amb l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la següent 
informació relativa al període mig de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 
 

a) El període mig de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica. 
b) El període mig de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
c) La ràtio trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la seva 

sèrie històrica. 
 
La informació s’haurà de publicar en el portal web de l’Ajuntament seguint criteris 
homogenis que permetin garantir l’accessibilitat i transparència de la mateixa. A aquests 
efectes, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a les corporacions 
locals models tipus de publicació. 

Anàlisi de les dades obtingudesAnàlisi de les dades obtingudesAnàlisi de les dades obtingudesAnàlisi de les dades obtingudes    

 
De les dades obtingudes es desprèn que el període mig de pagament de l’Ajuntament es 
redueix sensiblement respecte el trimestre anterior, situant-se en 24,41 dies. El ràtio 
d’operacions pagades de l’Ajuntament de 32,73 dies està motivat principalment per 
l’endarreriment en la tramitació d’algunes factures per part dels departaments de gestors, 
ja que analitzant els terminis de pagament es constata que aquest se situa per sota dels 30 
dies. 
 
 



 

 

 
 
 
Pel que fa a l’OAM Fundació Castell de Calafell, s’incrementa significativament el seu 
període mig de pagament, superant els 30 dies. L’OAM disposa de tresoreria suficient per 
atendre el pagaments de les obligacions reconegudes dins del termini legal establert.  
 
L’augment del termini ve motivat per l’endarreriment en la presentació i tramitació per 
part del departament gestor de tres factures. 
 
El període mig del Patronat de Turisme també augmenta respecte el trimestre anterior, 
però es manté molt per sota del màxim del període mig de pagament. 
 
Finalment, el període mig de pagament global de l’entitat se situa en 24,34 dies. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

 
1. En aplicació de la metodologia de càlcul establerta en l’article 5 del RD 635/2014, de 

25 de juliol, s’informa que el període mig de pagament a proveïdors corresponent al 
quart trimestre de l’exercici 2015 és el següent: 

 

EntitatEntitatEntitatEntitat    
Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 

operacions operacions operacions operacions 
pagadespagadespagadespagades    

Import Import Import Import 
pagaments pagaments pagaments pagaments 
realitzatsrealitzatsrealitzatsrealitzats    

Ràtio Ràtio Ràtio Ràtio 
operacions operacions operacions operacions 
pendentspendentspendentspendents    

Import Import Import Import 
pagaments pagaments pagaments pagaments 
pendentspendentspendentspendents    

PMPPMPPMPPMP    

CalafellCalafellCalafellCalafell    32,73 4.813.363,72 12,95 3.492.293,22 24,41 

OAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de CalafellOAM Fundació Castell de Calafell    46,02 41.357,01 7,89 17.967,41 34,47 

P. M. TurismeP. M. TurismeP. M. TurismeP. M. Turisme    23,30 83.626,52 -1,22 44.207,22 14,82 

PMP GlobalPMP GlobalPMP GlobalPMP Global      4.938.347,254.938.347,254.938.347,254.938.347,25            3.554.467,853.554.467,853.554.467,853.554.467,85    24,3424,3424,3424,34    
 
2. Respecte el trimestre anterior, es constata un augment del període mig de pagament 

dels organismes autònoms i una lleugera disminució del període mig de l’Ajuntament.  
 
El resultat global és inferior al trimestre anterior i es manté per sota del màxim 
establert legalment. 
 

3. Aquesta informació s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
i publicar-la en el portal web de l’Ajuntament de conformitat amb l’article 6.2 del Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol. 

 
La Comissió de Serveis Econòmics i Urbanístics de conformitat amb la proposta presentada 
i per unanimitat proposa al Ple: quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada I per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats. 
 
 
El ple de la Corporació, per unanimitat de tots els membres, acorda incorporar a l’ordre 
del dia, amb caràcter d’ugència, la proposta següent: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA  DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELPRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA  DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELPRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA  DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELPRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA  DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, DELS SEUS L, DELS SEUS L, DELS SEUS L, DELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL PER L'ANY 2016ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL PER L'ANY 2016ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL PER L'ANY 2016ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL PER L'ANY 2016       
 



 

 

En sessió ordinària del Ple, de data 28 de desembre del 2015, va ésser aprovat inicialment 
el Pressupost General de l’Ajuntament de Calafell, dels seus organismes autònoms i de la 
societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA) per a l’exercici 
2016, així com la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual al servei d'aquesta Corporació i de l'OAM Fundació Castell de 
Calafell, per a l'any 2016. 
 
Vist que en data 31 de desembre del 2015, es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, núm. 301, amb número d’inserció 2015-12251-TE, l'edicte 
d'exposició pública de l'esmentat acord. 
 
Atès que en data 20 de gener del 2015 finalitzava el termini d'exposició pública abans 
esmentat i vist que s’han presentat al·legacions per part del Grup municipal de 
Convergència i Unió a Calafell amb número de registre 2185/2016. 
 
Atès que el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els seus articles núm. 162 a 171, i el Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, regulen en matèria de pressupostos les Corporacions 
Locals així com dels seus organismes autònoms. 
 
Atès que l'article núm. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim 
Local, estableix que correspon a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del 
Pressupost, la Plantilla, la qual haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual, i en el mateix sentit es pronuncia l'article núm. 
283 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. 
 
Des de Serveis Econòmics, s’ha confeccionat el Pressupost General per l'any 2016, integrat 
pels Pressupostos del propi Ajuntament, de l'OAM Fundació Castell de Calafell, del 
Patronat Municipal de Turisme i de la Societat Municipal-CEMSSA, també s’ha 
confeccionat el Pressupost Consolidat. 
 
Vist informe núm. 21/2016 i 30/2016, emes per l’Interventora Municipal de l’Ajuntament 
de Calafell, de data 25 de gener del 2016, en relació a les al·legacions i reclamacions 
presentades pel que respecta a l’aprovació inicial del Pressupost General per l’exercici 
2016. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics amb els vots a favor dels 
regidors dels grups polítics: PSC, ERC, UAM, PPC i el regidor no adscrit Sr. Jesús Benedicto 
i amb els vots en contra dels regidors dels grups municipals CUP, C’s, CIU. Proposa al Ple 
l’adopció del següent acord:  
    
1. Estimar parcialment les al·legacions 1a, 3a, 4a, 7a, 9a, 10a i 16a presentades per part 
del Grup municipal de Convergència i Unió a Calafell, d’acord amb els informes 
d’Intervenció i la voluntat de l’equip de govern. 
 
2. Aprovar definitivament el Pressupost General de l'any 2016, integrat pels Pressupostos 
del propi Ajuntament, dels organismes municipals OAM Fundació Castell de Calafell i 
Patronat de Turisme i de la societat municipal CEMSSA, i per les Bases d'Execució, segons 
el següent detall: 
 
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
    
    
ESTAT INGRESSOS 



 

 

 
 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Impostos directes      23.826.579,88    
II Impostos indirectes 475.597,76    
 
 
III 

 
 
Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 

 
 
6.024.558,40    

IV Transferències corrents 6.320.401,24    
V Ingressos patrimonials     392.206,00    
Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents    37.039.343,2837.039.343,2837.039.343,2837.039.343,28    
Art. 39 Quotes d’urbanització                       0,00        
VI Alienació d'inversions reals 0,00        
VII Transferències de capital 3.125.109,69    
Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    3.125.109,693.125.109,693.125.109,693.125.109,69    
Operacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeres                40.164.452,9740.164.452,9740.164.452,9740.164.452,97    
VIII Actius financers                   140.000,00    
IX Passius financers 1.615.609,68 
Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    1.755.609,68   1.755.609,68   1.755.609,68   1.755.609,68       
Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos                41.920.062,65 41.920.062,65 41.920.062,65 41.920.062,65     
 
   

ESTAT DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Despeses de personal      12.923.305,14    
II Compra de béns corrents i serveis      16.029.554,98    
III Despeses financeres 704.298,26    
IV Transferències corrents 1.393.521,37    

Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    
31.050.679,7531.050.679,7531.050.679,7531.050.679,75    
    
    

V Fons de contingència           165.000,00    
VI Inversions reals       5.056.279,12    
VII Transferències de capital             91.843,08    
Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                        5.313.122,20   5.313.122,20   5.313.122,20   5.313.122,20       
Operacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeres                36.363.801,95   36.363.801,95   36.363.801,95   36.363.801,95       
VIII Actius financers                   140.000,00    
IX Passius financers        5.416.260,70    
Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70       
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses    41.920.062,65   41.920.062,65   41.920.062,65   41.920.062,65       

    
    
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 

GrupGrupGrupGrup    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    ImportImportImportImport    

0 DEUTE PÚBLIC 6.080.726,10 

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 19.975.305,90 

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.691.243,91 

3 PRODUCCIO DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 5.345.424,46 

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.118.174,47 

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 6.709.187,81 

  TOTALTOTALTOTALTOTAL    41.920.062,6541.920.062,6541.920.062,6541.920.062,65    

    



 

 

    
PRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLPRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLPRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLPRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL    
    
    
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    
I Impostos directes 0,00   
II Impostos indirectes 0,00   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)             92.006,00    
IV Transferències corrents           225.199,50    
V Ingressos patrimonials 0,00   
Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents                                    317.205,50317.205,50317.205,50317.205,50                
Art. 39 Quotes d’urbanització 0,00   
VI Alienació d'inversions reals 0,00   
VII Transferències de capital 0,00   
Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    0,00  0,00  0,00  0,00      
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      
Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos    317.205,50   317.205,50   317.205,50   317.205,50       
 
   
ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Despeses de personal 237.217,18    
II Compra de béns corrents i serveis             73.206,32    
III Despeses financeres                 276,00    
IV Transferències corrents              2.000,00    
Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents                                    312.699,50312.699,50312.699,50312.699,50                
V Fons de contingència 0,00   
VI Inversions reals 4.506,00    
VII Transferències de capital 0,00   
Total despeses de Total despeses de Total despeses de Total despeses de capitalcapitalcapitalcapital                                                                        4.506,00   4.506,00   4.506,00   4.506,00       
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses    317.205,50   317.205,50   317.205,50   317.205,50       

    
    
PRESSUPOST PATRONAT DE TURISMEPRESSUPOST PATRONAT DE TURISMEPRESSUPOST PATRONAT DE TURISMEPRESSUPOST PATRONAT DE TURISME    
    
    
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Impostos directes 0,00   
II Impostos indirectes 0,00   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 7.994,00    
IV Transferències corrents 295.500,00    
V Ingressos patrimonials 6,00   



 

 

    
    
Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents    303.500,00303.500,00303.500,00303.500,00    
VI Alienació d'inversions reals 0,00   
VII Transferències de capital 0,00   
Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    0,00  0,00  0,00  0,00      
 
 
VIII 

 
 
Actius financers 

 
 
0,00   

IX Passius financers 0,00   
Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      

Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos    303.500,00   303.500,00   303.500,00   303.500,00       

   
 
ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Despeses de personal 0,00   
II Compra de béns corrents i serveis           265.717,00    
III Despeses financeres 783,00    
IV Transferències corrents 31.500,00    
Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    298.000,00298.000,00298.000,00298.000,00    
V Fons de contingència 0,00   
VI Inversions reals            5.500,00    
VII Transferències de capital 0,00   
Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                            5.500,00   5.500,00   5.500,00   5.500,00       
VIII Actius financers 0,00   
IX Passius financers 0,00   
Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      

Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses                                    303.500,00   303.500,00   303.500,00   303.500,00       

    
    
PRESSUPOST CEMSSAPRESSUPOST CEMSSAPRESSUPOST CEMSSAPRESSUPOST CEMSSA    
    
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial Pressupost inicial 2016201620162016    

I Impostos directes 0,00   

II Impostos indirectes 0,00   

III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           740.113,53    

IV Transferències corrents 0,00   

V Ingressos patrimonials 9.600,00   

Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents                                    749.713,53749.713,53749.713,53749.713,53    
VI Alienació d'inversions reals 0,00   

VII Transferències de capital 29.843,08   

Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    29.843,08  29.843,08  29.843,08  29.843,08      

VIII Actius financers 0,00   

IX Passius financers 0,00   

Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    0,00  0,00  0,00  0,00      

Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos    779.556,61   779.556,61   779.556,61   779.556,61       
 
   



 

 

ESTAT DESPESES 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Despeses de personal 294.371,55   

II Compra de béns corrents i serveis           430.608,76    

III Despeses financeres              6.676,78    

IV Transferències corrents 0,00   

Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    731.657,09731.657,09731.657,09731.657,09    

VI Inversions reals 29.843,08    
VII Transferències de capital 0,00   

Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                    29.843,08   29.843,08   29.843,08   29.843,08       

VIII Actius financers 0,00   

IX Passius financers 17.046,73   

Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    17.046,73  17.046,73  17.046,73  17.046,73      

Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses                                    778.546,90   778.546,90   778.546,90   778.546,90       

    
3. Aprovar l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2016 de l'Ajuntament amb els 
seus Organismes Autònoms i la Societat Municipal, per un import a ingressos i despeses 
de quaranta-dos milions vint-i-cinc mil cinc-cents seixanta-vuit amb seixanta-cinc cèntims 
(42.025.568,65 €) segons el següent detall per capítols: 
 
    
ESTAT DE CONSOLIDACIÓESTAT DE CONSOLIDACIÓESTAT DE CONSOLIDACIÓESTAT DE CONSOLIDACIÓ    
    
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
IIIINGRESSOSNGRESSOSNGRESSOSNGRESSOS                    

ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
    TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT     
    

I Impostos directes         23.826.579,88    
II Impostos indirectes              475.597,76    
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           6.124.558,40    
IV Ingressos patrimonials           6.325.901,24      
V Alienació d'inversions reals              392.212,00    
  Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents                        37.144.849,2837.144.849,2837.144.849,2837.144.849,28    
VII Transferències de capital           3.125.109,69    
  Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital                                3.125.109,69   3.125.109,69   3.125.109,69   3.125.109,69       
VIII Actius financers              140.000,00    
IX Passius financers           1.615.609,68   
  Total ingressos financersTotal ingressos financersTotal ingressos financersTotal ingressos financers                                1.755.609,68   1.755.609,68   1.755.609,68   1.755.609,68       

      
TOTAL INGRESSOSTOTAL INGRESSOSTOTAL INGRESSOSTOTAL INGRESSOS                              42.025.568,65   42.025.568,65   42.025.568,65   42.025.568,65               

      
  
     

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES                    

ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció        TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT     

I Despeses de personal         13.160.522,32 
II Compra de béns corrents i serveis         16.368.478,30    
III Despeses financeres              705.357,26    
IV Transferències corrents              911.821,87    
V Fons de contingència              165.000,00    



 

 

  
 

    
    
Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    

                    
        
31.311.179,7531.311.179,7531.311.179,7531.311.179,75    

VI Inversions reals           5.066.285,12 
VII Transferències de capital               91.843,08    
      

    
Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital    

                            
        
5555.158.128,20   .158.128,20   .158.128,20   .158.128,20       

 
VIII 

Actius financers 
             140.000,00    

IX Passius financers           5.416.260,70    
  Total despeses financersTotal despeses financersTotal despeses financersTotal despeses financers                                5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70       

      
TOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESES                                  42.025.568,65   42.025.568,65   42.025.568,65   42.025.568,65               

      
    
4. Facultar la Interventora Municipal per adequar els registres pressupostaris de l'exercici. 
    
5.    Aprovar definitivament la plantilla del personal al servei de la Corporació, corresponent 
a l’any 2016, que comprèn totes les places reservades al personal funcionari, al personal 
eventual i al personal laboral, que figura en el pressupost i que consta en l'annex I 
d’aquest acord. 
 
6. Aprovar definitivament la plantilla del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, 
per a l’any 2016, la qual queda detallada com l’annex II, d’aquest acord. 
    
4. Als efectes previstos a l'article núm. 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, i l'article núm. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s’acorda que el 
Pressupost General, definitivament aprovat, s'exposi al públic resumit per capítols de 
cadascun dels pressupostos que l’integren, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent 
en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
8. Trametre còpies certificades de la plantilla a l’Administració de l'Estat i al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, en el termini de trenta dies des 
de la seva aprovació.  
    
9. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals, al Departament 
de RH, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, a les seccions sindicals d’aquest 
Ajuntament,  així com, a la Gestoria que porta els assumptes de personal, pel seu 
coneixement i als efectes escaients, així com, als representants sindicals del personal de 
l’Ajuntament i de l’OAM. 
 
Sr. Seras: Bé, la comissió ha aprovat al·legacions i ja s’ha explicat perquè s’aprovaven per 
aprovar el pressupost que ja havia estat aprovat al inici.  Llavors aquí estan totes les 
al·legacions que es van fer i explicarem perquè s’han aprovat o no s’han aprovat.  Tenim la 
primera de 17 al·legacions que hi havia. Per primer cop feia molt de temps que no rebíem 
al·legacions i les hem tractat aquesta vegada, el pressupost passat no en veu presentar cap 
i llavors ho remarquem perquè això ha estat un fet en aquest govern que s’han tingut en 
compte.  La primera al·legació era la d’inversions i el crèdit que es faria un quadre que 
també per primer cop es presenta, està tot lligat per participació ciutadana com teniu tots 
l’annex allí. Podeu veure-ho i tirarem endavant. O sigui, que el quadre que ens demanàveu 
el teniu, que fa temps que tampoc hi havia un quadre d’aquests en aquesta casa. 
 
 



 

 

La segona és que s’ha de complir amb vàries coses: complir amb el programa, amb les 
inversions que hem de fer al camp de futbol, o sigui hi ha molt però a la vegada sortirà tot 
a la participació ciutadana com acabo de dir.  Després tenim la qüestió de l’AMI que avui 
en comissió s’ha aprovat. Queda com un fet nul, però l’havíem de tractar i fins que no 
decideixi el consell arbitral o judicial que tingui que fer-ho, ja veurem què passa, però ja 
està aprovat i posat als pressupostos, i bé, el que s’ha aprovat avui sobre la qüestió de 
l’AMI, que s’ha posat al pressupost i els que defensaven això ho han votat en contra, però 
bé, no importa. Quan demanin una altra cosa ja veurem el què. És una contradicció com 
amb el vot de Ciutadans, tant Convergència com la CUP.  
Sobre l’ICIO que diuen perquè hem posat tant, que ens passem de revolucions al posar 
320.000 euros d’ingressos quan el que s’ha reconegut fins el 31 de desembre puja a 
320.000 euros i nosaltres hem posat 288 o sigui que hem estat previnguts amb això i amb 
tot el benestar que hi ha en aquest moment que s’estan fent obres i demanant llicències 
calculo que augmentarem encara més la quota.   
 
Sobre el Pla de Barris que es demana perquè no havia arribat la subvenció per això no s’ha 
inclòs. Anava d’acord amb si hi havia o no subvenció i com que no hi ha subvenció no s’ha 
fet. Una part sí, i ara ve el DUSI  que s’ha demanat la subvenció però que fins que no la 
tinguem o ens diguin alguna cosa no la podem posar al pressupost. 
 
Sobre la qüestió dels crèdits, dels lloguers socials, s’ha començat a fer una primera etapa 
que no s’havia fet mai. Hem recollit quina quantitat de pisos està en poder del banc, i no 
podem fer més perquè fins que no fem  una reglamentació i tirem endavant tot això i 
veure quins pisos són realment els que queden, però el primer pas ja l’hem fet que ha 
sigut recollir quants pisos hi ha en mans de les entitats bancàries. 
 
Lo del Bot salvavides que era una subvenció. L’hem treta de subvenció i l’hem posat a 
manteniment del Bot Salvavides. 
 
El que és la ràdio municipal, també se li ha dit sí. Aquestes són al·legacions aprovades, la 
del Bot Salvavides i la dels serveis de telecomunicacions no?  Que figurava com ràdio 
municipal i van fer una al·legació perquè potser millor ho ajuntéssim.  
 
Respecte la qüestió dels serveis socials també, és un canvi de nom.  La Fundació Castell 
no, perquè creiem que està bé. 
 
Bé, hem dit que no a la partida de creditors per operacions pendents d’aplicar als 
pressupostos. Això ho va explicar la interventora a la comissió que era una xifra 
insignificant de mil euros i escaig i directament no hi figura. 
 
Sobre l’aportació al Patronat de Turisme que creiem que està bé. Lo dels premis també, els 
del Patronat, del Carnaval, ho hem posat. I l’altre la Masia de Cal Rion no ha arribat la 
subvenció i no s’ha fet, però el que s’ha fet és assegurar que no es faci més mal bé. Que 
les pluges ja no passa l’aigua, s’ha fet una capa per frenar-ho.  
El que havia de la brigada de despeses i manteniment està augmentat i està junt la 
brigada amb la que hi havia de cultura. Per tant, són xifres que hi ha.  El contracte de 
manteniment de platges, segons la tècnica de Medi Ambient està bé la xifra que hem 
posat, per tant no fa falta incrementar-ho.   
 
Sr. Tejedor: Desde Ciudadanos queremos explicar el voto negativo a estas alegaciones y a 
los presupuestos en general. Son unos presupuestos que al principio votamos 
favorablemente porqué contenían muchas cosas que iban dentro de la línia que nosotros 
llevamos dentro de nuestro programa. Estábamos incluso también a favor de algunas 
alegaciones que había presentado CIU, pero lógicamente desde Ciudadanos nos vemos 
obligados a votar en contra de la propuesta porqué como hemos dicho siempre no estará 



 

 

al lado de ninguna partida ni aprobará ninguna partida que esté destinada a dividir a los 
Ciudadanos de Calafell. Además como todos sabemos Ciudadanos firmó, porqué así se 
publicó, un acuerdo, un pacto de gobierno para favorecer el gobierno del PSC, donde uno 
de los puntos que había era que no se aprobaría ninguna partida destinada a la 
Asociación de Municipios por la Independencia ni a dividir a los ciudadanos de Calafell.  
Como mantenemos nuestra palabra no vamos a dar el apoyo a ninguna partida que 
destine ni un sólo euro a dividir a los vecinos y como pensamos que los acuerdos y las 
palabras están para cumplirlas, desde Ciudadanos votaremos en contra de los 
presupuestos y de la moción en conjunto.  También queremos resaltar que Calafell no es 
municipio, aunque en este consistorio los votos hayan sido favorables a la Asociación de 
Municipios por la Independencia. Los vecinos de Calafell no están de acuerdo con el 
proceso independentista y lo han demostrado en las urnas del 27 de Septiembre, con lo 
cual no creemos que haya que apoyar ningún presupuesto que destine una partida que 
por pequeña que sea, perjudique a otras cosas que son de prioridad para los vecinos. 
Quiero referirme a lo que fueron aquellas votaciones del 27 de Septiembre donde los 
votos que fueron favorables a Junts pel Si i la CUP sumaron un total de 4.400 votos frente 
a otras opciones políticas que no llevan esos programas, ese único objetivo que es el de 
iniciar un proceso de independencia que sumaban 7.021 vecinos de Calafell. Así lo digo 
por convicción y porqué no queremos aportar y porqué no queremos aportar ni queremos 
que se destine nada del presupuesto a una partida que va con el único objetivo de dividir 
a los vecinos, votaremos en contra. 
 
Sr. Balaguer: A veure, no sé, la veritat per on començar perquè avui sembla que tots 
estem fent aquí un discurs al contrari que hauria de ser.  Com Esquerra Republicana vam 
aprovar els pressupostos perquè estàvem convençuts que hi eren uns pressupostos que 
portaven moltes coses de les que nosaltres portàvem al nostre programa. Fins i tot hi havia 
una baixada de l’IBI del 10%, com a partit polític vam entendre que no podíem girar 
l’esquena tot i que sabíem que on anem que és complicat i per fer això, aquesta baixada, 
no es fan una sèrie d’inversions. Per un seguit de coses, Esquerra Republicana va entendre 
que havia de votar els pressupostos. Entenem que era un primer pressupost, se li podia 
donar un vot de confiança a l’equip de govern, l’oposició no vol dir sempre votar que no i 
per tot aquest seguit de coses vam decidir aprovar-los.  Llavors avui ha estat sorpresa 
perquè ens ha sortit una mica rodona del tot. Per algunes coses és sorprenent. Perquè ho 
dic això?  Bé, els companys de Convergència i Unió han presentat diferents al·legacions, 
una de les que han presentat li faré un agraïment a la senyora Sandra Suàrez perquè veig 
que se n’ha recordat i ha estat atenta amb el tema del Bot Salvavides i ha rectificat perquè 
no era una subvenció sinó que era part del manteniment i per tant, li hem d’agrair. I per 
altra banda, la sorpresa ha estat que bé, es donarà el cas que aprovarem els pressupostos, 
perquè Esquerra Republicana voti que sí, si nó es pot donar el cas que no aprovem els 
pressupostos de l ‘Ajuntament de Calafell.  Llavors, aquí ve tothom a argumentar el que 
convingui en base suposo a un punt, sembla que tot gira entorn un punt.  Esquerra 
Republicana entenia que els pressupostos no eren els seus i per tant, tot el que volia 
Esquerra Republicana no podia estar reflectit en els pressupostos i una de les coses que no 
estava reflectida, evidentment, és el tema de l’AMI.  Llavors, quina ha estat la sorpresa 
avui? Doncs, que en una d’aquestes al·legacions ha resultat que tenim partida 
pressupostària, tot i que després es pugui treure o no.  Aleshores si ja teníem clar de votar 
que sí, avui encara ho tenim més clar perquè fins i tot tindrem partida pressupostària.  
Enteníem que era una quantitat prou insignificant com per no deixar de votar uns 
pressupostos i ara no entenem com aquesta mateixa quantitat pot ser motiu per no votar-
los.  En el cas de Ciudadanos també em sorprèn i el senyor Tejedor que a partir d’ara 
presentarà mocions perquè es controlin i es tirin endavant les mocions, doncs, és més 
rodó ja avui que se’ns digui aquesta notícia, ara ja sabem que amb la moció de l’AMI hi ha  
 



 

 

un problema.  Si en presentem deu, que tan si volen com si no, la tindran i serà ell qui 
vetllarà perquè això succeeixi i es tiri endavant. Per tant, és doble motiu de satisfacció, la 
veritat. Bé, la primera és això, ho teníem clar i ens ho han posat prou fàcil, votem a favor. 
 
Sra. González: A ver, nosotros hemos votado a favor de los presupuestos porqué 
efectivamente creemos que son unos presupuestos que nos convienen, de ellos dependen 
por ejemplo la reducción del IBI, unos proyectos de obras muy importantes que se van a 
hacer en este municipio por eso la urgencia también de aprobar estos presupuestos como 
es la reforma del campo de futbol que si no se aprueban cuanto antes, los juegos de la 
Mediterránea se nos echan encima. Si no se aprueban cuanto antes no podemos hacer las 
adjudicaciones y hemos razonado que nuestro voto a favor de estos presupuestos, a pesar 
que con ellos se incluya una partida del AMI, pues no tiene que influenciar ni afectar a 
nivel general. Sí que lo que pienso, y además en la comisión se ha vivido esta mañana una 
batallita entre políticos, bueno creo que hay que hacer las cosas con un poco de sentido 
común a las cosas que hacemos como políticos y allá la conciencia de cada uno de pensar 
si quiere o no quiere a donde va el dinero de los ciudadanos, porqué a mi me parece que 
esta asociación si nos dijeran aquí ciertamente que dará beneficios al municipio pues hasta 
yo votaría, pero en ningún momento se nos ha dicho que por pertenecer a esta asociación 
pues Calafell vaya a mejor en infraestructuras que nos hacen falta en este municipio. Por 
eso nosotros creemos que sí que estamos actuando con ese sentido común, con ese 
sentido de municipio y Calafell al que pertenecemos y es el que nos tiene que ocupar al 
margen de otros derroteros que vengan de Comunidad Autónoma y Estatal, y pensamos 
que estos presupuestos corren prisa por aprobarlos, a pesar que efectivamente se haya 
incluido esta partida. Y otra cosa que quiero decir, también se acordó por nuestra parte, 
porqué es un acuerdo nulo de pleno derecho y tiene que ser con todas sus consecuencias. 
Entendemos que en su día se puede, cualquier otro grupo de la oposición puede volver a 
presentar esta moción. En el caso que se vuelva a votar favorablemente, efectivamente 
este grupo municipal aceptará la decisión que se tome en este Pleno. 
 
Sr. Parera: UAM no té res a dir. 
 
Sr. Montejo: Bona tarda. Creiem que aquestes al·legacions no aporten cap canvi 
substancial als pressupostos d’aquest equip de govern, només és una mica de maquillatge 
i una mica de justificació per dir que han acceptat propostes de l’oposició. Estem satisfets 
d’algunes de les partides com ja vam expressar en l’anterior Ple de reducció de despesa de 
protocol i reorganització de lloguers. De fet, si els pressupostos els poguéssin aprovar 
partida per partida tindrien el vot favorable, també en la de l’AMI, però la llàstima és que 
s’han de votar en bloc, per tant, hem sospesat pros i contres i en aquest cas han pesat els 
contres. Bé, aquests pressupostos venien marcats, en primer lloc, perquè partien de 
l’assumpció de l’increment dels sous dels funcionaris i el retorn del 50% de la paga extra 
de 2012, a aquest ja se li afegia la retirada del 2’2 milions a causa de la reducció de l’IBI, 
creiem que aquesta era una oportunitat que s’ha deixat passar de poder reforçar algunes 
partides referents sobretot a Serveis Socials, com sabem aquesta és una de les comarques 
més mal tractada per la crisi de tot Catalunya.  I justament aquests pressupostos, com 
comentava la portaveu del grup Popular que l’AMI no permetrà desenvolupar 
infraestructures, aquests pressupostos sobretot, el que no permeten és desenvolupar 
infraestructures, tot depèn de subvencions que en casos, per exemple en el Pla de Barris 
pot ser que no es donin, i llavors si no venen les subvencions s’haurà de recórrer el crèdit i 
tornarem a caure en un espiral en el que vam caure fa uns anys i del que encara no hem 
aconseguit sortir.   
 
I en relació amb el punt anterior que feia referència a la relació de llocs de treball i que es 
debatia de forma conjunta, reitero el que vam expressar a l’altre Ple on es va provar 
inicialment, bàsicament la reducció de 2’2 milions de l’IBI, de fet, l’aprovació d’un 
pressupost en bona mesura és condicionat amb els ingressos fiscals que s’obtenen i ha  



 

 

 
 
 
limitat profundament la capacitat de maniobra d’aquest Ajuntament per poder ampliar 
plantilla especialment en àmbits on la legislació ens permetria fer de més i de menys, estic 
parlant per exemple en el cas de l’organisme autònom municipal, Fundació Castell de 
Calafell, on encara segueixen patint una discriminació laboral respecte la resta de 
treballadors de l’Ajuntament i que en aquest any se’ls ha reconegut unes mínimes 
engrunes i en cap cas, se’ls  ha reconegut de ple dret en les mateixes condicions laborals i 
retributives que la resta de personal de l’Ajuntament i en bona mesura s’explica que és pel 
dèficit d’ingressos d’una política fiscal populista com és la d’aquest govern.  I també hi ha 
d’altres coses que ens criden l’atenció com és per exemple l’adequació de la plantilla a les 
necessitats contingents d’aquest govern. Vostès s’omplen la boca parlant de participació 
ciutadana i en aquesta plantilla han eliminat una plaça vacant que hi havia de tècnic de 
participació ciutadana.  És a dir, el senyor Seras parlava d’un desglossament d’inversions i 
altres partides en funció de la participació ciutadana i no tindran ni un trist tècnic en 
aquesta casa que permeti articular aquestes polítiques. I vull recordar la ciutadania que 
l’anterior Ple, segurament de forma mig irònica, però no deixa de ser simptomàtic, 
l’alcalde exposava que potser no seria necessari aquest tècnic de participació perquè si 
aplicàvem el model assembleari de la CUP potser no feia falta. Home, em sembla d’una 
falta de respecte i una incongruència preocupant. Qualsevol municipi que decideix 
implementar polítiques de participació ciutadana de la naturalesa que siguin necessita de 
professionals que els permetin executar. Jo em plantejo si vostès podrien tirar endavant el 
departament d’Obres sense arquitectes o enginyers?  Em sembla que no, doncs, les 
polítiques de participació ciutadana també necessiten de professionals que les tirin 
endavant.  
 
I ja per acabar, un parell de respostes molt ràpides als portaveus de Ciudadanos i del 
Partido Popular.  El representant de Ciudadanos deia que no votarà cap pressupost que 
contingui partides destinades a dividir els ciutadans. Miri, ja no entraré a discutir què 
representa l’AMI, però el que vostè planteja en aquest Ajuntament s’estan pagant quotes 
anuals a l’Associació de Municipis de Catalunya i a la Federació de Municipis. Vostè creu 
que tots els grups municipals que estem aquí, estem cómodes amb això? Doncs, hi haurà 
grups que se sentiran més còmodes en una associació o en una altra. Més aviat el 
funcionament d’un Ajuntament es basa no tant en les majories sinó en les coincidències 
creuades, segurament vostè no se sent còmode a l’AMI, segurament nosaltres no ens 
sentirem còmodes a la Federació de Municipis.  Es tracta d’assumir les decisions que de 
forma majoritària apleguen els representants de la ciutadania en aquest municipi.  Vostè 
parlava que Calafell no és un municipi independentista i a mi em fascina la seva aritmètica 
quan es dediquen a calcular, calcula Junts pel Sí i la CUP respecte tota la resta de politics, 
com si fossin una espècie de bloc homogeni. I fins i tot, el que ens han explicat avui en 
comissió informativa és que aquesta quota de l’AMI és una quota que en la mesura que es 
va aprovar una resolució del Ple és d’obligat compliment. Per tant, no entenc com vostè 
vota en contra d’aquests pressupostos quan el que està fent l’equip de govern és 
simplement fer complir la Llei. És a dir, no és una decisió discrecional de l’alcalde 
incorporar aquesta partida de l’AMI sinó que senzillament en base una resolució per 
majoria per més que ell no hi votés l’ha hagut d’incorporar. Per tant, sí que em sembla 
sorprenent aquesta espècie d’afany per maximitzar petites decisions incorporades al 
pressupost i oblidar-se dels altres quaranta milions d’euros que hi formen part.  I de 
moment res més, gràcies. 
 
Sr. Perín: Bueno entendemos que desde los diferentes puntos de vista o los diferentes 
prismas desde los que se pueda mirar un partido u otro, entendemos que el presupuesto 
es un paquete, que algunas partidas gustan y otras no, pero desde el grupo de gobierno 
hemos intentado hacer un presupuesto que reflejara la realidad del municipio. Un 



 

 

presupuesto que estuviera bien estructurado y ajustado sobretodo a la realidad misma. 
Sabemos que han tenido cabida los gastos que hay, los ahorros que se han hecho en base 
a otras partidas anteriores a este consistorio. Está claro que se ha  
 
hecho efectivo, por la rebaja del 10% del IBI, pero no nos tenemos que olvidar de otros 
factores que lo han hecho realidad. También se han reducido los gastos protocolarios de 
los sueldos de los concejales y el alcalde, el tema de alquileres y de reajustar el tema de los 
consumos energéticos  y también la eliminación de cargos de confianza.  Por otro lado hay 
que entender que hay unos gastos que se han tenido que asumir, como la paga de 
Navidad de 2012, como ha dicho mi compañero que asciende aproximadamente a 
450.000 euros y también se ha añadido el 1% de la subida de los sueldos de los 
trabajadores así como los organismos autónomos. Todo ello ha llevado a confeccionar un 
presupuesto que puede ser más o menos discutible pero sabemos que está muy bien 
estructurado, que se ha rebajado mucho y que desde  una mirada hacia atrás se ha 
mirado de hacerlo con la mejor de las conexiones. 
 
Sra. Suàrez: Nosaltres hem estat el grup que ha presentat al·legacions, disset al·legacions. 
Concretament d’aquestes se n’han acceptat sis que han hagut d’acceptar per nassos, 
parlant clar, perquè a nivell tècnic es demanava que s’acceptessin. Perquè en el informe 
que es pren de la mateixa interventora les altres onze al·legacions les que depenen de la 
voluntat política no ha estat ni una acceptada. Per tant, crec que hem de dir les coses tal 
com són. No es poden omplir la boca dient que han acceptat al·legacions perquè no 
s’havia vist mai a la vida, perquè aquestes al·legacions les han hagut d’acceptar, perquè o 
bé hi havia un acord al darrere que els obligava o bé la mateixa tècnica els ha recomanat 
que les acceptin.  Per tant, aquí la primera diferència del que és la voluntat política de 
l’equip de govern i les recomanacions tècniques que sí o sí l’equip de govern, els partits 
polítics que li donen recolzament, doncs, no es veuen en una altra situació que haver-ho 
d’acceptar.  En relació amb una de les al·legacions que és en concret la que fa referència a 
la relació de llocs de treball, just ara acabem de passar un donar compte dels càrrecs de 
confiança que tenim en aquesta casa, el primer punt de la relació de llocs de treball, de les 
al·legacions que havíem presentat nosaltres anava en relació amb precisament això.  Els 
dos càrrecs que tenim, que nosaltres som plenament conscients i creiem que són càrrecs 
encoberts de confiança, com són el del director de la ràdio i del director d’esports.  I 
nosaltres el que demanàvem en la nostra al·legació era o que bé creessin aquestes dues 
places de càrrecs de confiança o que també enteníem que podia ser una plaça d’alta 
direcció si vostès creien oportú fer-ho d’aquesta manera. En l’informe de la directora de 
Recursos Humans s’especifica en relació amb la primera al·legació que  és aquesta que 
parla que els professionals lliberals no poden tenir dependència i just en relació amb el 
director d’esports especifica que hi ha una literalitat del contracte efectuat al senyor José 
Manuel Abascal Gómez, es pot entendre la realització d’un servei puntual, com és el dur a 
terme les gestions necessàries per obtenir única i exclusivament el segell de destinació 
turística esportiva i alhora adverteix que les seves tasques no es poden extrapolar de les 
estrictament contractades i per un temps determinat. Això és el que adverteix la directora 
de Recursos Humans i que, per tant, entenent que no hi ha dependència, que no hi ha 
treball de remuneració i depenent de l’Administració i que única i exclusivament aquest 
senyor duu a terme una tasca específica per obtenir aquest segell i que no fa de director 
d’Esports, tot i que en el contracte diu que ho és i es presenta com el director d’Esports i 
fa una presentació en el centre cívic Cinema Iris pública on especifica totes les tasques que 
durà a terme com a director d’Esports però en el contracte diu que no farà de director 
d’Esports i només farà les gestions per aquest segell, doncs, diuen que no ens poden 
acceptar l’al·legació.  I al mateix temps el director de la ràdio diu que fa una tasca 
específica no com a persona física com a professional lliberal, sinó que ho fa a través 
d’una empresa, doncs, que aquesta tasca queda resolta i que a partir del venciment del 
contracte que té de prestació de serveis que venç a l’abril o març d’aquest any no se li 
podrà fer un altre contracte i a veure com ho fan per continuar contractant un director de  



 

 

 
 
la ràdio, perquè la mateixa directora de Recursos Humans, en el seu propi informe, 
recomana i fins i tot utilitza de justificació que hi ha una plaça de tècnic de comunicació a 
la casa que està creada que sempre es pot ocupar. Però sí que volem deixar palès a l’acta 
que segur que es transcriurà, o de les últimes que es transcriuran d’aquest Ple, abans de 
passar-lo a les dependències de la platja, volem que quedi constància que el mateix 
alcalde va confirmar que la plaça de tècnic de comunicació no es cobriria i ho va dir en el 
moment de la presentació a la comissió informativa pertinent i en tot el que va estar 
parlant.  Per tant, bé, queden els advertiments de la directora de Recursos Humans i les 
propostes que nosaltres fèiem en el sentit d’intentar regularitzar allò que vostès volen fer 
veure que no hi ha. Que són càrrecs de confiança o persones triades a dir per vostès sense 
cap tipus de publicitat.   
 
La següent al·legació que fèiem dins de la relació de llocs de treball era precisament la que 
ha comentat també el portaveu de la CUP  que és en relació amb la plaça del tècnic de 
participació ciutadana, la gran aposta de l’equip de govern, la participació ciutadana, la 
transparència, el farem i desfarem, processos participatius, ens presenten un quadre 
meravellós, bé meravellós, un quadre on ens diuen que aportaran a participació ciutadana 
per valor de 8 milions 540 mil euros amb crèdit per l’any 2018 i 2019 i que els ciutadans 
podran triar en relació amb tota una sèrie de propostes que fa el mateix equip de govern.  
I aquestes propostes, bé, les durà a terme algú que no sabem qui serà, perquè amortitzen 
la plaça de tècnic de participació ciutadana. Per tant, l’única persona que podria ser 
objectiva que no seria partidista perquè se suposa que les places s’ocupen a nivell objectiu 
i amb la publicitat corresponent, doncs, agafen vostès i amortitzen la plaça, perquè clar, 
entenen que informar la ciutadania fent reunions de les seves i anant posant sofàs a les 
places, això ja és fer participació ciutadana.  Clar, hi ha una gran diferència entre informar 
i fer propaganda i realitzar processos de participació ciutadana amb un rere fons objectiu i 
real. Però vostès entenen que ja n’hi ha prou i amortitzen la plaça de tècnic de participació 
ciutadana i així fan veure que fan participació però per altra banda, a l’hora de la veritat i 
a l’hora de dur a terme polítiques de debò i objectives a nivell participatiu ho deixen en 
mans dels polítics, dels càrrecs de confiança encoberts i del personal amb el que s’han 
envoltat que són de la seva confiança política única i exclusivament.  
 
Per altra banda sí que deixar palès també el tema de l’AMI  a banda de la resta 
d’al·legacions que també comentarem, hi havia una de les al·legacions, la número dos en 
concret que parlava sobre l’Associació de Municipis per la Independència. El 28 de 
setembre de 2015 es va presentar una moció i aquesta moció va ser aprovada, després 
d’haver fet un vot secret per part dels membres d’aquest consistori.  No vam ni triar 
l’alcalde a nivell secret, però en canvi l’AMI sí. Doncs, ho vam fer amb vot secret i resulta 
que aquest acord de data 28 de setembre de 2015, la moció va ser aprovada per la 
majoria absoluta de les persones que formem part d’aquest consistori i per tant, es va 
convertir en ferm.  Nosaltres entenem que ser membre de ple dret de l’AMI, perquè hi ha 
un acord d’un ajuntament per majoria absoluta i aquest acord és escrupolosament legal i 
totalment legal.  Ens ha sorprès moltíssim que aquest matí ens haguessin dit que posaven 
en dubte l’acord i enteníem que podia ser nul de ple dret, però alhora aplicaven i creaven 
una partida pressupostària específica per al pressupost de 2016 per pagar el que hauria de 
ser la quota anual com a socis de l’AMI. Doncs mirin, hi ha 800 municipis de tota 
Catalunya adherits a l’AMI, prop de 50 entitats adherides a l’AMI, i mai, mai, mai se’ls ha 
plantejat aquest dubte i ningú els ha plantejat això. És més, l’Administración del Estado 
mai ha posat en dubte el fet de què s’hagi de pagar una quota i perquè no hi hagi creada 
una partida pressupostària abans de presentar-se una moció i aprovar-se, s’entengui que  
 
 



 

 

és un acord nul de ple dret.  Entenem que ho poden portar on creguin convenient, entenc 
que aquest expedient abans de passar per Comissió Jurídica Assessora haurà de passar pel 
Ple i s’haurà de votar si es porta o no es porta, però si es porta a la Comissió Jurídica  
Assessora ells ja faran el que, evidentment, creguin convenient, però sí que són coses 
totalment surrealistes que vostès ens plantegen i ens posen sobre la taula. Una cosa és ser 
membre de ple dret de l’Associació de Municipis per la Independència i l’altre és deure o 
no deure una quota i per tant, tenir una quota impagada d’un mes, un trimestre, un any o 
el que sigui.  Són dues coses totalment diferents i el fet d’adjuntar-la en un informe és una 
mica estrany si més no. Per la resta de coses sí que passar-li la paraula a la companya 
Montse que us seguirà comentant. 
 
Sra. López: Bona tarda. A veure, ratifico el que ha dit la meva companya de què a veure, sí 
que és ben cert que fa molt temps que no s’aproven al·legacions, però sí que s’ha de dir i 
queda palès que totes són tècniques. N’hi ha dues on la interventora en aquest cas, en el 
seu informe, sí que posa que l’equip de govern ha manifestat d’encabir aquests imports, o 
sigui, que això és la voluntat de l’equip de govern.  Millor hem de parlar d’aquestes dues 
al·legacions. La primera al·legació on l’equip de govern mostra la seva voluntat és una que 
parlem, que és tècnica, purament tècnica que parla del saldo de la partida 413 que per la 
gent que no ho entén, és un compte que és no pressupostari, que quan arriben factures i 
no hi ha diners, o sigui no està pressupostat, des de Tresoreria queda constància de què 
això s’ha de pagar, perquè el que ha fet la feina ha de cobrar. Una altra cosa és que 
l’Ajuntament no tingui pressupost, això normalment passa a final d’any o si s’ha fet 
alguna cosa, se seguiria el procediment adequat i per tant, és l’obligació. Això realment li 
estem fent un favor a l’equip de govern i això és el que no han de dir. Hem fet un favor a 
l’equip de govern posant aquesta al·legació perquè això quan vagi a reconeixement de 
deute hi haurà consignació, per tant, no hauré d’escoltar a cap regidor, en aquest cas ja 
no ens toca, perquè és dels últims mesos, és que vosaltres veu passar unes factures que no 
hi havia consignació pressupostària i ens hem menjat tot el pressupost que teníem i no 
hem pogut actuar. Per tant, realment han d’estar agraïts de què Convergència i Unió hagi 
presentat aquesta al·legació.  La segona al·legació que l’equip de govern ha manifestat la 
seva voluntat de donar-nos la raó, segons manifesta en aquest cas la interventora, és una 
on ha de quedar constància que l’actual equip de govern volia eliminar part dels premis de 
les carrosses de Carnaval. Això es va portar en una comissió i es va debatre i al final es va 
creure oportú després d’un gran debat per part dels equips de l’oposició amb l’equip de 
govern, perquè la responsable de Turisme continuava dient que creia que no era necessari 
posar aquests diners, sort que en aquest cas l’alcalde va posar una mica de seny i va dir 
que per sis-cents euros no calia quedar malament amb la ciutadania, perquè eren sis-cents 
euros i va dir que sí que es posaven. La resposta de la interventora és que les partides 
estan vinculades i per tant que és voluntat de l’equip de govern crear partida. És ben cert, 
que també sap la interventora i així també ho va manifestar el dia de la comissió que quan 
un té un pressupost les partides han de ser reflex de la voluntat. I la vinculació de partides 
realment és una enganyifa perquè tu el que has de dir i reflectir en el teu pressupost és 
amb el que realment et gastaràs els diners i no per vinculació i ara tiro i on posava despesa 
de protocol, ara poso uns premis. No, això no funciona així i això és transparència i això és 
fer les coses bé i aquí hem de dir que això no és voluntat de l’equip de govern, això és 
cosa de fer les coses com calen. 
 
En relació amb les al·legacions, que s’han passat així molt per sobre, al marge de les que 
ha explicat la Sandra, la primera al·legació, això no era una qüestió que ens hagin fet cas, 
perquè ens hagin volgut donar la raó, sinó que hi ha un precepte legal que ho diu. La Llei 
diu que s’ha de fer. Si anteriorment no s’ha fet no és culpa dels polítics. Aquests 
expedients estan fiscalitzats i hi ha una sèrie de documentació que ha de formar part de 
l’expedient. Si ningú se n’ha adonat i ens hem adonat nosaltres en el pressupost de 2016, 
doncs, benvingut sigui. Això és fer les coses bé. Per tant, aquí hi ha un pla d’inversió i  
 



 

 

 
 
 
finançament de 2016 a 2019 gràcies a l’oposició. Quan es vulguin destinar uns diners en 
aquest exercici  en tot el mandat ja queda reflectit.   
 
La segona al·legació, en aquest cas, era el tema de la incorporació que ja s’ha parlat, el 
tema de l’AMI, jo no tornaré a parlar d’aquest tema. Crec que queda clar que de moment, 
el que diu en els serveis tècnics de la Casa és que creuen que és nul de ple dret i per 
aquest motiu el portaran a la Comissió Jurídica Assessora i ells decidiran. Com si el volen 
portar als tribunals d’Strasburg, que ho portin on vulguin i que vagin fent. O sigui, és 
normal, que cadascú té dret a què es valori si és o no correcte, però de moment la partida 
s’ha creat. 
 
L’altra, en relació amb l’ICIO, sí que aquí es va veure que hi havia una altra partida, a 
veure, nosaltres el que diem, insisteixo, un pressupost és el reflex del que s’ingressarà i 
gastarà. Aquí sí que és cert que ens diuen que fan l’ajust.  Bé, són qüestions tècniques o 
sigui, insisteixo, jo que el vull, és que clar, aquí hi ha algunes persones que diuen que és el 
primer cop que s’aproven, clar, s’aproven perquè no hi ha una altra opció d’aprovar-les, 
que si les haguessin pogut desestimar ho haguessin fet. 
 
El tema del Pla de Barris que diuen que van veure que hi havia un error, perquè no s’ha 
inclòs el tema de la subvenció. Hi ha la part del crèdit i la part de la subvenció. Per tant, ho 
han hagut de recollir, perquè no es pot posar farem, no farem, quan hem estat fent i hem 
estat comentant els veïns de què no s’ha dut a terme, que només s’ha dut a terme el 30% 
del Pla de Barris, i resulta que ara no tenim més diners.  Bé, l’anterior equip de govern va 
entrar en una situació molt complicada, pel tema de l’endeutament. Per tant, no podíem 
fer inversió i no podíem gastar. Això sí, nosaltres vam ser coherents que hi havia un tema 
d’ingressos que no es podien tocar per fer les inversions oportunes, que és el tema debat 
que sempre hem parlat del tema de l’IBI.  Si la ciutadania creu que amb els 30, 40 o 60 
euros que s’estalviaran que és el que més o menys ens toca a la gent normal i corrent que 
té un piset o que té una casa i és el que paga. Jo prefereixo, o la gent pensa que prefereix 
això que no tenir inversió. Això sí, aquests vuit milions d’euros que es deixen de recaptar 
durant aquest mandat els demanem a crèdit a final del mandat. Això saben el que és no? 
L’endeutament sabem el que és no?  Perquè l’endeutament no és un ingrés, és una cosa 
que tu reps i que has de tornar amb interessos. Potser aquí s’hauria d’haver fet una mica 
de psicologia i pensar que per 60 euros anuals ens interessa més que tenir un crèdit a 
pagar en no sé quants anys que ens suposarà més despesa. O sigui, incrementarem la 
despesa per una decisió de què el poble ha decidit perquè hem fet unes enquestes que vol 
la rebaixa de l’IBI.  Tinguem en compte què ens suposa a nosaltres aquesta rebaixa, aquest 
10% a nivell individual, no a nivell pressupostari dos milions d’euros. Estic cansada de 
sentir que s’han fet moltes rebaixes. El que s’ha rebaixat és el fons de contingència. El que 
s’ha rebaixat és el pagament d’uns contractes que per sort han sortit a un cost més baix, 
com és el del transport. El que s’ha reduït són les subvencions d’IBI i d’altres tributs, això 
és el que s’ha reduït, no 12.000 euros del sou de l’alcalde, que em sembla perfecte, 
perquè la resta de regidors no se’ls ha baixat el sou, perquè abans cobraven dos mil euros 
i ara dos mil dos-cents. Perquè crec que aquesta història s’ha de començar a tancar, 
perquè sinó ens passarem tot el mandat parlant del mateix.  O sigui, dotze mil euros en un 
pressupost de quaranta milions d’euros no és una rebaixa.  Que treure tres mil euros 
d’una despesa de protocol, i haver de sentir “es que no podemos gastar porqué no 
tenemos dinero”. Ostres! Siguem una mica coherents, que és la meva paraula preferida i 
que sempre dic, la coherència, Juanjo va per a tu que sempre m’ho dius. Per tant, en 
aquest sentit, pensem una mica com van les coses.  
 
 



 

 

El tema de la subvenció del Bot Salvavides, nosaltres estem encantats que el Bot es tingui 
en compte i que es millori i perquè ho han acceptat? Doncs, perquè no han tingut un altre 
motiu per fer-ho, perquè s’havien equivocat amb la partida i clar, la subvenció no ha de 
ser subvenció, perquè? Per motius “x” en aquest cas, de com està organitzat el Bot 
Salvavides. Per tant, vam dir, poseu diners, no volem que es treguin els diners perquè 
nosaltres creiem amb el Bot Salvavides, el que volem és que es posi en la partida que toca, 
en aquest cas Capítol II que és la despesa corrent per poder arreglar-lo i que estigui tot 
perfecte.  
 
Nosaltres hem posat el crit al cel perquè el que no pot ser és que les subvencions d’IBI i 
altres ajuts tributaris, arribi el Partit Socialista i es carregui i que la justificació sigui que fins 
ara el que s’ha quedat és molt menys, és que abans teníem 60.000 i en gastaven 15.000 
euros. Sí, perquè l’obligació d’un equip de govern és promocionar, fer publicitat i fer que 
la gent vagi i demani. En aquest cas, va sortir una nota a la web municipal, perquè ens 
informem per la web en moltes ocasions, on es parlava, que també en aquest cas el 
senyor Seras, ha comentat el tema del lloguer social, bé, està molt bé tot això. Diu, 
l’Ajuntament garantirà aquests lloguers socials i a més a més si hi ha destrosses. Ostres, i 
no hi posen diners.  I la resposta en aquest cas de la responsable de l’àrea va ser que això 
s’està treballant. Doncs, escolti, no vengui el peix abans de tenir-lo, esperi a tenir tot això 
arreglat i després faci la nota de premsa. Si diu que té 420, 450 habitatges socials o 
habitatges localitzats però que han de fer una tria, perfecte, però primer faci la feina i 
després vengui el peix, però no al revés. Jo per exemple si estic en aquesta situació ho 
arreglaria, diria, escolti que vostès s’han compromès amb una nota de premsa que 
garantiran això, que primer de garantir que em pagui el qui ho lloga, o sigui, que cada 
mes si són tres-cents euros si paga o no paga, me’ls doni i a més si em fan desperfectes, jo 
Ajuntament o sigui, tots els ciutadans de Calafell, perquè a la fi els diners surten dels 
nostres impostos i les transferències de l’Estat que també són els nostres impostos, tot és 
el mateix.   
 
Amb el tema del Patronat de Turisme nosaltres estem totalment en desacord que hagin 
rebaixat la partida, o sigui, som un municipi turístic, decidim fer terrassetes a la sorra, 
decidim fer no sé què, i ara resulta que rebaixem el pressupost de Turisme. O som 
municipi turístic o no ho som i per tant, s’ha de promocionar i això suposa diners.   
 
Així podríem fer algun comentari més, però creiem que ja ha quedat explicat i suposo 
entès, del perquè nosaltres vam presentar al·legacions i el motiu del perquè votarem en 
contra, perquè les al·legacions que realment tenien una fonamentació on s’havia 
d’emmotllar l’equip de govern les han fetes. Simplement, els tècnics de la Casa són els 
que han decidit per imperatiu legal, en aquest cas, perquè hi ha una norma que ho diu, 
aprovar-nos les nostres al·legacions.  L’única voluntat de l’equip de govern ha estat de 
dues coses que eren insignificants, que si estirem una miqueta fins i tot són legals de fer-
les, no és voluntat gràcies. 
 
Sr. Tejedor: Yo iba a decir que no se porqué hay ciertos grupos que se extrañan de que 
votemos en contra cuando nosotros antes de darle el apoyo, ya lo dije antes, antes del 
apoyo de gobernabilidad, firmamos un documento que además creo que fuimos el primer 
partido que nada más firmar el documento se publicó en nuestra página web, donde 
decía que el equipo de gobierno municipal se compromete a no impulsar o suscribir a la 
población de Calafell al AMI, ni colaborar económicamente con ella. Nosotros dimos el 
apoyo, lógicamente porqué en el equipo de gobierno en sus programas que son los 
compromisos que los partidos políticos asumen con los ciudadanos, en ningún momento 
vimos que ningún partido se quisiera adherir, ni al AMI ni que fuera a trabajar para la 
independencia. Vuelvo a repetir resultados, Junts pel Sí más CUP, 4.402 votos. El resto de 
partidos con representación en el Parlamento de Catalunya 7.021. Eso por un lado para 
dejar el tema cerrado  ya por mi parte del AMI y de que votaramos en contra por esto. 



 

 

 
 
 
Va de mociones, porqué presentaremos una moción donde se haga un seguimiento de las 
mociones que presentan todos los partidos para que no se quede en papel mojado y la 
suya en el momento que se puede poner a funcionar, yo me acuerdo que en el momento 
que se presentó, yo dije que no había ningún problema, lo que pasa es que podíamos 
retrasar los tiempos del estudio de las contrataciones cuatro años atrás con caràcter 
retroactivo y empezar a analizar de cuatro años en adelante. A partir de ahí algunos se 
quedaron un poco con cara de póker, parece que no interesaba que no se siguieran.  
Miren, nosotros las mociones que hemos presentado, de hecho seguimos trabajando 
porqué creemos que son mociones que son de interés para los vecinos. Hemos presentado 
la de la ADSL que estamos trabajando y la de discapacidad. Bueno, estamos empezando a 
trabajar porqué hemos pasado unos períodos electorales en los que hemos estado. De 
hecho en las mociones que nosotros presentamos, están invitados todos los partidos a 
trabajar por el bien de los vecinos. Nadie va estar excluído en temas de interés general 
como puede ser la moción que presentamos del tema de la discapacidad y del tema de la 
ADSL. Está abierto a todos, estamos trabajando para empezar a formar las mesas de 
trabajao y es lo que queremos hacer.  Y en principio nada más. 
 
Sr. Balaguer: Bé, no sé si fer-ho ara o després com un prec, perquè  tinc algun dubte i 
potser donaríem massa les voltes i hi hauria algú que s’ho agafaria d’una forma no gaire 
correcte i s’ho agafaria en broma. Per tant, ho faré després com un prec i ja està. 
 
Sra. González: Sí yo sólo haré referencia a dos cuestiones que se han nombrado.  Con 
relación al Patronato de Turismo ya lo que comentaba Montse sobre el tema del Carnaval 
que ha comentado que hubo una disputa o una conversación en una de las comisiones 
informativas, pues bueno, creo que ya expliqué en esa comisión el por qué se había 
considerado en un primer momento reducir los premios y en sólamente otorgar un primer 
premio por carroza y comparsa. Si bien tu has dicho y lo has comentado y muy bien has 
hecho en decirlo que se habían reducido los presupuestos del Patronato. Pues como 
comprenderás esa reducción de presupuesto del Patronato de Turismo nos ha venido a 
traer que tengamos que reducir gastos en según que eventos organizamos. Entonces 
cuando organizamos aquí el Carnaval nos gastamos casi ciento treinta mil euros, sólo un 
evento, o sea la mitad del presupuesto del Patronato de Turismo. Entonces, sí claro, 
hemos tenido que tomar decisiones con relación al Carnaval. Estas decisiones 
consensuadas también por el Alcalde en un primer momento, fue la de reducir el premio. 
Ya también se les da a cada carroza por participar una subvención de 200 euros cada día 
que viene a participar.  Yo creo que bueno, con eso era suficiente. Bueno, también 
comentó en su momento por qué no nos alargamos más y damos primero, segundo  y 
tercer premio como hacíamos antes. Bueno, yo creo que fue ya en un tono que todos 
decidimos entre todos hacer un esfuerzo, sobretodo el Patronato para intentar volver a lo 
que se hacía antes que era dar los tres premios por comparsa y por carroza, local y 
visitante. Hemos reducido otras cuestiones como puede ser que se alquilaba una carroza 
del carnaval que nos costaba 3.000 euros, también al Rey Carnestoltes se le contrataba 
tres días, esta vez sólo es uno, o sea hemos ido intentando reducir partida por partida lo 
que suponía el presupuesto global del Carnaval. Pero claro, realmente cómo se ha podido 
volver o tomar ese cambio o decisión? Sinceramente se ha reducido en mobilidad, y es 
algo que no me siento orgullosa. Se ha reducido en vallas, en empresa de seguridad para 
poder dar premios  y yo es algo que digo que no me siento orgullosa. Reducir en 
seguridad para dar premios es una cosa que sí que hemos tomado todos por consenso 
pero sinceramente digo que prefiero gastarme más dinero en seguridad y no dar premios  
 
 



 

 

a un Carnaval donde a lo que viene la gente es a divertirse, pasarlo bien y quizás para ellos 
no sea tanto el ganar un primer premio como el que sí participar del Carnaval de Calafell. 
 
Y en cuanto al tema del director de Deportes, pues bueno yo creo recordar, estoy 
segurísima que en Contratación cuando nos pidieron importes del por qué la necesidad de 
esa contratación externa, pues es una memoria que tiene dos páginas, y que no la voy a 
leer entera porqué ya lo hice aquí en un Pleno y entre ellos estaba como bien ha dicho 
Sandra, motivos por los que creíamos la necesidad de Esports de contratar a una persona 
o empresa que llevara a cargo las labores que nos hacían falta en Deportes. Una era, 
efectivamente, la marca de destino deportivo, también era ayuda y soporte en las 
diferentes reuniones y más que van a haber con relación  los juegos de la Mediterránea, 
las rutas, y luego también había, porqué en ese momento ya sabéis que carecíamos de 
técnico de Deportes en la regidoría de Deportes pues hacía falta una persona que se 
encargará de la relación con las entidades deportivas y que se encargara de la 
organización de eventos deportivos y ya comenté en su día que desde la marcha del 
técnico de Deportes pues aquí se realizaban unos actos, como puede ser la cursa contra el 
càncer, la Triatlón, que por esa falta de personal técnico se dejaron de hacer y en esa 
memoria, que no es un contrato se explican las razones, los motivos, las causas por las 
que se tomó la decisión de contratar persona externa al Ayuntamiento y esa memoria está 
allí a la exposición de cualquiera. Ya está. 
 
Sr. Triadó: Quan entra un ajuntament nou el primer que fa és estructurar-lo en funció dels 
regidors que hi ha a l’equip de govern i en funció amb els seus programes. Aquí el que es 
va fer exactament va ser això, i aleshores cada departament va mirar d’organitzar-se 
internament i posar quines persones que complissin les necessitats que demanava el 
polític. Per això, des de Recursos Humans s’han intentat recollir totes les aportacions i 
totes les demandes que hi ha hagut dels diferents departaments per poder fer el projecte 
d’ajuntament que volia el nou equip de govern.  N’hi haurà que els sembli bé, malament 
però és responsabilitat i està cobert per Llei que l’Ajuntament es reestructuri ell mateix i 
això ho diu la Llei de Bases de Règim Local i aquest Ajuntament va fer això.  Pot ser que 
no hi hagi concordança entre la voluntat o l’estructura que hi havia abans  a la que hi ha 
ara però no treu que el que s’hagi fet sigui legal o no. Les coses que s’han fet han estat 
fetes amb informes dels tècnics corresponents i s’han acollit a les Lleis que marquen tots 
aquests procediments.  Estem d’acord amb la CUP que hi ha el servei de l’OAM que no 
compleix les prediccions que hi havia respecte els llocs de treball, però que això no ve 
d’ara. Ho estem negociant, aquest any hem pogut posar dins del pressupost totes les 
millores laborals i estem a l’espera de poder arreglar en un termini curt, que també hi ha 
un compromís per part de l’equip de govern, de què aquests treballadors s’equiparin amb 
la resta de treballadors de l’Ajuntament. Però, això no és un mal d’ara sinó d’anys. Per 
tant, el que intentarem és que no sols aquests treballadors, sinó d’altres treballadors de la 
plantilla també puguin agafar una equiparació, perquè hi ha una discordança entre llocs 
de treball que pensem que s’han de solucionar. 
 
Per altra banda, en quant al tema del tècnic de Participació Ciutadana, bé, és cert que en 
la plantilla anterior hi era i no estava coberta, per tant, el que hem fet és amortitzar nou 
places per crear-ne deu més i aquestes deu places no s’han creat aportant més diners 
perquè hi hagi una persona més, sinó que les places que s’han amortitzat tenien un cost 
molt més elevat que les que ara ocupen. És per tot això que hem pogut quadrar números, 
perquè tal com va la Llei de Pressupostos de l’Estat, l’augment que es proposava de l’1% 
era només equiparable a l’increment de sou que havien de tenir els treballadors. Per tant, 
estàvem en el mateix context en quant a volum de diners del pressupost.  Fem les coses 
legals, que és el que hem fet, les contractacions que siguin legals que és el que hem fet, 
intentar equiparar a curt termini que tots els treballadors de l’Ajuntament tinguin  les 
mateixes condicions laborals que els correspon pel lloc de treball que ocupen i aquests 
llocs de  treball amb un estudi que es pensa fer, que estava contractat i ara sembla que la  



 

 

 
 
 
Diputació sembla que trobi algun problema, doncs, aquestes equiparacions vindran 
donades per aquest estudi. 
 
Sr. Montejo: Molt resumidament, el nostre vot contrari se sintetitza amb el fet que la 
política tributària d’aquest equip de govern és una política profundament regressiva, han 
renunciat a més de 2 milions d’euros d’ingressos amb un profund populisme fiscal aplicant 
una reducció lineal a totes les rendes del municipi i desoint algunes de les nostres 
recomanacions com era aplicar criteris de progressivitat i això té una repercussió 
immediata i directa sobre el pressupost i per més i ja els ho hem reconegut, que hagin fet 
alguns moviments de recursos econòmics per reduir aquella despesa sumptuària o 
supèrflua i incorporant-la a d’altres partides han estat incapaços, perquè és tècnicament 
impossible el suplir una retallada de 2 milions d’euros. Per tant, són uns pressupostos que 
redueixen inversió pública, en obres per exemple, que redueixen inversió social 
emmascarant una nova estructura orgànica de l’Ajuntament i que alhora no espremen al 
màxim possible les migrades limitacions que la legislació actual dóna per ampliar plantilla i 
millorar les condicions laborals dels seus treballadors.  Home, el que em comentava el 
senyor Triadó, bé, és cert que no estava ocupada aquesta plaça, però si aquest equip de 
govern ha manifestat públicament que per la participació ciutadana s’intentarà articular 
amb organismes per tal de fer més transparent, això és completament contradictori amb 
amortitzar una trista plaça que hi havia per dur a terme els processos. I li recordo el que li 
he dit abans, qualsevol departament de l’Ajuntament, Obres, Treball, Turisme, té els seus 
tècnics per implementar aquestes propostes. Com pretenen implementar un procés de 
participació per decidir sobre 8 milions d’euros?  Poca broma. Sense tenir ni un trist tècnic. 
Ho farà vostè senyor alcalde? Dissenyarà vostè el procés participatiu? I en qualsevol cas 
amb quins coneixements tècnics ho fa?  Vostè entenc que és arquitecte, no crec que 
tingui coneixement per dur aquest tipus de propostes. 
 
I home, per acabar, en resposta a la regidora del Partido Popular. A l’última comissió 
informativa va quedar palès clarament i la funcionària no podia parlar més del compte 
però ens ho va dir entre línies, que vostès havien fet una contractació irregular. Vostès han 
aplicat mobilitat funcional encoberta a través d’atribució de noves funcions al tècnic 
d’Esports que hi havia abans i han contractat una altra persona, aparentment només per 
obtenir aquest segell de qualitat turística i de facto està desenvolupant totes les funcions 
d’un tècnic d’esports. I només li faig una última pregunta: quan s’exhaureixi aquest 
contracte de 18 mesos i la legislació impedeix encadenar contractes d’obra menor, què 
farà? Quin invent legal, quina escletxa intentaran trobar per seguir perllongant aquest 
contracte que no deixa de ser, certament, com comentava abans algun altre grup, un 
càrrec de confiança encobert. Moltes gràcies. 
 
Sr. Perín: Bueno, respecto a los alegatos se ha comentado que sólo se habían aceptado los 
que eran técnicos y nuestra respuesta es no. Miren, incluso lo podemos anunciar que hay 
alegaciones de caràcter político que se han aceptado, en concreto siete de diecisiete. Eso 
significa que un 41% del total de las alegaciones se ha aceptado, pero hay que añadir que 
de las restantes, cinco alegaciones ya estaban contempladas en el presupuesto, por tanto 
no se tocan.  Por lo que el grado de aceptación sería de un 76’5% de los alegatos que 
hemos aceptado.  Esto se traduce en que sólo hemos desestimado 3 alegaciones.  Así que 
no digan que no se han aceptado alegaciones de caràcter político.  También creemos que 
es un porcentaje muy alto y que ustedes deberían estar bastante más satisfechos. De 
todas maneras también les damos las gracias por el flaco favor que nos han dado.  En el  
 
 
 



 

 

punto número 5 se ha unificado la brigada de Obras y la de Cultura para que éstas sean 
más efectivas y a su vez se ha dotado de más dinero.  En el punto número 11 las 
subvenciones realmente lo que hemos puesto es más dinero de lo que se daba que no 
llegaba y ésta seran muy restrictivas y entonces lo que haremos es más publicidad y 
difusión de las mismas.  En el punto número 12 la partida de alquiler social, miren, en 
cuatro años no se ha iniciado ningún alquiler social y esto se agrada a sabiendas que el 30 
de Enero de 2014 este Pleno aprobó con una moción de todos los grupos políticos de 
desarrollar una relación del parque de viviendas vacías. Entonces yo, le respondo con una 
pregunta: qué hicieron ustedes los dos años siguientes a este acuerdo? Vuelvo a repetir la 
pregunta: qué hicieron ustedes los dos años siguientes a este acuerdo? Por si no ha 
quedado claro la vuelvo a hacer, el día 30 de Enero de 2014 se aprobó una moción todos 
los grupos políticos de una relación del parque de viviendas vacías y dos años después no 
se ha hecho nada. El actual equipo de gobierno ya tiene un listado de las viviendas vacías. 
Todo esto se ha hecho con el Calafell Crea y trabajará para encajarlo con los bancos.   
En base a una pregunta que han comentado sobre la garantía, bueno sabemos que está y 
sabemos que en base a ese listado se ha de trabajar, no podemos garantizar una cosa que 
todavía no  hemos trabajado a fondo. Hemos hecho la lista y a partir de ahí hay que 
trabajarlo con los bancos.   
 
Me queda un punto también para comentar, el 14 respecto al incremento de la 
aportación del Patronato de Turismo. Está claro, no se ha incrementado respecto al 
anterior presupuesto pero precisamente es optimizar los actos y los gastos en base a todo 
lo que se haga y también hay que añadir que alguno de estos gastos se harán por parte 
de Alcaldía.  
 
Por último, quería comentar un par de cosas más. Lo que se refiere a la participación 
ciudadana tengamos constancia, sólo se ha hecho en la anterior legislatura en dos 
ocasiones: una para el mercado viejo  y otra para el carril bici. Dos ocasiones en cuatro 
años, dos ocasiones en cuatro años. Así que no son los mejores predicadores de 
participación ciudadana.  
 
También se ha comentado, el hecho de aprobar alegaciones, ha habido un comentario 
que me ha levantado un poco de interés añadido que se ha dicho: esto es hacer las cosas 
bien. Y con esto quiero decir, se hacen las cosas bien por un impuesto general bien hecho  
o porqué se acepten unas alegaciones?  También añadir que si se hubieran querido 
desestimar estas alegaciones como siempre dicen y predican, se hubieran desestimado y 
punto. Lo que pasa que por parte del equipo de gobierno y de la buena intención se han 
estudiado y aprobado un 74,6%.   Nada más gracias. 
 
Sra. Suàrez: Fem un repàs de tot i acabem pel final com diuen.  Volíem comentar al senyor 
portaveu de Ciutadans o Ciudadanos, és igual, com se senti vostè més còmode, ho direm 
amb les dues llengües.  Des del 28 de setembre que és quan s’aprova l’acord per majoria 
vostè no podia haver aprovat res que presentava l’equip de govern, segons el que he llegit 
i del que es desprèn del seu acord.  Perquè des del 28 de setembre hi ha un acord en ferm 
que aquest municipi està adherit a l’Associació de Municipis per la Independència i és un 
membre nat i per tant, segons vostè i segons el que vostè ara mateix està justificant el seu 
vot en contra, com que donen suport a l’AMI independentment del que hagi votat l’equip 
de govern o no, automàticament no entenem la seva incongruència. Des del 28 de 
setembre de 2015 vostè està donant recolzament a un equip de govern que és el que està 
al capdavant de l’Ajuntament de Calafell que és membre nat de l’Associació de Municipis 
per la Independència. Per tant, és una incongruència total i absoluta per part del seu partit 
polític i per part de vostè com a portaveu.  De buen rollo, respuestas, una demanar-li que 
no torni a dir que estem dividim. És vostè dient Ple rere Ple que no para de dividir i posar-
nos etiqueta a uns i a uns altres. A uns els diferencia respecte a la resta del món mundial. 
Estan els Junts pel Sí i la CUP que són malos malísimos y luego está el resto del mundo  



 

 

 
 
mundial y todos los astros de su alrededor.  Si us plau, una mica més de coherència, 
perquè entenc que hi ha diferents partits polítics que tenen diverses visions en relació a la 
seva, a la del PP o fins i tot en relació al PSOE, o al PSC. I una altra cosa, en lloc de fer una 
moció per aprovar que es faci un seguiment de les mocions que es porten al Ple, li 
proposo que ja que vostè és el president de la Comissió de Transparència i Participació 
Ciutadana li demani a l’alcalde, si encara li segueix donant recolzament a l’equip de 
govern a partir d’avui, li demani que esculli una funció dins la seva comissió de 
Transparència i Participació Ciutadana que sigui precisament aquesta, de fer un seguiment 
de les mocions. Per tant, s’estalvia una moció, a no sé que el que vulgui sigui fer bombo y 
platillo vamos presentando mociones.  No és necessari que vostè presenti una moció per 
seguir mocions sinó que senzillament hi hagi una de les atribucions dins la seva comissió 
que sigui aquesta i ja està. I l’altra, doncs, que si vostè vol anar explicant les mocions i el 
treball que es fa, no sé si hem d’establir cinc minuts abans o després del Ple, una ronda de 
tots els grups municipals, que expliquem les mocions que presentem i deixem de 
presentar. Perquè de la transfobia nosaltres no hem donat la nostra argumentació, perquè 
entenem que la comissió informativa és un treball intern que fem que cadascú va donar la 
seva opinió, que vam dir exactament el que, el com i de quina manera, però si s’ha de fer 
doncs, ho fem també i també expliquem que ens ho hem mirat i tot plegat. 
 
A la portaveu del grup municipal del Partit Popular no acabo d’entendre com pot ser que 
faci aquest tipus de declaracions, vostè que és advocada. Perquè acaba de reconèixer a 
través del micro que el contracte extern que s’ha fet al director d’Esports no és correcte. 
Ho acaba de reconèixer, perquè la directora de Recursos Humans... 
 
Sra. González: Hay decreto de adjudicación. 
 
Sra. Suàrez: Senyora secretària si us plau, expliqui-li vostè si hi ha un contracte o no. Un 
contracte d’obra menor. Agrairia si us plau president que li demani a la senyora secretària 
que confirmi que hi ha un contracte extern, d’obra menor.  
 
Sr. Ferré: Acabi la seva intervenció i ja intervindrà la secretària quan hagi d’intervenir. 
 
Sra. Suàrez: Doncs, agrairia que fos així. Clar, llavors si no hi ha contracte la directora de 
Recursos Humans també diu mentida, segons vostè, perquè la directora de Recursos 
Humans ens està dient que hi ha un contracte d’obra menor amb aquest senyor on diu 
que només pot atendre aquest servei puntual que és el d’obtenir el segell de destinació 
turística esportiva. Per tant, o vostè no s’ha llegit els papers, o l’han portat a l’hort, perquè 
aquest senyor no pot fer totes aquestes tasques que diu que vol fer ni totes aquestes 
tasques que consten a la memòria, perquè tot això és il·legal. O sigui que riure no pot 
riure gaire, perquè sinó ara estaríem en frau de Llei i vostè en sap d’això perquè és 
advocada i per tant, amb tots aquests acords que sap defendre tant aferrissadament que 
si són nuls de ple dret o deixen de ser-ho, doncs, potser que primer es miri exactament 
que té a casa seva, al seu departament d’Esports, i com han establert aquesta relació no 
laboral. Perquè això és el que diu la directora de Recursos Humans i el contracte específic 
que li han fet com un contracte d’obra menor i on s’especifica única i exclusivament que 
només pot dur a terme aquest segell i això és el que es diu. Per tant, és fortíssim que vostè 
hagi reconegut tot el contrari que diu que s’està fent a nivell legal i per tant, vostè ha 
agafat el micro i ha cantat aquí tot el que fa aquesta persona que no ho pot fer i llavors 
no sé exactament si és vàlid el informe de la directora de Recursos Humans, o ens haurien 
d’acceptar l’al·legació que nosaltres els hem proposat.  Nosaltres entenem perfectament 
que vostè vulgui organitzar al seu estil l’Ajuntament i al seu estil la Relació de llocs de 
treball i al seu estil, el personal.  No entenem les formes que han utilitzat amb segons quin 
tipus de persones i això els ho hem dit i els ho seguim mantenint, perquè entenem  



 

 

 
perfectament que si vostès són l’equip de govern han de poder organitzar a su antojo i a 
la seva voluntat i tal com creuen que ha de ser els departaments, i amb això no ens hi 
posarem. On nosaltres ens posem és precisament perquè vostès diuen que no tenen 
càrrec de confiança i a les proves em remeto, amaguen els càrrecs de confiança, són 
càrrecs encoberts. I diuen que han baixat no sé quants diners en comunicació i és tot el 
contrari. És a dir, que vostès diuen molt però a l’hora de la veritat no i per això nosaltres 
els estem dient que hi ha una plaça de tècnic de participació ciutadana i que no es va 
dotar a una persona i que l’ Iban, en aquest cas el tècnic de Joventut, li van fer una 
adscripció de les tasques de tècnic de Participació Ciutadana i que aquesta plaça només 
estava creada i no ocupada, d’acord, però qui s’omple la boca?  Qui predica? Que és un 
govern obert, que es transparent, que canvia la web i afegeix no sé quantes pestanyes 
meravelloses on tothom pot trobar-ho tot, o farem un nou ROM que no costarà gens, bé, 
que facilitarem la participació ciutadana de manera al·lucinant i la primera prova de foc 
que és la d’aprovar la relació de llocs de treball, agafen i amortitzen la plaça de tècnic de 
Participació Ciutadana.  Home, això és participació ciutadana? Això és populisme i ganes 
de vendre la moto pensant que la gent de Calafell som tontos i comprem tot, perquè 
escolten i ells van pels bars dient que ells compleixen la norma, que nosaltres complim la 
norma i que fem els informes com correspon.  I clar, després apareixen el Partit Socialista i 
el seu portaveu que bé, ens diu que som uns predicadors i és al revés, són vostès els 
predicadors i clar, agrairia el mateix respecte que em demanen que tingui jo amb vostès. 
Per tant, que callin i escoltin el que jo els estic dient perquè després em faran callar, ho 
entén? Doncs, al revés també. Que aquesta moció es va dur a terme, clar, com a 
coordinadora de Benestar no li han pogut demanar tot el que es va fer des de que es va 
aprovar la moció i callaré i no continuaré. Per tant, a veure, de boquilla muchísima, però 
molta, però a l’hora de la veritat no accepten la proposta que els vam fer a les Ordenances 
Municipals de facilitar el lloguer, i no accepten la proposta que els fem al pressupost on 
han d’habilitar això, però en canvi, treuen la nota de premsa que diuen que són els 
millors, faran participació ciutadana i que procuraran única i exclusivament per la gent que 
ho necessita molt al nostre poble i prou.  Doncs bé, entenem que el temps ens donarà la 
raó i que realment les coses es demostren tal i com deia un senyor dels seus que encara 
no sé si és senador o no, amb fets i no paraules. Gràcies. 
 
Sra. López: He prestat molta atenció al que ha comentat el senyor Perín i la senyora Maite 
en relació amb els comentaris que jo he fet. En relació amb la senyora Maite González dir-
li que l’alcalde en aquella comissió va manifestar que els sis-cents euros sortissin de la 
partida de protocol que vostè sí que té. Això és el que va dir... 
 
Sr. Ferré: Montse, vaig dir de l’estalvi de les tanques. 
 
Sra. Löpez: No 
 
Sr. Ferré: I tant! De l’estalvi en seguretat vaig veure que podíem assumir la partida de 
proposava el senyor Jacob dels premis. 
 
Sra. López: om vostè pot parlar quan vulgui doncs faci la seva intervenció quan acabi. 
 
Sr. Ferré: Doncs, la corregeixo perquè no digui mentides. 
 
Sra. López: És que no dic mentides, però bé, tant dóna, igualment el que he de dir-li és 
que sis-cents euros és irrisori i generar una polèmica, o dir o jugar amb el tema de 
seguretat i fer una demagògia com s’acaba de fer en aquesta sessió plenària en relació 
amb la seguretat al Carnaval per sis-cents euros que és el que s’ha de treure per poder fer 
el pagament dels premis de Carnaval, em sembla que és jugar i molt amb els sentiments  
 



 

 

 
 
 
de les persones, i això no s’ha de permetre i això el senyor alcalde no ho hauria de 
permetre en una sessió plenària.  Però a banda d’això que és un altre debat que ja en 
parlaran quan vostès vulguin, i faran tota la demagògia que vulguin, perquè clar, 
insisteixo, d’un pressupost de 38 milions d’euros, no ara de 41 milions d’euros, perquè 
s’ha d’incrementar perquè hi havia un error i s’ha anat modificant segons s’han anat fent 
comissions s’han anat fent modificacions del document definitiu que, en un principi, avui 
ens ha arribat l’últim document definitiu de pressupost que no es pot obrir perquè a més a 
més el detecta com si fos un virus, que ja ho he dit i he enviat un correu perquè en tinguin 
coneixement a veure si ens ho poden enviar.  Amb els nostres mòbils ho detecta com un 
virus i amb el dispositiu de la tauleta també. Bé, però ara no toca, perdonin, perquè 
m’estan descentrant, comentar que sis-cents euros no és un motiu suficient per jugar amb 
la seguretat i pel tema de la reducció del pressupost si vostè creu que ha de ser així i tal, 
perfecte, ja veurem els resultats.  O sigui, si a la fi, el pressupost és això, una declaració 
d’intencions per part d’un equip de govern i per tant, el que han de tenir clar és on estem 
i cap on anem. Si vostès creuen que un municipi turístic com és el de Calafell es pot reduir 
el pressupost amb temes de turisme, perfecte. I si creuen que amb això el que poden fer 
és treient de no sé on, quatre-cents de no sé quants, perfecte, si a la fi a vostè no se li ha 
de passar comptes, ens passen a nosaltres, perquè som l’oposició i la nostra feina és 
fiscalitzar el que fa l’equip de govern, no som enemics, som fiscalitzadors.  Perquè 
nosaltres representem la població igual que vostès i si creiem que no estan actuant 
correctament pel benefici del municipi nosaltres ho hem de manifestar, agradi o no.  Això 
és l’únic que vull deixar clar, que aquí nosaltres no tenim res en contra de vostès sinó que 
fiscalitzem que és la nostra tasca i per això ho fem. 
 
En relació amb el comentari que ha fet el senyor Perín, el portaveu del PSC, jo que és clar, 
sóc de lletres, encara que tinc coneixements tributaris. Vostè ha començat amb 
percentatges i no m’ha donat temps a fer tots els càlculs. Primera al·legació, que es redacti 
com annex el pla i programa d’inversió i finançament per un període de quatre anys 
d’acord amb l’article 66 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
tècnica.  Que s’incorpori la despesa de la moció de l’Associació de Municipis per la 
Independència, tècnica no de voluntat.  Que s’esmeni l’informe referent als ingressos del 
Capítol IV, que era un informe que ens va adjuntar la interventora que ens donen la raó, 
tècnica.  Que es rebaixi l’import pel 2016 del Capítol II, d’acord amb l’execució 
pressupostària tal, tècnica.  Que es faci una partida de caràcter general de millora de 
carrers, denegada, política.  La millora de carrers, hi havia una partida a l’anterior 
pressupost  de 200.000 euros que en aquest pressupost ha desaparegut.  Reducció del 
pressupost, vagin sumant: dos-cents mil euros que no hi són i això és el que han fet per 
poder reduir el pressupost.  
 
Següent al·legació: que es canviï el pla d’actuació i s’incrementin les partides tenint en 
compte el Pla de Barris i el DUSI. Sí que es té aquí, se’ns accepta parcialment pel Pla de 
Barris, no s’accepta el DUSI, perquè és ben cert que encara no ha arribat la subvenció, no 
se’ns ha concedit, per tant, no pot estar dins del pressupost. Error nostre posar-ho, però 
és el que han venut.  El dia 30 de desembre o el 28 de desembre vaig assistir en una 
reunió on es donava quasi per fet.  El Pla de Barris s’ha fet , per tant, novament tècnica.  
Que s’incrementi la partida del contracte de manteniment de platges i el import executat 
en l’exercici 2015, aquí novament es desestima amb un informe tècnic que diu la tècnica 
del departament de Medi Ambient que s’ha d’ajustar i que, encara que sigui inferior a la 
de l’any anterior, o sigui, tema de contracte de manteniment de la platja és correcta, per  
 
tant tècnica.  Donat que el Bot Salvavides no està constituït com a entitat, bé com que el 
import consignat com a subvenció es posi a la partida de manteniment, tècnica, novament 



 

 

ens donen la raó amb una al·legació tècnica. Que es modifiqui la descripció d’una Ordre 
Ministerial, l’accepten, tècnica. Creació de la partida de serveis d’ajuda a domicili i dotació 
econòmica oportuna, tècnica, hi havia un error i van haver de canviar i és ben cert que ho 
havia comentat la interventora, sí que és ben cert que s’havia comentat però com que en 
un principi, s’han de presentar-se les modificacions per poder modificar el pressupost aquí 
hi és.  Que s’incrementin les partides de subvenció en un 50% i fer campanya informativa 
per fer difusió d’aquests ajuts, denegada. Novament es va reduir el pressupost 2016, es 
redueix d’una forma molt gran la partida i el que diem és no diem que es posi la mateixa 
quantitat que teníem al pressupost anterior, sinó que s’incrementi un 50% i que s’afegeixi 
una partida per fer la publicitat suficient perquè arribi a tothom, perquè de forma gradual 
s’han anat incrementant els ajuts; denegada. Per tant, això és polític, sí, aquestes són les 
que ens han denegat, les polítiques.  Creació d’una partida d’ajuts socials, mirin, aquí hi 
ha una feina des del departament de Benestar Social, i una altra part que s’hauria de 
preguntar al coordinador en aquell moment que és el que va fer, perquè jo crec que 
aquesta persona va treballar. Una altra cosa és que com no s’han acabat les coses, perquè 
nosaltres no teníem costum de vendre les coses abans de què estiguin fetes.  En una 
comissió no fa gaire temps, la responsable del departament va dir, és que la majoria o una 
gran part són d’entitats bancàries. És que això és molt fàcil, només s’ha d’agafar el 
cadastre i les titularitats, això ja ho sabíem que hi havia molts d’aquests edificis que eren 
d’entitats bancàries. Per tant, hi havia feina que és posar i encertar, o sigui, això es 
desestima; política.  Que s’incrementi el pressupost de l’exercici del saldo que presenti el 
compte 403 que és el que li deia no amb mala fe, que vostès sempre hi veuen el cantó de 
negativitat. És tot el contrari, que s’incrementin les partides perquè no tinguin problemes, 
perquè hi hagi consignació pressupostària. Aquí és on està la voluntat, que és un favor 
perquè no tinguin problemes el dia de demà a l’hora d’aplicar-ho. Que s’incrementi 
l’aportació del departament de turisme, aquesta és política, denegada.  Que s’incrementi 
la partida de concursos de patronat de Turisme en sis-cents euros i es redueixi la despesa 
de protocol.  Tal qual jo entenc que es va informar, a no ser que ara el senyor alcalde digui 
que prefereix treure-la de seguretat. Per tant, si això ho diu, jo crec que això ho diria a 
Junta de portaveus o Junta de Govern Local, però a l’oposició va dir del protocol.  A més a 
més, alguna persona va dir no tenim protocol i li van dir, Maite tu si que en tens. Per tant, 
imagini’s si me’n recordo de la conversa. Però bé, jo potser que ho he somniat.   
 
L’altra al·legació és que s’habiliti una partida per executar el projecte rehabilitació de la 
Masia de Cal Rion s’ha desestimat, perquè diuen que no han rebut, bé, això és una 
qüestió tècnica.  I la 417 són les concessions als llocs de treball que també és una qüestió 
tècnica.  Per tant, jo ho sento, insisteixo, sóc de lletres amb una base en economia i per mi 
la majoria, per no dir totes les al·legacions, com ha quedat manifestat en la meva 
exposició s’han desestimat per qüestió tècnica.  Gràcies per no fer el impossible per 
desestimar-les, però és que clar, en aquest sentit haurien anat en contra del cos tècnic de 
l’Ajuntament i crec que no es pot jugar contra la normativa o preceptes legals que avalen 
aquest fet.   
 
Només comentar una cosa, jo voldria, nosaltres el que farem, ja que últimament es 
comenta i hem de veure per tot a reu tot el que fan, nosaltres presentarem una proposta i 
farem arribar, perquè vegin d’on realment s’han reduït els diners. Perquè en aquest cas 
hem estudiat el pressupost i estat d’execució, s’ha fet una comparativa entre el pressupost 
2015 i 2016, hem estat mirant tot això i sempre m’estic sentint això que han reduït sous, 
han fet no sé què, no sé quants, i realment és minsa la reducció. Vostès han fet amb el 
que diuen on realment han tret els diners, com pot ser un tros de contingència on van 
treure una cosa exagerada de diners, on han tret dos-cents mil euros de la millora de 
carrers de Segur de Calafell, on han tret part de les subvencions, o han incrementat les 
partides de treballs tècnics per poder justificar els sous de les persones que han contractat 
o volen contractar o els compromisos que tenen. Per tant, la mobilitat, també han tret la  
 



 

 

 
 
 
partida. O sigui, jo el que podrem manifestar i podrem demostrar és que realment haurem 
de ser una miqueta més humils i no dir ni repetir segons quines coses. Perquè és ben cert 
que quan més es repeteixen les coses és el que queda però el que passa és que quan les 
coses es poden demostrar també hi ha una altra part que es pot dir el mateix, d’anar dient 
d’on han tret els diners. Quines són les partides que vostès han rebaixat aquests dos 
milions d’euros. Que insisteixo, no és perquè l’alcalde s’hagi rebaixat dotze mil euros 
perquè els ha incrementat a la resta de regidors; això ha de quedar clar. I el que no es val 
és dir que s’ha rebaixat comunicació quan realment l’han incrementat. Per a mi el tema 
quedarà tancat sempre i quan, això sí porti’m els números, porti’m els números del 
pressupost, de l’estat d’execució perquè, clar! Aquí és molt fàcil posar coses, però siguem 
seriosos i rigorosos en aquest sentit. Nosaltres votarem en contra perquè el que se’ns ha 
esmenat és una qüestió tècnica i la resta, les que realment tenen un caire polític que és on 
l’equip de govern ens hauria d’haver donat suport també, no ha quedat palès. O sigui la 
voluntat política de vostès ha quedat palès en el seu pressupost però el que els hi hem dit 
de modificar, una millora, vostès no ho han fet. Per tant, seria absurd que nosaltres a més 
a més de fer la feina de corregir coses fetes perquè estiguin correctes; i el que realment té 
un pes substancial que eren les qüestions polítiques es diuen que no i que no diguin que 
mira, que estem d’acord perquè ens han acceptat set al·legacions, o no sé quantes 
al·legacions de les que han presentat. Doncs ho sento, és una feina que possiblement no 
ens tocava a nosaltres fer, que era una qüestió tècnica i la qüestió política que és la que 
ens toca fer i que hem fet com ens han dit que no, doncs en aquest cas el grup municipal 
de CIU votarà en contra però amb aquesta motivació, no per un caprici d’estar a l’oposició 
perquè si vostès haguessin acceptat part de les nostres al·legacions polítiques a dia d’avui 
tindríem, pràcticament, aprovat el pressupost amb una majoria sobradíssima. 
 
Sr. Ferré: Molt bé, tancarà el ponent, Adrià, quan vulguis. 
 
Sr. Seras: Ja vaig dir a l’altre ple que agraíem la participació de l’oposició en donar-nos 
compte de coses que s’havien de corregir, les hem acceptat de grau. Repetir que no fèieu 
això vosaltres quan estàveu al govern, rebutjàveu totes les al·legacions, no sé si polítiques 
o no. Eren polítiques, aquí venim a fer política com ja vaig dir una dia, no? Llavors si som 
polítics o no, hi ha coses que no podem admetre, que de bonificacions i de subvencions 
haguéssim baixat el pressupost. El que ha baixat és l’IBI per tant el percentatge que 
apliquem em donarà una reducció de la bonificació. O sigui més clar l’aigua. Serveis 
Socials, que jo sàpiga no ha baixat un duro en el pressupost. És el mateix pressupost que 
abans, o sigui que si hem baixat i no podem fer les coses no sé com ho vàreu fer vosaltres 
però no importa. El que uneix aquest pressupost que hem fet demagògicament no, 
popularment sí, perquè era una promesa baixar el 10 % l’ IBI, cosa que hem fet, i no sé 
quanta gent no agrairia que li baixin 50, 70 o 80 € del seu IBI. A vegades mengen molts, 
eh! Poden menjar, poden pagar algun crèdit, poden fer moltes coses. 
 
Que més? Mira vostès veniu i dieu que hem de donar exemple del que hem baixat. No 
hem baixat, mira amb l’ ICIO vàreu fer un càlcul malament. Mira, el que es va recaptar és 
més del que vosaltres dieu que recaptarem; això per un cantó. I no sé que voleu, fer soroll 
i fer anar la veu, no? El premi no va ser un regal de res, es va proposar i es va fer. I d’on 
ho estem traient? Dels contractes. Tu mateixa ho has dit, els contractes s’estan canviant. 
De la platja hem cedit aquell import que hem posat i està perfecte, eh! Amb un informe 
tècnic de manteniment de la platja; sí l’informe de Medi Ambient ens diu això. Del Bot 
salvavides, bueno, i ho va posar com a subvenció, gràcies per l’aclariment però no se li ha 
tret ni un duro al Bot salvavides; li hem posat com manteniment, eh! O sigui, una 
subvenció és manteniment. Em sembla molt bé, clar Home! I si ho necessita el Bot 
salvavides, el Bot salvavides ho té i si ho necessita els premis de carnaval, els premis de  



 

 

 
carnaval també. No som tontos, si hi ha alguna cosa que veiem bé ho aprovem i lo que no 
és no. No ens tenim que barallar, tots ens tenim que barallar perquè aquest pressupost 
serveixi pel poble i tots ho fem pel poble. Però que s’ha de fer? Vosaltres sou tècnics, 
nosaltres no ho som tant, que li farem? Res més. Aquí està el pressupost i crec que s’ha 
dit bastant de tot això i és el pressupost que proposem al ple i el volem pel nostre poble. 
Res més. 
 
Sr. Ferré: Jo només volia comentar d’aquest punt ja que és prou important doncs que hi 
ha hagut una sèrie de comentaris que crec que caldria doncs una mica aclarir. Per exemple 
del tema de l’ AMI s’ha dit que serem el primer ajuntament que havia declarat nul de ple 
dret l’acord que s’havia pres. Jo tinc aquí davant  l’Ajuntament de Reus li va passar el 
mateix, l’interventor abans de votar va aclarir que no seria efectiu l’acord sinó s’aprovava 
una modificació de crèdit. Això ho poden mirar, hi ha un vídeo fins i tot on també poden 
ver al ple el que va passar a l’Ajuntament de Reus. No ha sigut l’únic ajuntament en el què 
s’ha hagut de prendre acords de modificació de crèdits posterior i coses d’aquestes per 
poder donar satisfacció a l’ AMI. Per tant com que no era una proposta que estava dotada 
al pressupost de l’any passat, que a més a més aquell pressupost els hi recordo que el va 
aprovar CIU. Per tant els mateixos que presentàveu la moció de l’ AMI resulta que havien 
fet un pressupost en el què no havia la quota de l’ AMI. Ara doncs s’ha hagut de declarar 
nul de dret aquell acord perquè doncs com sabeu a l’ AMI hem fet la consulta i tot que el 
aquell ple es va dir que era una quota que no era obligada doncs ara diuen que sí i llavors 
està declarat nul de ple dret perquè en aquell acord no hi havia consignació econòmica 
per poder tirar-lo endavant.  
 
El tema de l’ inversió recordar que si l’excusa de només fer el 30 % del pla de barris dir 
que també van demanar un préstec vostès per fer el passeig marítim. Per tant és un tema 
de prioritats polítiques i en tot cas si vostè encara veu oportú que el pla de barris doncs no 
havíem de fer cap préstec doncs és una decisió seva, política i per tant és una decisió que 
vostès han d’assumir les conseqüències polítiques que tenen. 
 
Del tema dels sous dels polítics, l’alcalde s’ha baixat un 12 % però és que al global de 
l’Ajuntament ha baixat un 60.000 €. Per tant baixant el sou dels polítics ha baixat, eh! Ho 
dic per aclarir-ho i perquè la gent ho sàpiga perquè ens hem estalviat 60.000 €. I si mira 
només l’equip de govern, molt més, estem a prop dels noranta mil. Per tant, si que hi ha 
un regidor menys, vostè em dirà això, o dos, però la realitat és aquesta que hem baixat 
més de noranta mil euros. Per tant ja s’assumia el cost. 
 
Que més? El tema del carnaval no he acabat d’entendre el comentari que ha fet dels sis 
cents euros. Jo vaig dir que es podrien treure els diners que posaven dels premis perquè es 
baixava en seguretat i en estalvi doncs econòmic en matèria de seguretat dóna per fer 
despesa en tema de més premis i en tema d’alguna cosa més que es va comentar, no 
recordo, si publicitat o alguna cosa més. En cap cas vaig dir que es treiés de protocol i tot 
això. 
 
L’única cosa, crec que en aquest cas el document de l’any passat jo sí que li puc obrir amb 
el mòbil que tinc. Vostè diu que no però jo li dic que sí, que li he pogut obrir i per tant 
m’estranya molt que no ho puguin veure però en qualsevol cas no hi ha cap problema en 
tornar a enviar-li el document i bé, en tot cas jo crec que és un tema de software que deu 
tenir algun problema el mòbil, o alguna cosa perquè ja li dic que jo no he tingut cap 
problema en obrir-lo. 
 
Res més, en principi agrair a tothom que ha participat en la confecció d’aquest pressupost, 
agrair també al regidor que ho ha portat, l’Adrià, els regidors que han participat, tots i 
cada un d’ells que avui no han fet l’exposició cadascú un per un. Sí que ho van fer en el  



 

 

 
 
seu dia i per tant agrair a tothom les aportacions que han fet. I ja dic, l’esperit avui a l’hora 
de resoldre les al·legacions ha sigut un esperit totalment constructiu i he estat quatre anys 
com a portaveu a l’oposició i no s’han acceptat mai cap al·legació en un pressupost i 
aquest equip de govern el primer any que s’han presentat al·legacions a un pressupost 
s’han acceptat set al·legacions. Algunes d’elles no s’han acceptat perquè ja estaven 
incorporades en el pressupost i per tant no procedia acceptar-ne així que ja són sis més 
que no es podrien acceptar però que realment hi són al pressupost. En qualsevol cas la 
voluntat que sí que ha tingut aquest equip de govern és que el màxim d’aportacions que 
hi ha hagut doncs recollir-les i intentar encabir-les en el pressupost. Evidentment que 
assumir un pressupost en el què hi ha hagut una rebaixa important de l’ IBI de 2.200.000 
€, però que en aquest moment els ciutadans ho estan agraint molt. A mi m’estan arribant 
molts comentaris de la gent del carrer que estan molt agraïts de l’esforç que ha fet aquest 
equip de govern per poder assumir aquesta rebaixa. Tot i que això suposa a vegades que 
es puguin fer menys coses, i això és una realitat, ja ho vam dir en el seu moment. Sí que és 
veritat que estem fent un esforç per continuar, com a mínim, amb aquelles coses que 
donen continuïtat i normalitat a la vida quotidiana del municipi i alhora que permetin fer 
un bon manteniment del dia a dia del que són els carrers i en el que són els serveis que té 
l’ajuntament. Aquest any ja dic, hi ha molta feina per endavant per intentar encaixar 
aquests diners que hem rebaixat del pressupost però alhora ens trobarem amb el repte 
que l’any que ve poder assumir aquesta rebaixa important millorant els contractes, ja ve 
sigui intentant rebaixar també costos en aquelles coses que són supèrflues i que són 
discutibles i per tant això ens ho marquem com a objectiu durant aquest any. També 
millorar tot el que sigui el tema del pla de barris que s’ha incorporat en aquest pressupost 
totes les partides per fer les obres i les inversions i alhora aquelles inversions que creiem 
necessàries per tirar endavant com són els Jocs de Tarragona del 2017 i coses que ens 
permetin tirar endavant inversions que hi havia previstes. Per tant molt agraït als grups 
que han donat suport a l’aprovació d’aquest pressupost. Jo vull destacar que potser 
durant aquest any haurem de seguir dialogant amb tots els grups per intentar que aquest 
pressupost sigui una realitat i compto i estenc la mà a tothom que vulgui col·laborar i 
vulgui dialogar i parlar per tal de proposar propostes en aquest mandat i fins i tot aquelles 
que calguin modificacions pressupostàries com també a la resta de grups que puguin 
proposar coses durant aquest exercici. També alhora que podem utilitzar aquest 
pressupost que avui s’aprova per impulsar noves polítiques que a la fi és pel que estem 
aquí. Moltes gràcies.  
 
Sr. Balaguer: No, no, no. Vostè ha dit que desprès de parlar la senyora Sandra, la 
secretària ens respondria una pregunta i no ho ha fet. 
 
Sr. Ferré: Val. No he dit ben bé això però bé. He dit que parlaria quan toqués. Però 
d’acord, que respongui la secretària i desprès si és el cas, si teniu alguna cosa, perquè 
m’han demanat una sèrie de paraules, si hi ha alguna cosa més a comentar ho feu en 
precs i preguntes, D’acord. 
 
Secretària: No tinc el decret aquí perquè no estava previst però a l’informe de  Recursos 
Humans que jo vaig fer-li arribar còpia amb els decrets, consta un decret de novembre del 
2015, decret de la tinent d’alcalde de Turisme i Promoció Econòmica, el 3788, on vàreu 
contractar al senyor Jose Manuel Abascal Gómez per atendre la promoció esportiva del 
municipi, realitzar les tasques necessàries per obtenir el segell de ET que és destinació de 
turisme esportiu, reconegut per l’Agència Catalana de Turisme des del mes de gener fins 
al mes de juliol de 2016 del Patronat de Turisme. És un contracte menor i un contracte 
menor amb el simple decret ja n’hi ha suficient. 
 
 



 

 

(comentaris) 
 
Sr. Ferré: Si us plau, si us plau, comentem desprès en precs i preguntes. Passem al punt 12 
si us plau, si us plau. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 12 vots a favor:  
5 dels membres del PSC, 2 dels membres de UAM, 2 dels membres del PPC, 2 dels 
membres d’ERC i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 9 vots en contra: 6 
dels membres de CIU, 1 del membre de C’s i 2 dels membres de la  CUP, acorda: 

 
1. Estimar parcialment les al·legacions 1a, 3a, 4a, 7a, 9a, 10a i 16a presentades per part 
del Grup municipal de Convergència i Unió a Calafell, d’acord amb els informes 
d’Intervenció i la voluntat de l’equip de govern. 
 
2. Aprovar definitivament el Pressupost General de l'any 2016, integrat pels Pressupostos 
del propi Ajuntament, dels organismes municipals OAM Fundació Castell de Calafell i 
Patronat de Turisme i de la societat municipal CEMSSA, i per les Bases d'Execució, segons 
el següent detall: 
 
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENTPRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT    
 
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Impostos directes      23.826.579,88   
II Impostos indirectes 475.597,76   
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 6.024.558,40   
IV Transferències corrents 6.320.401,24   
V Ingressos patrimonials           392.206,00   

Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents    37.039.343,2837.039.343,2837.039.343,2837.039.343,28    
Art. 39 Quotes d’urbanització                       0,00       

VI Alienació d'inversions reals 
0,00 

 
      

VII Transferències de capital 3.125.109,69   
Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    3.125.109,693.125.109,693.125.109,693.125.109,69    
Operacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeres                40.164.452,9740.164.452,9740.164.452,9740.164.452,97    

VIII Actius financers                   140.000,00   
IX Passius financers 1.615.609,68 

Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    1.755.609,68   1.755.609,68   1.755.609,68   1.755.609,68   
Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos                41.920.062,65 41.920.062,65 41.920.062,65 41.920.062,65 

 
   
ESTAT DESPESES 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Despeses de personal      12.923.305,14   
II Compra de béns corrents i serveis      16.029.554,98   
III Despeses financeres 704.298,26   
IV Transferències corrents 1.393.521,37   

Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    31.050.679,7531.050.679,7531.050.679,7531.050.679,75    
V Fons de contingència           165.000,00   
VI Inversions reals       5.056.279,12   
VII Transferències de capital             91.843,08   



 

 

    
    
Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital    

        
    

            5.313.122,20   5.313.122,20   5.313.122,20   5.313.122,20   

Operacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeresOperacions no financeres    
            36.363.801,9536.363.801,9536.363.801,9536.363.801,95    

    
            

VIII Actius financers                   140.000,00   
IX Passius financers        5.416.260,70   

Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70   
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses    41.920.062,65   41.920.062,65   41.920.062,65   41.920.062,65   

    
    

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 

GrupGrupGrupGrup    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    ImportImportImportImport    

0 DEUTE PÚBLIC 6.080.726,10 

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 19.975.305,90 

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.691.243,91 

3 PRODUCCIO DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 5.345.424,46 

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.118.174,47 

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 6.709.187,81 

  TOTALTOTALTOTALTOTAL    41.920.062,6541.920.062,6541.920.062,6541.920.062,65    

    
    
PRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLPRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLPRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELLPRESSUPOST OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL    
    
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Impostos directes 0,00  
II Impostos indirectes 0,00  
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)             92.006,00   
IV Transferències corrents           225.199,50   
V Ingressos patrimonials 0,00  

Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents                                    317.205,50317.205,50317.205,50317.205,50            
Art. 39 Quotes d’urbanització 0,00  

VI Alienació d'inversions reals 

0,00 
 
 
 
  

VII Transferències de capital 0,00  
Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    0,00  0,00  0,00  0,00  

VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    0,00  0,00  0,00  0,00  
Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos    317.205,50   317.205,50   317.205,50   317.205,50   

 
   

ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I 
Despeses de personal 
 

237.217,18 
 
   



 

 

II Compra de béns corrents i serveis             73.206,32   
III Despeses financeres                 276,00   
IV Transferències corrents              2.000,00   

Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    
    

                                312.699,50312.699,50312.699,50312.699,50            

V Fons de contingència 0,00  
VI Inversions reals 4.506,00   
VII Transferències de capital 0,00  

Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                                                        4.506,00   4.506,00   4.506,00   4.506,00   
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    0,00  0,00  0,00  0,00  
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses    317.205,50   317.205,50   317.205,50   317.205,50   

    
    
PRESSUPOST PATRONAT DE TURISMEPRESSUPOST PATRONAT DE TURISMEPRESSUPOST PATRONAT DE TURISMEPRESSUPOST PATRONAT DE TURISME    
    
ESTAT INGRESSOS 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Impostos directes 0,00  
II Impostos indirectes 0,00  
III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) 7.994,00   
IV Transferències corrents 295.500,00   
V Ingressos patrimonials 6,00  

Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents    303.500,00303.500,00303.500,00303.500,00    
VI Alienació d'inversions reals 0,00  
VII Transferències de capital 0,00  

Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    0,00  0,00  0,00  0,00  
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    0,00  0,00  0,00  0,00  

Total Total Total Total ingressosingressosingressosingressos    303.500,00   303.500,00   303.500,00   303.500,00   

   
 
ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Despeses de personal 0,00  
II Compra de béns corrents i serveis           265.717,00   
III Despeses financeres 783,00   
IV Transferències corrents 31.500,00   

Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    298.000,00298.000,00298.000,00298.000,00    
V Fons de contingència 0,00  
VI Inversions reals            5.500,00   
VII Transferències de capital 0,00  

Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                            5.500,00   5.500,00   5.500,00   5.500,00   
VIII Actius financers 0,00  
IX Passius financers 0,00  

Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    0,00  0,00  0,00  0,00  

Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses                                    303.500,00   303.500,00   303.500,00   303.500,00   

    



 

 

    
PRESSUPOST CEMSSAPRESSUPOST CEMSSAPRESSUPOST CEMSSAPRESSUPOST CEMSSA    
 
ESTAT INGRESSOS 
 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicialPressupost inicialPressupost inicialPressupost inicial    2016201620162016    

I Impostos directes 0,00  

II Impostos indirectes 0,00  

III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           740.113,53   

IV Transferències corrents 0,00  

V Ingressos patrimonials 9.600,00  

Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents                                    749.713,53749.713,53749.713,53749.713,53    
VI Alienació d'inversions reals 0,00  

VII Transferències de capital 29.843,08  

Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital    29.843,08  29.843,08  29.843,08  29.843,08  

VIII Actius financers 0,00  

IX Passius financers 0,00  

Total ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeresTotal ingressos financeres    0,00  0,00  0,00  0,00  

Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos    779.556,61   779.556,61   779.556,61   779.556,61   
 
   

 
ESTAT DESPESES 
 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CapítolCapítolCapítolCapítol    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016Pressupost inicial 2016    

I Despeses de personal 294.371,55  

II Compra de béns corrents i serveis           430.608,76   

III Despeses financeres              6.676,78   

IV Transferències corrents 0,00  

Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents    731.657,09731.657,09731.657,09731.657,09    

VI Inversions reals 29.843,08   

VII Transferències de capital 
0,00 

 
  

Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                    29.843,08   29.843,08   29.843,08   29.843,08   

VIII Actius financers 0,00  

IX Passius financers 17.046,73  

Total despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeresTotal despeses financeres    17.046,73  17.046,73  17.046,73  17.046,73  

Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses                                    778.546,90   778.546,90   778.546,90   778.546,90   

    
 
3. Aprovar l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2016 de l'Ajuntament amb els 
seus Organismes Autònoms i la Societat Municipal, per un import a ingressos i despeses 
de quaranta-dos milions vint-i-cinc mil cinc-cents seixanta-vuit amb seixanta-cinc cèntims 
(42.025.568,65 €) segons el següent detall per capítols: 
 
ESTAT DE CONSOLIDACIÓESTAT DE CONSOLIDACIÓESTAT DE CONSOLIDACIÓESTAT DE CONSOLIDACIÓ    
    
    
    



 

 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS                    

ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció        TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT     

I Impostos directes         23.826.579,88    
II 

Impostos indirectes 
             475.597,76  
   

III Taxes i altres ingressos (sense Art.39)           6.124.558,40    
IV Ingressos patrimonials           6.325.901,24      
V Alienació d'inversions reals              392.212,00    
  Total ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos correntsTotal ingressos corrents                        37.144.849,2837.144.849,2837.144.849,2837.144.849,28    

VII Transferències de capital           3.125.109,69    
  Total ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capitalTotal ingressos de capital                                3.125.109,69   3.125.109,69   3.125.109,69   3.125.109,69       

VIII Actius financers              140.000,00    
IX Passius financers           1.615.609,68   
  Total ingressos financersTotal ingressos financersTotal ingressos financersTotal ingressos financers                                1.755.609,68   1.755.609,68   1.755.609,68   1.755.609,68       

      
TOTAL INGRESSOSTOTAL INGRESSOSTOTAL INGRESSOSTOTAL INGRESSOS                              42.025.568,65   42.025.568,65   42.025.568,65   42.025.568,65               

      
  
 
     

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES                    

ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació    DescripcióDescripcióDescripcióDescripció        TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT TOTAL CONSOLIDAT     

I Despeses de personal         13.160.522,32 
II Compra de béns corrents i serveis         16.368.478,30    
III Despeses financeres              705.357,26    
IV Transferències corrents              911.821,87    
V Fons de contingència              165.000,00    
  Total despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses correntsTotal despeses corrents                        31.311.179,7531.311.179,7531.311.179,7531.311.179,75    
VI Inversions reals           5.066.285,12 
VII Transferències de capital               91.843,08    
  Total despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capitalTotal despeses de capital                                5555.158.128,20   .158.128,20   .158.128,20   .158.128,20       

VIII Actius financers              140.000,00    
IX Passius financers           5.416.260,70    
  

Total despeses financersTotal despeses financersTotal despeses financersTotal despeses financers    
                            5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70   5.556.260,70       
    

      
TOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESES                                  42.025.568,65   42.025.568,65   42.025.568,65   42.025.568,65               

      

    
4. Facultar la Interventora Municipal per adequar els registres pressupostaris de l'exercici. 
    
5.    Aprovar definitivament la plantilla del personal al servei de la Corporació, corresponent 
a l’any 2016, que comprèn totes les places reservades al personal funcionari, al personal 
eventual i al personal laboral, que figura en el pressupost i que consta en l'annex I 
d’aquest acord. 
 
6. Aprovar definitivament la plantilla del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell, 
per a l’any 2016, la qual queda detallada com l’annex II, d’aquest acord. 
    
7. Als efectes previstos a l'article núm. 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l'article núm. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s’acorda que el 
Pressupost General, definitivament aprovat, s'exposi al públic resumit per capítols de 



 

 

cadascun dels pressupostos que l’integren, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
8. Trametre còpies certificades de la plantilla a l’Administració de l'Estat i al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, en el termini de trenta dies des 
de la seva aprovació.  
    
9. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals, al Departament 
de RH, a la Junta de Personal, al Comitè d’empresa, a les seccions sindicals d’aquest 
Ajuntament,  així com, a la Gestoria que porta els assumptes de personal, pel seu 
coneixement i als efectes escaients, així com, als representants sindicals del personal de 
l’Ajuntament i de l’OAM. 

AAAANNEX INNEX INNEX INNEX I    

Plantilla del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellPlantilla del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellPlantilla del personal al servei de l’Ajuntament de CalafellPlantilla del personal al servei de l’Ajuntament de Calafell    

----    Any 2016 Any 2016 Any 2016 Any 2016 ––––    

 
Personal FuncionariPersonal FuncionariPersonal FuncionariPersonal Funcionari    
    
Denominació plaça Subescala - Classe G Categoria N. 

Plac. 
Vacants 

Habilitació NacionalHabilitació NacionalHabilitació NacionalHabilitació Nacional                                            
Secretari General Secretaria A1 Superior 1 1 
Interventor Interventor - Tresorer A1 Superior 1 1 
Tresorer Interventor - Tresorer A1 Superior 1 0 
Administració GeneralAdministració GeneralAdministració GeneralAdministració General                                            
Tècnic Administració Gral. Tècnica  A1   6 2 
Administratiu Administrativa C1   15 7 
Auxiliar Administratiu Auxiliar C2   55 31 
Agutzil Subalterna AP   3 2 
Conserge Subalterna AP   6 6 
Administració EspecialAdministració EspecialAdministració EspecialAdministració Especial                                            
Lletrat Técnica - Superior A1   1 1 
Arquitecte Técnica - Superior A1   3 2 
Enginyer  Informàtic Técnica - Superior A1   1 1 
 
 

     

Arxiver Tècnica - Superior A1   1 0 
Tècnic Mitjà Administració 
Especial 

Tècnica – Grau mitjà A2   1 0 

Bibliotecària Tècnica – Grau mitjà A2   1 1 
Responsable de mobilitat 
ciutadana 

Tècnica – Grau mitjà A2   1 1 

Tècnic cultura Tècnica – Grau mitjà A2   1 1 
Arquitecte tècnic Tècnica – Grau mitjà A2   1 0 
Tècnic informàtic Tècnica – Grau mitjà A2   3 3 
Tècnic joventut Tècnica – Grau mitjà A2   1 0 
Enginyer tècnic Tècnica – Grau mitjà A2   2 2 
Tècnic turisme Tècnica – Grau mitjà A2   1 1 
Tècnic Comunicació Tècnica- Grau mitjà A2   1 1 
Tècnic Protecció Civil 
 

Tècnica – Grau mitjà A2   1 0 



 

 

Delineant Tècnica – Grau mitjà C1   1 1 
Tècnic auxiliar Tècnica – Grau mitjà C1   1 1 
Inspector  Tècnica - Auxiliar C2   5 5 
Inspector tributari Tècnica auxiliar C2   1 1 

 
Auxiliar delineació Tècnica auxiliar C2   2 2 
Dinamitzador esportiu Serveis Especials – Auxiliar C2   1 0 
Inspector Serveis especials- Policia 

Local 
A2   1 0 

Sotsinspector Serveis especials- Policia 
Local 

C1   1 1 

Sergent Serveis especials- Policia 
Local 

C1   4 0 

Caporal Serveis especials- Policia 
Local 

C2   11 2 

Agent Serveis especials- Policia 
Local 

C2   65 18 

Auxiliar Inspector Serveis especials- Personal 
d'Oficis 

AP   2 2 

Operari manteniment Serveis especials- Personal 
d'Oficis 

AP   2 2 

TotalTotalTotalTotal                            205205205205    99999999    
    
    
Personal laboralPersonal laboralPersonal laboralPersonal laboral    
Denominació  Núm. 

Llocs 
Vacants Titulació exigida Observacions 

Grup  
assimilat 

Responsable patrimoni 
històric i cultural 

1 1 Llicenciat història/arqueologia A1 

Tècnic medi ambient 1 1 Llicenciat A1 
Tècnic sanitat 1 1 Llicenciat A1 
Coordinador benestar 
social 

1 0 Diplomat Treball 
Social/Treballador Social 

A2 

Educador social 
5 4 Diplomat Treball 

Social/Treballador Social 
A2 

 
 
Tècnic de treball 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
Treballador o Educador Social 

 
 
A2 

Tècnic d'immigració 
1 1 Diplomat Treball 

social/Treball. Social 
A2 

Tècnic educació 
3 3 Diplomatura/Bàsiques grup 

Mestratge 
A2 

Tècnic esports 1 1 Diplomatura/Mestratge A2 
Tècnic Dinamitzador 2 2 Diplomatura/Mestratge A2 
Tècnic turisme 1 1 Diplomatura Turisme A2 

Treballador social 
6 4 Diplomat Treball Social/ 

Treballador Social 
A2 

Tècnic auxiliar de treball 1 1 Bàsiques Grup C1 
Agutzil 1 1 Bàsiques Grup AP 
Auxiliar administratiu 16 7 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar Biblioteca 2 2 Bàsiques Grup C2 
Aux. Disseny gràfic 1 1 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar Turisme 4 4 Bàsiques Grup C2 



 

 

 
 

Auxiliar Planimetria 1 0 Bàsiques Grup C2 
Auxiliar de ràdio 6 6 Bàsiques Grup C2 
Cap Colla 4 4 Bàsiques Grup C2 
Cap Manteniment 
instal·lacions esportives 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Conserge 3 3 Bàsiques Grup AP  
Coordinador 
dinamització esportiva 
social 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Coordinador monitors 
menjador 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Dinamitzador joventut 1 1 Bàsiques Grup C2 
Encarregat brigada 
municipal 

1 1 Bàsiques Grup C2 

Informador turístic 1 1 Bàsiques Grup C2 
Monitor 2 2 Bàsiques Grup C2 
Oficial 1a 12 12 Bàsiques Grup C2 
Oficial 2a 2 2 Bàsiques Grup C2 
Operari manteniment 
instal·lacions esportives 

7 7 Bàsiques grup AP 

Peó 16 16 Bàsiques Grup AP  
Professor 1 1 Bàsiques Grup   
Vigilant Policia Local 1 1 Bàsiques Grup C2 
TotalTotalTotalTotal    111111111111    97979797                    

    
Personal funcionari 205  
Personal laboral 111 
Total.....................Total.....................Total.....................Total.....................    316316316316    
    

AAAANNEX IINNEX IINNEX IINNEX II    

Plantilla del personal al servei de l’OAMPlantilla del personal al servei de l’OAMPlantilla del personal al servei de l’OAMPlantilla del personal al servei de l’OAM----    Fundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de CalafellFundació Castell de Calafell    

----    Any 2016 Any 2016 Any 2016 Any 2016 ----    

Personal laboralPersonal laboralPersonal laboralPersonal laboral    

Denominació  Núm. 
Llocs 

Vacants Titulació exigida Observacions 
Grup  
assimilat 

Gerent 1 1 Diplomatura / mestratge A2 
Tècnic auxiliar dinamització 
serveis educatius 

1 1 BUP, FP II o equivalent C1 

Tècnic auxiliar de projectes 1 1 BUP, FP II o equivalent C1 
Informador de patrimoni 3 3 Graduat escolar o 

equivalent 
C2 

Informador de patrimoni (a 
temps parcial) 

3 3 Graduat escolar o 
equivalent 

C2 

Conserge (a temps parcial) 
3 3 Certificat d’estudis 

primaris o equivalent 
AP 

TotalTotalTotalTotal    12121212    12121212            
 
 



 

 

12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNCIPAL DE LA CUP "ESBORREM LA 12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNCIPAL DE LA CUP "ESBORREM LA 12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNCIPAL DE LA CUP "ESBORREM LA 12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNCIPAL DE LA CUP "ESBORREM LA 
SIMBOLOGIA FRANQUISTA DE CALAFELL"SIMBOLOGIA FRANQUISTA DE CALAFELL"SIMBOLOGIA FRANQUISTA DE CALAFELL"SIMBOLOGIA FRANQUISTA DE CALAFELL"       
     
El règim franquista fou una dictadura instaurada després d’una rebel·lió militar i tres anys 
de guerra d’extermini.  Entre les seves múltiples esferes repressives, el franquisme –
juntament amb la resta de règims totalitaris europeus del segle XX- va ser un gran expert 
en adequar i utilitzar els espais públics i simbòlics, sotmetent-los als interessos de la 
dictadura i com a expressió del poder davant de la societat. 
 
Els carrers i places d’un poble, els llocs d’interrelació entre els veïns, són espais de 
memòria compartida d’una comunitat.  Apropiant-se’ls, la dictadura pretenia construir 
una nova memòria col·lectiva hemiplègica i unilateral, d’exaltació d’un bàndol i condemna 
a l’oblit i l’ostracisme públic de l’altre.  La col·laboració subordinada dels ajuntaments serà 
cabdal en aquest sentit. 
 
La creació d’una nova tradició franquista va afectar el conjunt de l’espai públic, des de 
l’onomàstica als antropònims, passant per monuments, plaques, làpides, calendaris 
commemoratius i festius o el propi nomenclàtor dels carrers.  Una decidida acció 
destructiva de la simbologia republicana, que serà reemplaçada per l’erecció de nous 
monuments i signes d’exaltació de la dictadura.  Amb la mort del dictador, però, no 
s’abordà obertament una anàlisi crític del passat.  La Transició fou també un “pacte del 
silenci”, un procés d’amnèsia col·lectiva i de desmemòria induïda, disfuncional per a l 
posterior aprofundiment de les llibertats democràtiques. 
 
L’any 2014, Pablo de Greiff, Relator Especial de l’Organització de les Nacions Unides sobre 
la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, va emetre 
un demolidor informe quant a les mesures adoptades pels successius governs espanyols 
davant les violacions dels drets humans comeses durant la dictadura.  Entre altres, 
l’informe destaca la pervivència de nombrosa simbologia franquista en carrers, edificis, 
plaques commemoratives i insígnies, i recorda l’obligació legal de les autoritats de retirar-
la. 
 
En la mesura que és el present el que crea els instruments de commemoració, escull 
figures i dates, ignora o multiplica esdeveniments, hem de preguntar-nos per la llarga 
permanència de la simbologia franquista en tants pobles i ciutats gairebé quatre dècades 
després de la desaparició física del dictador. 
 
Ens cal, per imperatiu cívic, abordar la remoció d’aquells símbols franquistes que encara 
perduren en les nostres vil·les i ciutats.  Una cultura democràtica no pot basar-se en 
l’amnèsia.  La memòria col·lectiva del passat immediat ha d’ésser cuidada pels poders 
públics com a factor de convivència col·lectiva, i aquesta no es pot basar en el buit o en 
una letargia condescendent respecte de la dictadura. 
 
Les reminiscències franquistes a Calafell: els carrers. 
 
En el cas de Calafell, a finals de gener de 1939 l’ajuntament aprovà la castellanització de 
tots els noms de carrers i places i la remoció de totes les plaques i símbols de l’etapa 
democràtica republicana.  El 12 de maig del mateix any, les autoritats franquistes 
municipals rebatejaren la plaça de la República com a plaza del Caudillo. 
 
Amb tot, el canvi generalitzat del nomenclàtor tingué lloc mitjançant un acord municipal 
del dia 18 de gener de 1941: “De acuerdo con las últimas disposiciones emanadas del 
Gobierno Civil de esta provincia se acuerda que (...) sean rotuladas las calles de esta 
población cambiando algunos de los nombres antiguos por otros que perpetúen la  
 



 

 

 
 
 
memoria de personas ilustres y adictas al Glorioso Movimiento así como actos alusivos al 
Movimiento de Liberación. “ 
 
Denominacions com: Calvo Sotelo, José Antonio, General Sanjurjo, General Molla, 
General Martínez Anido o 1º  de Abril, noms de personatges o conceptes fidels a la 
litúrgia de la dictadura, substituïen denominacions tradicionals dels carrers del poble, 
gestades per l’ús popular, o altres més recents aprovades durant el període democràtic 
republicà. 
 
Amb la Transició, a tot el país s’inicià un procés de mobilització popular per recuperar els 
signes d’identitat catalana. Quant al nomenclàtor, es recuperaren les versions catalanes 
dels noms de carrers i places, s’eliminaren les denominacions amb clares referències al 
període feixista anterior i se n’incorporaren de noves vinculades als referents democràtics 
esborrats durant la dictadura.  Aquesta mateixa transformació tingué lloc a Calafell. 
 
Això no obstant, aquest procés no fou complet.  L’Ajuntament de Calafell i els de molts 
altres pobles del país i del conjunt de l’Estat mai han realitzat una política dirigida a 
recuperar, commemorar i fomentar la memòria històrica dels pobles respectius.  Com a 
conseqüència, encara es pot trobar nombrosa simbologia franquista pels carrers, places i 
edificis públics arreu del territori. 
 
En el cas de Calafell, a dia d’avui encara trobem, com a mínim, dos exemples de noms de 
carrers amb clares reminiscències feixistes.  Concretament, el carrer dels Caiguts i el carrer 
dels màrtirs. 
 
De fet, aquestes dues vies han sofert un procés de transmutació, d’abreujament i 
catalanització –que no modificació- de la denominació origina, que en ocasions pot 
emmascarar el seu significat apologètic franquista.  Com recorda l’ historiador local Joan 
Santacana, “...es va voler honorar la Falange amb el nom de “Caídos por Dios y por 
España” atorgat a un petit carrer del poble; també per honorar els requetès, un carrer va 
rebre el nom de “Mártires de la Tradición”. 
 
Aquest escurçament i catalanització del nomenclàtor franquista no és privatiu de Calafell, 
sinó que s’ha produït en moltes altres localitats.  Moltes places i carrers que actualment es 
denominen genèricament “dels Caiguts”, originalment eren “de los Caídos por Dios y por 
España”, “de los Caídos de la Cruzada”, “de los Caídos por la Patria”, etc.  Només per 
citar-ne un exemple molt similar, a Molins de Rei l’original plaza de los Caídos por Dios y 
por España sobreviurà fins fa pocs anys sota la forma de plaça dels Caiguts. 
 
El cas del carrer dels Caiguts de Calafell ha arribat a aparèixer en alguns mitjans de 
comunicació en els últims anys com a exemple de supervivència de toponímia franquista al 
país. 
 
Les denominacions populars originals 
 
En l’estudi toponímic dels carrers de Calafell de Lluís Tetas, es recullen les denominacions 
populars d’aquests dos carrers abans del canvi de denominació franquista. El carrer dels 
Caiguts “...se l’anomenava popularment carrer del Viola o de Cal Viola, en referència a la 
casa que hi ha...  El carrer dels Màrtirs s’anomenava tradicionalment carrer de les Eres, en  
 



 

 

referència al “carrer que enllaçava amb un camí que portava a les eres, on avui hi ha la 
plaça del mateix nom. “ La primera referència d’aquesta última denominació data ja de 
1863. 
 
Cal destacar que ens trobem davant de denominacions la recuperació de les quals 
revesteix un especial valor.  Corresponen a topònims nascuts per via natural, prenent com 
a referent una particularitat molt evident de l’àmbit físic o social immediat de la via en 
qüestió, l’accés a una determinada zona (carrer de les Eres) o d’una família que residia en 
aquell indret (carrer del Viola).  Aquest tipus de topònims són històricament els primers en 
aparèixer, fruit del propi ús i apropiació de l’espai físic per part dels seus habitants, i sovint 
el seu bateig legal no era res més que l’oficialització d’una denominació ja perfectament 
consolidada entre els veïns.  Per tant, es tracta d’un cas evident de recuperació de 
toponímia popular i tradicional. 
 
La seva restitució, a més, estaria en consonància amb la filosofia de les recomanacions 
d’organismes internacionals com la UNESCO, sobre la normalització dels noms geogràfics, 
les quals reconeixen els topònims populars com a patrimoni cultural immaterial de la 
humanitat. 
 
Instruments legals 
 
L’article 15.1 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien 
drets i s’estableixen mesures a favor d’aquells que van patir persecució o violència durant 
la guerra civil i la dictadura, estableix que “les Administracions públiques en l’exercici de 
les seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, 
insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o 
col·lectiva, de la insurrecció militar, de la Guerra Civil, i de la repressió de la Dictadura...” 
La Llei, per tant, no fa referència a reconversions i atribueix a les administracions públiques 
la tasca de retirar tota simbologia franquista encara present avui en dia. 
 
La pròpia administració pública a nivell estatal va adoptar menys d’un any després una 
disposició que desplegava la norma.  Això, no obstant, la Llei va tenir un desplegament 
normatiu insuficient, especialment quant als criteris d’actuació de la resta 
d’administracions públiques.  Aquest fet ha comportat una aplicació insuficient i molt 
demorada de les intervencions que la Llei apuntava. Amb tot, i per bé que limitada, ja 
existeix jurisprudència al respecte. 
 
La Sentència del tribunal Suprem de Justícia de Castella i Lleó (STSJ CL 154/2014), de 20 
de gener de 2014, en referència a l’aplicació de la Llei de la Memòria Històrica a 
Valladolid, estableix “l’obligació de l’administració local(...) de procedir a adoptar (...) les 
mesures oportunes per a la determinació dels escuts, insígnies, plaques i altres objectes o 
mencions, commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva de la insurrecció militar, de 
la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura que hagin de ser retirades...” 
 
Així mateix, la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu nº 1 de Bilbo (Sentència nº 
168/2014), de 9 d’octubre de 2014, condemna l’Ajuntament de Bilbo per incompliment 
de la Llei de la Memòria Històrica quant a la retirada de la denominació d’un carrer 
dedicat a un personatge vinculat al franquisme. 
 
En l’àmbit català, l’article 54.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que “la 
Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de 
la memòria  històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència 
i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques.” 
 
 



 

 

 
 
 
Corol·lari de l’anterior fou la creació  del Memorial Democràtic l’any 2008, una institució 
que a pesar de les seves limitacions ha contribuït a iniciar un camí de restitució i 
dignificació de la memòria democràtica del país i de superació de l’amnèsia col·lectiva 
dictada per la Transició. 
 
En el marc d’aquest organisme, l’any 2010 s’elaborà un Cens de simbologia franquista de 
Catalunya en el qual, per bé que no era exhaustiu, es comptabilitzaven més de 3.500 
símbols franquistes que encara estaven intactes al nostre país.  És destacable que s’hi 
recollís un dels dos carrers a què fa referència a aquesta moció.  Concretament, el número 
de catàleg 209 correspon al carrer dels caiguts de Calafell.  la corresponent fitxa del 
catàleg deixa palès que “El nomenclàtor del carrer fa clara referència als morts del bàndol 
nacional durant la Guerra Civil.  Es tracta d’un homenatge que feu el consistori franquista 
a tots aquells vilatans que donaren la vida per la causa nacional.” 
 
A més d’identificar els símbols franquistes que resten a Catalunya, l’objectiu de la 
Generalitat era establir uns criteris bàsics d’actuació per configurar una política pública 
sobre el tractament de la simbologia franquista.  Per això, el Memorial Democràtic va 
encarregar a un grup d’experts un informe amb criteris generals i recomanacions 
d’actuació.  Fruit d’aquest treball s’elaboraren unes ”Recomanacions per a l’actuació sobre 
la simbologia franquista catalogada al Cens” En l’apartat 3.2, corresponent a la retolació 
de carrers, el document recomana que les plaques amb noms explícitament franquistes, 
tant de personatges col·lectius –cas dels carrers dels Màrtirs i dels Caiguts- com 
individuals, siguin retirades de la via pública i s’estableixi una nova denominació.  La 
pròpia guia recull el registre de tots els símbols i el criteri d’actuació recomanat.  En el cas 
del carrer dels Caiguts, s’explicita clarament la seva retirada. 
 
En aquest nou context, en els últims anys han sigut molts els pobles i ciutats que han 
retirat simbologia de la Dictadura i modificat els noms de carrers i places amb 
reminiscències franquistes, iniciant projectes de recuperació de la seva memòria històrica 
local, molts d’ells amb l’ajuda del Memorial Democràtic.  Els ajuntaments de Viladecans, El 
Prat del Llobregat, Granollers, Amposta o Santa Coloma de Gramenet en són alguns 
exemples.  L’Ajuntament de Madrid va aprovar recentment el canvi de nom de més de 30 
carrers, així com la retirada de plaques i monòlits que honoren a persones o col·lectius 
relacionats amb la Dictadura.  El veí Ajuntament del Vendrell va aprovar el 19 de gener 
d’enguany la proposta d’elaboració d’un cens de la simbologia franquista al municipi i la 
seva posterior retirada.  Finalment, el propi Síndic de Greuges va instar aquest mes de 
gener l’Ajuntament de Tortosa a retirar un monument franquista commemoratiu de la 
batalla de l’Ebre.  
 
Calafell també ha de fer passos decidits en el camí de recuperació de la memòria històrica 
del poble. Un treball que s’ha de desenvolupar en un ampli marc de col·laboracions, tant 
amb centres de recerca que treballen aquests temes, com amb organismes que treballen 
per a la recuperació de la memòria històrica. 
 
La construcció d’un país en llibertat és contradictori amb la conservació sense reserves de 
la nomenclatura i simbologia imposada pel règim franquista i amb el manteniment 
d’aquest fet dins la normalitat civil i l’acceptació institucional.  Si bé durant la Transició es 
va optar per solucions de consens o bé discretes, el moment polític i social actual exigeix 
actuar amb normalitat i eliminar la imposició del record de l’opressió feixista.  Un acte de  
 
 



 

 

dignitat i justícia per tots aquells que van perdre la vida lluitant per la llibertat i la justícia 
del nostre país. 
 
Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular de Calafell proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Remoure la placa original i substituir el nom de carrer dels Caiguts per la seva 
denominació popular de carrer del Viola o de Cal Viola. 
 
2. Substituir el nom de carrer dels Màrtirs per la seva denominació popular de carrer de les 
Eres. 
 
3. Dur a terme les mesures oportunes d’informació i comunicació als veïns del municipi, 
especialment als residents dels carrers abans esmentats, quant als acords 1 i 2.  El 
consistori oferirà tot el suport i facilitats possibles a les veïnes i veïns pel que fa referència 
als tràmits burocràtics que el canvi de nom els pugui suposar. 
 
4. Emprendre activitats de foment de la Memòria Històrica, en especial aquelles dirigides a 
la dignificació i reconeixement públic de les víctimes i els represaliats pel franquisme. 
 
5. Crear la Comissió temporal de Simbologia i Nomenclàtor Franquista per endegar una 
revisió general de la nomenclatura, simbologia i títols honoraris de Calafell dedicats a 
personatges, col·lectius i institucions franquistes o feixistes.  L’Ajuntament elaborarà un 
cens d’aquests elements en el termini de sis mesos i iniciarà un mecanisme de debat i 
revisió que compti amb les parts afectades, la societat civil i tots els grups polítics.  Aquest 
procés de revisió serà públic, amb l’objectiu de donar a conèixer la situació a la població, 
promoure’n la participació i rememorar el període històric. 
 
6. Crear un grup de treball específic, dins la Comissió Informativa de Serveis Econòmics i 
Urbanístics, integrat per representants dels diferents grups municipals, perquè elabori una 
proposta a presentar a l’esmentada comissió informativa que incorpori nous mecanismes 
de participació ciutadana en el procés actual que segueix l’Ajuntament de Calafell 
respecte a la denominació de les vies urbanes del municipi, places, centres o edificis 
públics. 
 
Sr. Montejo: El cos expositiu és una mica llarg però intentaré sintetitzar-lo i si desprès hi ha 
alguna intervenció en el debat, respondre. Bàsicament l’anàlisi com diu aquesta moció és 
que certament, i això no només ho diu la CUP sinó que és un consens relativament ampli 
dins de la societat civil i d’histografia, i és que a l’Estat Espanyol a diferència d’altres països 
que van patir règims dictatorials durant el segle XX no hi va haver un procés de revisió 
crític de l’historia recent i més aviat es va tenir un procés d’amnèsia col·lectiva, de punt 
final, de desmemòria induïda que a mesura va acabar incorporant que l’imaginari 
col·lectiu i la simbologia en les nomenclatures i en els espais públics seguís pervivint durant 
molt temps reminiscències de l’etapa dictatorial. Per bé que aquí a Catalunya les 
reminiscències són molt menors i ja des de la transició hi va haver un moviment popula,r 
encapçalat per l’Assemblea de Catalunya, que reivindicava la recuperació de la 
nomenclatura dels carrers originals i per tant esborrar tots aquells símbols d’exaltació de la 
dictadura franquista i del franquisme, és cert que encara perdura al llarg del temps. I com 
exemple només els hi voldria recordar que fins a mitjans dels anys noranta els sistema 
monetari espanyol encara hi havia sis monedes amb la fisonomia del dictador, una cosa 
absolutament impensable a països com Alemanya o Itàlia amb els seus respectius 
dictadors del segle XX.  
 



 

 

 
 
 
La proposta o l’esperit de la moció quin és? En primer lloc crear una comissió que revisi 
tota aquesta simbologia que pugui haver a Calafell, però en qualsevol cas hi ha dos 
exemples que la majoria de gent que viu a Calafell, especialment la gent que viu al poble, 
doncs és coneixedor i és un insult a tota aquella gent que va deixar la vida per lluitar per 
les llibertats democràtiques durant la guerra civil que són els carrers del Màrtirs i el carrer 
dels Caiguts. Concretament aquests dos carrers es van batejar a l’any 31 i han sofert un 
procés al llarg del temps que poden emmascarar el seu significat real. I de fet hi ha molta 
gent al poble que creu que són una commemoració dels morts de la guerra civil. 
Efectivament no és així. El carrer del Caiguts en la seva denominació original i completa 
diu que carrer dels Caiguts per Déu i per la pàtria i en el cas del carrer dels Màrtirs és 
carrer dels Màrtirs de la tradició en honor als Raqueters, un determinat sector que va 
lluitar a la banda nacional, és a dir amb els colpistes. Que planteja aquesta moció? 
Aquests dos carrers en un estudi toponímic que es va publicar en l’any 1997, doncs el seu 
autor recollia les denominacions populars i d’aquests dos carrers abans del canvi del 
nomenclàtor franquista ja tenien la denominació popular que és la que s’està fent com ús 
social al llarg del temps i que el consistori republicà no feia sinó oficialitzar. Concretament 
el carrer del Caiguts es deia carrer de Can Viola en referència a una família que vivia en 
aquella època i crec que ara els seus hereus encara hi viuen i el carrer dels Màrtirs es deia 
carrer de les Eres perquè el que ara és el carrer dels Màrtir més el carrer Ventura i Gassol 
portaven a la plaça de les Eres que encara avui en dia té aquest nom. Entenem que 
aquestes dos accions tenen un doble valor, per un costat eliminar una simbologia 
d’exaltació d’un règim dictatorial i feixista que és inconcebible en qualsevol altre país 
europeu que ha patit dictadures; per les anomalies del procés de l’Estat espanyol encara 
hem de reivindicar quaranta anys desprès de la mort del dictador: i un segon valor afegit 
és que recupera els valors dels noms tradicionals. Nosaltres no volem plantejar noms 
alternatius, si hi ha un altre carrer al municipi que també s’adequaria a aquestes 
reminiscències feixistes però que no han tingut un nom previ, que ens hem abstingut 
d’incorporar-lo a la moció per debatre’l a la comissió temporal de simbologia que 
pretenem crear. Aquests dos carrers en la mesura que ja tenen un nom previ que és un 
nom que no té cap tipus d’implicació política sinó que es va gestar amb l’ús social i 
popular i que per tant té un contingut simbòlic entenem que pot ser poc qüestionable per 
la resta de grups municipals que es recuperin.  
 
La comissió de simbologia i nomenclàtor franquista que també pretenem plantejar en cap 
cas pretén incentivar alguna crítica que pugui haver en cap cas pretén ser una causa 
general als carrers. Però per exemple hi ha algun carrer i el citarem ara, com és a Segur al 
carrer de la Comptessa del Castell de la Mota que era un títol nobiliari que van entregar a 
la germana del senyor Primo de Rivera, fundador del Movimiento, i que va ser des del seu 
naixement de la secció femenina de la Falange. Entenem que aquest també és un carrer 
del què s’hauria de discutir. En la mesura que no tenia un nom previ ens hem abstingut de 
fer una proposta al respecte i entenem que ha de ser el Ple el que consensuï un nom amb 
el què es senti còmode la majoria de la població. D’altra banda també entenem que 
aquesta moció hauria de servir per oxigenar, democratitzar i fer més transparent el procés 
de presa de decisions dels batejos dels carrers i per això precisament que es faci un grup 
de treball específics dins de la Comissió de Servies Econòmics i Urbanístics per tal que 
quan es decideixen els noms de carrers no sigui una decisió unilateral d’un equip de 
govern sinó que s’intenti consensuar com a mínim amb els grups polítics municipals i a ser 
possible que s’intenti incorporar també a la societat civil per tal que aquests noms siguin 
els més representatius possibles. Sense més moltes gràcies. 
 
 



 

 

Sr. Tejedor: Nosotros desde Ciudadanos y aquí ya lo hemos dicho alguna vez condenamos 
el franquismo y cualqier otro tipo de dictadura o gobierno totalitario. Estamos siempre a 
favor de la democracia aunque creemos que hay necesidades urgentes y más demandadas 
por los vecinos de Calafell que la que nos está exponiendo el señor Montejo. Nosotros 
condenamos cualquier tipo de dictadura y cualquier otro tipo de gobierno totalitario; hay 
otros partidos que bueno, que se van de viaje en aviones oficiales a visitar otras 
dictaduras, pero bueno, que tienen presos políticos en sus cárceles. Bueno, ésto era un 
apunte. Ante el tipo de la moción de eliminar símbolos franquistas no hay ningún 
problema porque ésto ya está reflejado y está contemplado en la ley de memoria histórica 
que tiene como principal objetivo leo: “reconocer y crear derechos a favor de quienes 
padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o por creencias 
religiosas durante la guerra civil o dictadura. Y adoptar medidas complementarias 
destinadas a suprimir elementos de división entre los ciuadadanos. Todo ello con el fin de 
fomentar la cohesión y la pluralidad entre las diversas generaciones de españoles en torno 
a los principios, valores y libertades constitucionales”.  
 
Sobre los puntos de la comisión sobre la simbologia y nomenclator del franquismo, los 
puntos 4 y 5, tampoco tenemos ningún problema siempre y cuando se vele por los valores 
cívicos y democráticos y no sea ninguna utilización partidista porque sino desvirtuaríamos 
la primera intención que es que no haya ninguna disputa entre los vecinos, entre la 
población. Queremos que sea un estudio serio en clave ideológica, no salir en clima de 
confrontación al respecto y se generen espacios de debate para la recuperación de la 
memoria histórica. Hay que ser puntuales para asegurar que se proporciona una visión de 
la historia lo más objetiva posible.  
 
En el punto 1 y 2 dónde se habla de poner nombre a las calles no estamos en principio de 
acuerdo porque entendemos que los nombres tienen que ser consensusados dentro de la 
comisión. O sea que nosostros buscamos el consenso en estos puntos, en los nombres. 
Desde Ciudadanos lo que proponemos es que si alguien a lo largo de este período 
democrático se merece un reconocimiento especial, son las víctimas del terrorismo. Las 
víctimas del terrorismo que hemos sufrido en este país y los que están atentando y 
sucediendo en otras partes de Europa que atentan contra el espíritu democrático de 
nuestra sociedad y por eso proponemos que los nombres que se cambien puedan ser un 
justo reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo, en especial quizás la calle de los 
Mártires sería una buena calle para poner como un genérico “víctimas del terrorismo”. 
Muchas gracias. 
 
(Comentaris) 
 
Sr. Tejedor: Bueno, no sé yo que le causa tanta gracia senyor Rafael. ¿Que pasa? Que lo 
de las mociones como dices tu de seguimientos ahora resulta, que como dices tú, luego 
parece que dos años después de que se presente una nota de ésto, no sé que es lo que le 
hace tanta gracia. 
 
Sr. Balaguer: Bé, ERC s’està quedant parat per totes bandes. A veure, és que sentir parlar 
de la memòria històrica i aquestes coses, jo al·lucino. No entenc de cap de les maneres, o 
sigui, primer de tot comparteixo totalment la moció que han presentat aquests companys 
de la CUP i la reiterem. Si per una banda pot semblar normal el fet de que s’hagués de 
consensuar els noms, per altra banda sembla estúpid no entendre, i perdoneu l’expressió, 
no vendre que els noms ja hi eren quan va arribar la dictadura, i van estar dictats per una 
dictadura. El primer que has de fer és que torni a la normalitat i deixar el mateix nom. Per 
tant, s’ha de plantar una miqueta en la memòria històrica. No comencem a posar noms on 
ja hi eren. ERC està totalment d’acord amb la moció i per tant votarem a favor. 
 
 



 

 

 
 
 
Sra. González: Yo es que realmente oyendo la moción y escuchando al compañero Ivan, 
no veo claramente dónde se hace referéncia a estos símbolos franquistas porque habla de 
calle Mártirs, calle dels Caiguts, pero bien podía referirse a los caídos en la guerra civil y 
eso no deja de ser memoria histórica. Hay un refrán claro que no podemos olvidar porque 
se oye a menudo que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. No con 
ello sigo diciendo que sigan teniendo ese nombre esas calles. A ver, si la mayoria de este 
Consistorio aprueba modificar esas calles, pero sí que aconsejaría, porque esto para los 
vecinos siempre es un trasiego. El cambiar el nombre de las calles supone para ellos 
cambiar la dirección postal, etc que antes se les consultase este cambio. Si a ellos les 
incomoda, a parte también del problema económico que nos causa. Ya lo dice la misma 
moción, que ya sufrió una transmutación y catalanización estos nombres. O sea, ¿Por qué 
no cambiaron en su momento esta nomenclatura por la que ahora se quiere poner si ya 
sufrió una catalanización? Entiendo que ahora,pues bueno, que podría bien entenderse en 
ese sentido, se refiere a los caídos en la guerra civil, a los fallecidos en la guerra civil de 
ambos bandos. Que sinó supone un agravio importante para los vecinos se podría 
mantener ese nombre y en su caso, pues lo que decía el Consistorio, se tiene que cambiar 
por los nombres que recibían antiguamente. Tampoco este partido mostraria su oposición 
a que se pusieran estos nombres que tenían por entonces. 
 
Sr. Parera: UAM no és partidària de fer discursos i no farà cap. Només que es posin els 
noms que hi havia abans. I per tant, durant el temps de la guerra es van canviar però 
abans hi havien uns noms que als carrers aquests se’ls hi poden posar els noms. 
Indiscutiblement, la solució em fa l’efecte que és aquesta. No hi ha cap més. I els discursos 
a banda. 
 
Sr. Montejo: S’han sentit algunes coses que com a mínim ens deixen estorats a la portaveu 
del PP, jo li diria que si s’ha llegit la moció, que no ho sé. A la pàgina 2 al final diu: com 
recorda l’ historiador local Joan Santacana, que no sé si ha llegit algun llibre però és l’ 
historiador més reputat del municipi, es va voler honorar a la Falange amb el nom de 
“Caídos por la Patria y por España” atorgant a un carrer del poble. També per honorar als 
raqueters un carrer va rebre el nom de “Mártires de la Tradición”. Els raqueters era una 
organització que es va alienar, pel seu coneixement històric li dic, amb l’aixecament mal 
nomenat nacional. És a dir amb l’aixecament feixista contra la república 
democràticamentconstituïda. El que diem aquí és que aquests noms, les plaques, no van 
recollir  el text sencer sinó que van recollir la versió abreujada. Si d’aquí obtenim que 
aquests carrers honoren al conjunt de morts a la guerra civil no sé si és un problema de 
comprensió lectora. Però senzillament em sembla un insult a l’ intel·ligència dels milers de 
persones que van morir defensant la democràcia en un país assetjat per les bombes dels 
feixistes. Em sembla un insult. 
 
Respecte al tema de la consulta al veïns, li recordo que els carrers públics o són patrimoni  
de la gent que viu sinó del conjunt del poble. Els veïns suposats se’ls ha d’escoltar però em 
sembla que no es farà una consulta cada vegada que es vulgui fer una acció. Em sembla 
que vostè, com a regidora d’aquest govern municipal vostès prenen moltes accions en el 
dia a dia que no es consulten al conjunt de la ciutadania. Ben cert és que el govern està 
intentant mecanismes de participació, això ens han informat i a veure si és cert però de 
moment el govern està prenent decisions. Per tant ens estora aquesta doble barra de 
mesurar, perquè sempre que proposem alguna cosa des de la CUP, ens diuen que ho 
consultem amb la gent. És fantàstic aquesta doble voluntat de consultar-ho tot quan ho  
 
 



 

 

proposem els altres però en canvi quan vostès prenen decisions, les prenen sense 
consultar a ningú, ni a l’oposició.  
 
Respecte al regidor de Ciudadanos, ja em sembla bé aquesta reiteració que té del tema 
que no s’utilitzi la confrontació. Però com ja se li ha recordat en algun punt del ple sembla 
que siguin vostès els que han activat la confrontació perquè presentem una moció on es 
parla de recuperar els noms tradicionals del municipi i vostè no sé com, fa la confrontació 
quan aquí ningú més n’ha parlat d’aquesta moció. I també em sembla molt bé que vostè 
tingui una especial sensibilitat per les víctimes del terrorisme de la lluita armada; presentin 
una moció i la discutirem, no tenim cap problema. Però no entenem perquè sempre han 
d’utilitzar aquests refugis generalitzadors o desviant el centre d’atenció cap altra temàtica 
quan es parla d’aspectes relacionats amb la memòria històrica i amb la lluita contra el 
franquisme. Perquè sempre tenen aquesta necessitat d’esquivar el tema central de 
discussió i plantejar una altra temàtica lligada a aquesta? La moció parlar de l’herència 
franquista que hem d’esborrar dels nostres carrers. Si vostès volen plantejar batejar un 
carrer amb el nom d’Ernest Lluch o de qualsevol contra el terrorisme, plantegin-lo i el 
discutirem però no és d’això del que s’està parlant ara. Gràcies.  
 
Sr. Ferré: Espera José Manuel. Hi ha un altre torn. 
 
Sr. Perín: Sí, desde el PSC encontramos que la moción en líneas generales es de nuestro 
agrado. Nos gusta el transfondo y la forma presentada. Pero lo que pasa es que la 
titulación a veces, haciendo un poco de lectura a la inversa, parece que se quiera cercenar 
todo lo que suene a español. Entonces creemos que el título no es el más correcto. Aún 
así la moción nos parece en líneas generales, bastante correcta, pero el título, no. Se 
podría titular por ejemplo “esborrar la simbología” en vez de decir “ordenemos la via 
pública” ¿No? Los nombres. Entonces también creemos que la idea del transfondo es 
buena pero lo que pasa es que también se podrían incorporar los nombres de personas 
que ha sido muy relevantes para el municipio. Serían las primeras posiciones antes de 
centrarnos en otras cosas porque ha habido mucha gente que ha hecho muchas cosas por 
este municipio, durante muchos años, que como vimos se le tendría que reconocer el 
mérito y deberían incluirse en esa comisión temporal que tendríamos que decidir entre 
todos los grupos.  
 
Por otro lado sólo quería hacer un comentario, no es demagogia, simplemente es un poco 
de sentido común y por favor me gustaria que tuviéramos un poco de respeto cuando se 
habla de víctimas del terrorismo y personas que murieron. No sé si aquí hay familiares que 
lo padecieron pero tengo la sensación de sonrisas, de transfondo entre unas y otras 
personas cuando se habla de estos temas. Os pediría un poquito de sensibilidad, un 
poquito indiferentemente de los colores cuando se habla de víctimas del terrorismo. 
Gràcies. 
 
Sra. Suárez: Crec que a vegades hi ha una mica de malentesos i com sempre intentant fer 
veure que som dolents. Una cosa és que es pugui somriure en relació al tipus de 
plantejament que es fa aquí però mai, en cap cas, crec que cap de les persones que està 
sentada aquí dalt, ens hem fotut, així de clar, d’algú que ha mort. Vull dir, a veure, em 
sembla que el final i espero que a través de les càmares, aquestes marevelloses que es 
vegi, que la gent que ho segueixi vegi el motiu de perquè, del que es parla i de segons 
quins comentaris que no tenen res a veure amb el rere fons. A veure, no hi cap regidor 
d’aquest consistori independentment del partit polític que sigui, i entenc que parlo per 
tothom, que se’n foti de les víctimes siguin on siguin i estiguin on estiguin. Si us plau, una 
mica més de seriositat perquè sembla que ens en fotem. Fent aquests comentaris ens en 
fotem dels nostres propis companys i em sembla que per aquí, no. Perquè és una falta de 
respecte cap a la resta de companys. Els comentaris que s’han fet i els riures que s’han fet 
no teníen res a veure amb en fotre’s de les víctimes. Havíem, em sembla a mí, mai. No hi  



 

 

 
 
 
hagut ningú del Consistori, independentment del partit polític que sigui que s’hagi en 
fotut de les víctimes. Home! no té res a veure. El que passa és que clar, a vegades fan uns 
comentaris uns regidors que fa temps que tenen aquestes mocions, diferent al temps que 
fa que l’oposició té aquestes mocions, que sembla que no s’hagin llegit la proposta. I dóna 
la sensació que o bé no s’han assebentat o bé fan veure que no se’n assebenten. I potser 
aquest és el comentari i el riure d’altres regidors; no pas que un se’n foti o vulgui riure de 
les víctimes del franquisme, de les víctimes del terrorisme o de qualsevol tipus de víctimes 
que hi pugui haver. 
 
Anant a la proposta de moció entenem que el rerefons que hi ha a la CUP d’aquesta 
moció, doncs estem a favor. Creiem que potser ho hauríem d’haver fet abans, no? La 
proposta de canviar-ho va en el sentit de treure aquesta simbologia franquista. Al mateix 
temps les propostes que es fan d’aquests dos carrers concretament, els que estaven en el 
nucli antic són dos propostes que no es fan a la balalbà i que es fan doncs intentant 
recuperar el nom que ja exisitia i que ja teníen aquests dos carrers. I per la resta de carrers 
o símbols que pugui haver es proposa la creació d’aquesta comissió. El que sí que volíem 
recomanar a la CUP que afegís altra punt a l’acord, a la proposta d’acord, que vngués a 
dir “es crea una partida per atendre a les despeses que puguin ocasionar aquesta acords”. 
No fos cas que d’aquí a quatre mesos tinguem un informe que ens digui que aquest acord 
que es pren avui es declara nul de ple dret. Llavors és una proposta que us volíem fer per 
si de cas volieu incorporar com altre punt. En aquest cas, el setè de la vostra proopsta. 
Merci. 
 
Sr. Ferré: Bé, torn de rèplica. 
 
Sr. Benedicto: Sí, jo penso que la proposta més asèptica en aquest cas, per connotacions 
de rere fons, és mantenir els noms que teníen abans de la guerra civil. Jo penso 
sincerament això. 
 
Sr. Tejedor: Sí, lo que me extraña son las reacciones porque una cosa es que cada uno 
está demostrando y está explicando lo que siente y la aportación que pueda hacer. Una 
moción que creemos que está bien, se está trabajando, tiene que ser como dije antes 
apoyada también en la memoria histórica, en la que se busca el consenso, se busca que 
las generaciones futuras van ya alejados y normalizados de una situación que 
lamentablemente pasó hace años, quién más beligerancia y quién más enfatiza y quién 
más parece que está buscando el discurso que no está encontrando en otras partes 
porque se está tratando con total normalidad; cada uno aportando, es el ponente de la 
moción. O sea no entiendo, estamos diciendo que condenamos el franquismo, que 
estamos trabajando y que nos pondremos a trabajar porque se revisen este tipo de cosas 
con seriedad, velando porque no se utilizen políticamente y me está utilizando con su 
exaltación y parece que quiere buscar un discurso político y una intencionalidad dónde no 
la hay, es el señor ponente. Yo entiendo que la ponencia estaba precisamente en lo que 
queremos los demás que es reponer el daño que se ha hecho contra el proceso de la 
guerra civil donde ha habido muertos en los dos bandos y una dictadura fascista donde 
logicamente ha habido unos resabiados que es la parte que ha perdido logicamente el 
conflicto. El resto de grupos estamos aprobando esta moción, simplemente con el 
condicionante que se consensuen los nombres, hacemos una aportación que creo que es 
igual de legítima que las demás pero sin embargo lo que parece que se está buscando es 
una confrontación y un debate que nosotros por respeto a todas las víctimas, sea de un  
 
 



 

 

bando o el otro, porque fue una confrontación entre hermanos, no vamos a entrar no 
consentir que se haga ningún discurso político respecto a eso. Porque lamentablemente a 
lo largo de nuestra historia y en ese conflicto todos tenemos familia que se ha visto de una 
manera u otra perjudicada. Yo tengo abuelos que han tenido que luchar o han luchado en 
un bnado igual que otros tienen en el otro. Yo creo que es un tema que hay que tratar 
con mucha seriedad, mucha calma, con mucho consenso. Y la verdad es que no entiendo 
que un ponente que quiere hacer algo beneficioso actúe con total beligerancia.No quiero 
decir nada más. Gracias. 
 
Sr. Balaguer: Torno a dir el mateix. No ho entenc. I em sembla que aquesta vegada el que 
ha estat més acurat i ho ha dit de la forma més simple és el senyor Parera quan ha dit que 
el millor és tornar a enrere i restablir perquè del que es tractava és restablir la normalitat, 
no? Quelcom que es va fer malament i tornar-ho a arreglar. És tant fàcil com per no 
entendre això.  
 
També hi ha una cosa aquí amb la que no estic d’acord i és el que ha dit el senyor Perín. A 
veure, busqueu confrontacions on no hi són i vostè quan ha dit altra vegada espanyol o 
no espanyol, aquí no es tractava res de tot això. Llavors aquí es barrejen totes les coses i 
entenc que no pot ser. Aquí passa una cosa molt simple i és que aquesta moció l’ha 
presentat la CUP i al presentar-lo la CUP ja ens agafa a tots uns nervis com si no ho 
poguéssim aprovar. Són normals, no per dir CUP vol dir anti Espanya. O sigui, tot el que 
vulgui però tot no es pot barrejar i no estàvem parlant això. Ho sento però no ho 
comparteixo; buscant problemes on no hi són. I això no ho entenc. Queda clar el que hem 
dit, nosaltres reiterem el vot i entenem que el més fàcil i simple, com ha dit el senyor 
Parera, és que es tornin a posar els noms que hi havia i ja està. 
 
Sr. Parera: Ja ho he dit abans, i també ho ha dit el Benedicto, que el més bonic són els 
carrers antics. Els carrers que hi havia on per exemple deia Viola o can Viola. Era Viola o 
can Viola? Això s’ha d’aclarir. Desprès hi ha un altre carrer que es deia carrer de les Eres, 
són noms que es poden recuperar correctes. Res més. 
 
Sr. Montejo: Desprès ja tancarem el punt però en qualsevol cas un parell d’aclariments. En 
cap cas voluntat de confrontació. En tot cas el que ens sobtava és aquesta intenció, no 
sabem dirigida a quin fi, a barrejar elements diversos que no tenien res a veure amb la 
moció. Respecte a la recuperació del nom del carrer, senyor Tejedor, que vostè plantejava 
recuperar els noms tradicionals, a la moció també s’especifica que aquesta recuperació no 
només... 
 
Sr. Tejedor: No he dicho que se recupere sino que se consensúe entre todos los grupos. 
 
Sr. Montejo: Sí que es consensués. Puc parlar? El que els hi plantejavem és que es 
recuperés el nom tradicional i a la pròpia moció especifiquem que la seva restitució, a més 
del valor en sí mateix, és una mica en filosofia amb les recomanacions d’organismes com 
la UNESCO que parlen de la normalització dels llocs geogràfics i que donen especial valor 
a la recuperació de topònims populars com a patrimoni immaterial de l’humanitat. Per 
tant no és només una qüestió històrica sinó que ademés estariem fent un favor a la 
memòria històrica del municipi i aquesta conformació de la toponímia urbana en base a 
l’ús popular i a la seva oficialització. Perquè de fet aquest noms es van anar gestant no per 
un decret de l’ajuntament sinó per l’ús dels veïns i veïnes del municipi. 
 
Sr. Perín: Sí bueno, yo sólo quería poner dos notas sobre la mesa de lo que quería 
expresar. A lo mejor me he expresado mal. Era que estábamos de acuerdo con la moción 
practicamente en todas las líneas y nos gustaría que estuvieran incorporados sobre todo 
los nombres de gente relevante del municipio. Lo único que el título de primeras, pues sí 
que es tal como ha comentado el compañero, viniendo de la CUP, no franquista en el  



 

 

 
 
 
título ¿Parace que se quiera cercenar, no? Pero no yendo más allá nos parece correcta la 
moción y la votaremos a favor. 
 
En el otro comentario con la compañera pues yo ya lo he dicho que no era un tema de 
hacer demagogia ni tampoco quería ir más allá. Simplemente que creo que, incluso ha 
habido un aplauso. Parece ser que cuando se hablaba, sin darle más bombo, cuando se 
hablaba del tema del terrorismo había un poco de comidilla, la gente lo ha percibido y por 
eso se ha aplaudido. Entonces nosotros damos por aludido que sí que ha habido un poco 
de falta de respeto cuando se ha hablado de este tema. Entonces sólo quería decir y 
añadir que por favor nos controlásemos un poco las emociones cuando se habla de estos 
temas tan delicados y nada más. Luego podemos en el pleno hacer un comentario u otro 
pero por favor, fuera de ese contexto. Gracias. 
 
Sra. Suárez: Reiterem, amb la proposta estem a favor. El que es proposa és continuar 
mantenint la tradició, recuperar la tradició i per tant aquells carrers que se’ls havia 
nomenat així que se’ls torni a nomenar. Un perquè hi vivien els viols de cal Viola i l’altre 
perquè era el carrer que portava a la plaça de les Eres que era on hi anaven a batre el gra. 
I prou, res més. El que ens sorprèn és que desprès de llegir el preacord i el segon acord hi 
hagi algú que faci una proposta relacionada amb una cosa que no té res a veure amb el 
recuperar la memòria històrica del poble. No parlem d’una altra cosa, del poble. I potser 
aquests somriures tenien a veure amb com es llegeixen i s’interpreten les lletres en funció 
de quin partit ho presenta, i no pas amb riure de qualsevol víctima. I torno a insistir perquè 
dóna la sensació que, evidentment qui ha aplaudit ha estat el regidor de Ciutadans i el seu 
company de partit, i ja està. Però amb això entenc que no significa que altres, els que no 
hem apludit, estiguem en contra de les víctimes del terrorisme. És clar, són coses 
totalment incongruents i que sí que ho volem deixar palès en l’acta del ple. A favor estem 
i seguim insistint que afegiu en l’acord el punt número 7 per si de cas. Perquè la 
nomenclatura, recuperar la nomenclatura popular, la tradicional, substituint aquests dos i 
la resta intentar consensuar-ho a través d’aquest grup de treball. Merci. 
 
Sr. Montejo: La moció ja està redactada. No es podrà implementar. 
 
Sr. Ferré: Hi ha una partida habilitada per fer les plaques que calgui canviar perquè són 
imports molt més petits que l’ AMI i per tant no hi haurà cap problema. 
 
Sr. Montejo: Em quedo molt més tranquil. Molt bé. Molt breuement respecte a la 
proposta que feia el partit del PSC, absolutament d’acord. Quan es creï aquest grup 
específic de treball dins de la comissió de serveis econòmics del que es tracta és d’això, 
que sovint també entenem nosaltres, no era objecte de la moció però s’ha incorporat com 
un punt, que a vegades la denominació dels carrers necessita una política de 
reconeixement del patrimoni local, de la gent que treballa pel municipi que segurament 
hauria de tenir espais de memòria col·lectiva. Per tant, totalment d’acord que es debati i 
res més. Moltes gràcies. 
 
Sr. Garcia: Una cosa. Yo entiendo que en tu moción a la hora de estudiar. No es una 
pregunta. 
 
Sr. Ferré: Juanjo es que no te toca. Si quieres hacer preguntas, tienes ruegos y preguntas 
después. D’acord?                                                                                                                                                                                                                              
 



 

 

Sr. Tejedor: Yo quería hacer una observación. Yo votaré a favor siempre que se tenga en 
cuenta nuestro posicionamiento sobre el punto 1 y el punto 2 que creíamos que tenía  
que ser algo de debate. 
            
Sr. Ferré: Entenc que hi haurà una comissió, entenc. No l’anomenarem simbologia i 
nomenclator franquista. La nomenarem comissió de noms de carrers, si voleu, per fer-ho. 
Vull dir que fer una admissió que es digui aquest nom, ho trobo una cosa estranya. 
 
Sr. Montejo: Un aclariment. 
 
Sr. Ferré: Jo crec que hem de parlar de coses més àmplies i no pas d’això. Si estem parlant 
en sentiu positiu Jacob.        
 
Sr. Montejo: Només un aclariment. L’acord, ho dic perquè tothom sàpigui el que vota, 
l’acord 1 i 2 vota per canviar els noms dels carrers actuals per recuperar els anteriors. Per  
 
tant, aquests dos carrers ja es decideix el nom amb aquesta moció. Crec que això queda 
clar.  
 
I respecte al punt 5è de la comissió temporal, nosaltres distingíem, que això és una cosa 
que es va parlar, el que seria per un costat un grup de treball pels carrers; és a dir per 
totes les vies que s’hagin de canviar. 
 
Sr. Ferré: Pels carrers que tinguin nom franquista però en qualsevol cas la comissió com a 
tal, no l’anomenarem així. D’acord? 
 
Sr. Montejo. O que en el grup de treball que s’ha de fer s’incorpori el nomenclator de la 
simbologia franqista en la mesura que hi ha algun altre carrer que potser l’idea d’aquest 
grup és que consensués altra nom perquè no hi havia un abans. I segurament hi ha alguna 
placa d’habitatge, d’algun altre element que en el cens de memòria franquista o de 
memòria democràtica ja apareixien. 
 
Sr. Ferré: Val. 
 
Sr. Montejo: Gràcies. 
 
Sr. Ferré: En ruegos y preguntas Juanjo. 
 
Sr. Olivella: Abans que llegeixi la secretària, senyor alcalde, dir que nosaltres hem pactat, 
com que avui pensàvem que tindríem portaveus, haguéssim dit allà davant i hauríem 
intentat consensuar-ho conjuntament però al no tenir portaveus, ho hem parlat 
directament amb la CUP i subscrivim amb ells la moció i no em sembla que ho digui el seu 
grup. Per tant ens afegim i demanem doncs que quedi constància, i així li hem dit al 
portaveu, que presentem en principi la CUP i CIU i ERC. D’acord? 
 
Sr. Ferré: Molt bé. Moció conjunta doncs. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 19 vots a favor: 
5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM,1 del membre de C’S, 6 dels membres 
de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit Jesús 
Benedicto Calahorra, acorda: 
 
1. Remoure la placa original i substituir el nom de carrer dels Caiguts per la seva 

denominació popular de carrer del Viola o de Cal Viola. 



 

 

 
 
 
2. Substituir el nom de carrer dels Màrtirs per la seva denominació popular de carrer de les 
Eres. 
 
3. Dur a terme les mesures oportunes d’informació i comunicació als veïns del municipi, 
especialment als residents dels carrers abans esmentats, quant als acords 1 i 2.  El 
consistori oferirà tot el suport i facilitats possibles a les veïnes i veïns pel que fa referència 
als tràmits burocràtics que el canvi de nom els pugui suposar. 
 
4. Emprendre activitats de foment de la Memòria Històrica, en especial aquelles dirigides a 
la dignificació i reconeixement públic de les víctimes i els represaliats pel franquisme. 
 
5. Crear la Comissió temporal de Simbologia i Nomenclàtor Franquista per endegar una 
revisió general de la nomenclatura, simbologia i títols honoraris de Calafell dedicats a 
personatges, col·lectius i institucions franquistes o feixistes.  L’Ajuntament elaborarà un 
cens d’aquests elements en el termini de sis mesos i iniciarà un mecanisme de debat i 
revisió que compti amb les parts afectades, la societat civil i tots els grups polítics.  Aquest 
procés de revisió serà públic, amb l’objectiu de donar a conèixer la situació a la població, 
promoure’n la participació i rememorar el període històric. 
 
6. Crear un grup de treball específic, dins la Comissió Informativa de Serveis Econòmics i 
Urbanístics, integrat per representants dels diferents grups municipals, perquè elabori una 
proposta a presentar a l’esmentada comissió informativa que incorpori nous mecanismes 
de participació ciutadana en el procés actual que segueix l’Ajuntament de Calafell 
respecte a la denominació de les vies urbanes del municipi, places, centres o edificis 
públics. 
 
 
13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN SUPORT A LA 13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN SUPORT A LA 13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN SUPORT A LA 13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN SUPORT A LA 
PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA EL PLAN PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA EL PLAN PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA EL PLAN PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA EL PLAN 
HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBROHIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBROHIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBROHIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO       
 
El passat 8 de gener, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, va aprovar el Plan 
Hidrológio de la Cuenca del Ebro 2015-2021. Aquest nou Pla de Conca inicialment havia 
de revisar els greus errors del Plaanterior aprovat encara no fa dos anys, per l’avui 
Comissari europeu, Miguel Arias Cañete. 
  
Aquest Pla, aprovat a corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara intenció de no 
perdre elfinançament europeu, té greus perjudicis per al riu Ebre i el seu Delta. 
 
Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla “regala” 
l’aigua del riu Ebre ales Comunitats de Regants, autèntics cacics de l’aigua que podran 
vendre aquest recurs a altres comunitats de regants del Mediterrani, mentre deixa uns 
minsos cabals ecològics per als rius catalans, des del Segre, ales Nogueres, passant pel 
tram baix de l’Ebre i fins la desembocadura. 
 
Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals ecològics per 
al tram final del riu que permetia assegurar la supervivència del Delta, espai d’alt valor 
estratègic en les migracions d’aus entre Europa i Àfrica. La proposta va ser revisada, per 
adequar-la a la Instrucció de Planificació Hidrològica aquest 2015, pels mateixos experts 
que ja van fer la primera proposta dins del marc de la Comissió de Sostenibilitat. 
 



 

 

Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts com de consens 
polític i social, tanmateix, primer des de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i 
posteriorment pel Ministeri d’Agricultura, ha estat menyspreada i reduïda fins a uns cabals 
irrisoris inferiors a 100 m3/s que ens porten a èpoques passades, com l’antic Plan 
Hidrológico Nacional d’Aznar i el transvasament de l’Ebre cap a València, Múrcia, Almeria i 
Barcelona. 
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori amb un ample bagatge 
en la lluita per la defensa de l’Ebre, ha denunciat que aquests minsos cabals ecològics, 
unit a l’apropiació de l’aigua del riu per part dels regants en forma de concessions de 
regadiu, no obeeix a la intenció de posar en marxa les 465.000 hectàrees noves de 
regadiu que diu el Pla, sinó a la clara intenció de vendre els drets d’aigua associats a 
aquestes hectàrees, a altres usuaris, especialment usuaris urbanístics i recreatius d’altres 
conques.  
 
En definitiva, els antics transvasaments impulsats pel govern d’Aznar, ara es camuflaran en  
un mercadeig d’aigua entre regants i usuaris en forma de bancs d’aigua o figures similars. 
Per tal de tirar endavant dit mercadeig serà necessària la construcció de més de 56 
infraestructures de regulació entre preses i embassaments al llarg de la conca.  
 
Entre aquests destaca el recreixement de l’embassament de Yesa (Navarra), la més gran de 
totes aquestes obres i que compta amb una forta oposició entre els pobles afectats. Una 
vegada més, s’enganya la pagesia local creant falses esperances en uns regadius que mai 
no arribaran (i que la major part de cops són inviables per ells mateixos), mentre la terra i 
els drets de l’aigua passen a mans de les grans corporacions agroindustrials, i les 
constructores s’omplen les butxaques amb grans obres de formigó que només serveixen 
per enterrar diners i altres favors. Aquests són els veritables beneficiats d’aquest pla, el 
caciquisme més recalcitrant de les cúpules de les comunitats de regants, les grans 
corporacions agroindustrials que mercadejaran amb els nostres recursos naturals i les 
constructores. 
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest Plan de Cuenca 
des de tres vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb una denúncia al Tribunal 
Suprem; l’europea, amb una queixa a la Comissió de medi ambient perquè obri un 
procediment d’infracció a l’Estat espanyol per incompliment de les normatives 
comunitàries; i la lluita al carrer, en forma de mobilitzacions que començaran el proper 7 
de febrer amb una manifestació massiva a Amposta. 
 
Per tot això, des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat popular a l’Ajuntament de 
Calafell proposem l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i oferir suport als actes 
que s'organitzin a Calafell i al Baix Penedès per difondre la seva tasca. 
 
2. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de 
l’Ajuntament de Calafell al Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat 
pel govern espanyol.  
 
3. Ratificar la necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides dels nostres 
rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre que eviti el seu deteriorament i els permeti recuperar 
l’equilibri natural i el bon estat ecològic. 
 
 



 

 

 
 
 
4. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que no 
pot estar en mans d’interessos privats i ser una eina d’especulació i mercadeig entre falsos 
usuaris. 
 
5. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre (C/Enric d’Ossó, 23 (Tortosa, 43500) i al Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente.  
 
Sr. Pijuan: Bé, creiem que era important fer passar aquesta moció una mica a correcuita 
les últimes hores abans que es tanqués l’ordre del dia perquè aquest dissabte 7 hi ha la 
manifestió a Amposta contra aquest Pla Hidrològic perquè justament el dia 8 venen els 
delegats de la comissió de peticions de l’Unió Europea a petició del requeriment que li va 
fer la plataforma perquè es pronunciés sobre l’impacte que tindrà aquest nou Pla 
Hidrològic que ja podem dir que serà la sentència de mort del riu Ebre. Un parell de 
pinzellades sobre com està ara i que passarà amb aquest nou pla el qual aprovem la moció 
de suport contra aquesty Pla.  
 
Actualment a l’Ebre ja està en perill perquè té més de dos-cents vessaments que van 
directament del cabdal del riu. Això provoca que la sedimentació del riu es bloqueji i per 
tant que el riu pugui alimentar. El grau de sedimentació ha baixat el 5 % respecte al seu 
cabdal final; això fa que perilli el riu, la conca i no només això sinó la pesca de la zona i la 
d’aquí també. Les corrents migratòries de les aus i en definitiva el que fa és desequilibrar 
tot l’ecosistema del Mediterrani. L’Estat espanyol que és molt primmirat en el compliment 
de les lleis en segons quins temes, en aquest podem dir que li resta una mica i està 
incomplint sistemàticament les reclamacions i requeriments de l’Unió Europea pel que fa a 
la legislació mediambiental del riu Ebre. També té diferents tocs d’atenció, encara no té 
penalització, sobre la gestió de l’aigua tant pública com privada perquè ho està fent de la 
pitjor manera possible i en alguns casos de manera il·legal. El nou pla en lloc de venir  
solucionar part d’aquesta problemàtica que ja posa en risc el cabdal del riu Ebre el que fa 
és acabar de matar-lo. 56 boques que xuclaran del cabdal del riu per alimentar no d’altres 
conreus locals o zones necessitades sinó per fer creixer camp de golf o urbnitzacions a la 
conxinxina del món que no són sostenibles de cap manera. Les comunitats de regants que 
són aquestes entitats privades el que tenen és que aquesta s’amaga darrere d’aquest Pla 
Hidrològic perquè puguin convertir l’aigua en mercaderies. És a dir, anem a l’Ebre per 
vendre’l, per ser un bé més, perquè es pugui especular o fer-lo servir com un producte 
més que hi ha al mercat. Val a dir també que és un acte de mesquinessa bastant 
considerable que aquest pla ha estat aprovat per un govern en funcions, aquest tipus de 
mesura ja només per decència no s’hauria d’aprovar per un govern en funcions. I en 
definitiva volia dir això l’Estat vindria a condemnar al riu Ebre, es podria haver aprofitat 
aquest pla per solucionar el mal endèmic que té ja el cabdal del riu. Recordar que la 
Península Ibèrica, ve de l’iberus que és el riu Ebre. L’Ebre és el que estructura pràcticament 
la Península Ibèrica els íbers també la seva denominació ve del riu Ebre. No només simbòlic 
sinó també és part de la realitat efectiva de la península.  
 
Sr. Benedicto: En aquest cas jo no aniré en contra de la natura i acceptar aquest Pla 
Hidrològic és anar en contra de la natura. L’història hidrològica ha demostrat que quan es 
fan aquests tipus de moviment al final sempre acaben malament. 
 
Sr. Tejedor: Nosotros nos abstendremos en esta moción porque entendemos que este Plan 
Hidrológico ha seguido todos los trámites legales para su aprobación. Además se ha  
 



 

 

votado con un gran consenso, 76 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones por parte 
del consejo competente en el que tiene representación la administración general del 
Estado, las comunidades autonómas, los ayuntamientos, los organismos de la Cuenca, las 
organizaciones empresariales y ecológicas relacionadas con los distintos usos del agua, las 
organizaciones sindicales y empersariales y entidades sin ánimo de lucro estatal. Lo que 
también quiero recalcar que desde Ciudadanos utilizaremos las herramientas de las que 
disponemos, tanto a nivel estatal como europeo, para asegurarnos de que se garantice el 
cumplimiento de las directrices europeas, no sólo en la directiva del agua si no también de 
las aves y de su habitat.  
 
Sr. Balaguer: ERC només reiterar que sempre ha estat combatint en contra d’aquest Pla 
Hidrològic nacional i que com més, aprofitant aquest moment, aquest impass com ja ha 
dit el company, per aprovar-ho, ERC votarà a favor d’aquesta moció perquè està 
totalment en contra. 
 
Sra. González: Yo voy a ser sincera y humilde. Yo de planes, y creo que a Juanjo les pasa 
lo mismo que a mí, yo de planes hidrológicos, no tenemos ni idea. Yo agradecería a la  
CUP que cada vez que nos trajese una moción es este sentido que nos trajese un técnico 
para que que nos explicara aquí porque a nosotros nos puede afectar tanto como 
municipio y entonces así nos enteraríamos un poquito más de las mociones, de lo que nos 
quiere hacer ver de las mociones que presenta. Yo sólo decir que bueno, como ha dicho el 
compañero Jose Manuel, es verdad que este plan pues se aprobó con gran consenso de 
los que forman parte del Consejo Nacional del Agua que seguramente entienden mucho 
más que nosotros de planes hidrológicos y que este consejo está formado también por 
organizaciones ecologistas. Por tanto, pienso yo desde mi humilde opinión que este plan 
no puede ser tan perjudicial. Al contrario, nos puede beneficiar. El motivo también creo yo 
de la premura de la aprobación de la revisión, será porque cada seis años la Unión 
Europea nos pide que aprobemos un plan de estas características y de ahí creo yo que 
venía la premura de la aprobación, porque se cumplían efectivamente los seis años. Y 
remarcar que estos planes contienen una memoria y esa memoria por ejemplo además de 
aprobar construcción de embalses pues tiene otras iniciativas pues para paliar lo que 
seguramente sufriremos este verano. Para paliar los episodios climatológicos extremos 
com son las sequías y las inundaciones. Entonces desde mi punto de vista, reitero humilde, 
no creo que sea tan perjudicial incluso para los ciudadanos de Calafell. Recordar que 
recibimos agua del Ebro. 
 
Sr. Parera: UAM desde luego, Calafell podria passar, podria haver les conseqüències que 
Calafell beu aigua de l’Ebre. Per tant, Calafell hauria de defensar això de l’Ebre. Ho hvíem 
de defensar, cosa que al rebut de l’aigua es paga un cànon en el regats de l’Ebre, ja paga 
un cànon. O sigui que els ciutadans de Calafell ja paguem cànon als regats de l’Ebre. No 
obstant nosaltes, Calafell si passés alguna cosa en l’Ebre, veuríem les conseqüències en 
l’aigua. I fortes. Per tant hem de defensar-ho. 
 
Sr. Pijuan: Ho deixarem pel tancament del punt. 
 
Sr. Perín: Nosotros ya es conocida la línea del partido y nosotros votaremos a favor. 
 
Sr. Solé: Sí, moltes gràcies. Abans de res parlarem, a part també de la moció però en 
aquest punt com a tècnic intentaré fer algun aclariment que potser al PP els hi anirà molt 
bé. Abans de tot m’agradaria fer-li un matís al senyor Parera dient-li que ha comentat que 
nosaltres bebem l’aigua de l’Ebre i que és molt important el que li passi a l’Ebre i el que li 
passi a nosaltres. Si alguna cosa té aquest pla és que el cabdal que garanteix l’Ebre és per 
un tema de subministrament d’aigua. Entén això? D’alguna forma ja està garantit. El que 
aquí està en perill és el Delta de l’Ebre, no l’aigua que podem rebre. I aquí és on hi ha el 
matís i per això volia puntualitzar-ho. La comissió europea ha repetit en reiterades  



 

 

 
 
 
ocasions que el govern espanyol ha incomplert                                                                                                                                                    
la directiva marc de l’aigua. Tornem ha estar davant d’un govern que només compleix 
aquelles lleis o compleix aquelles normatives que l’interessen en funció doncs per on passa 
el riu, on es fan les coses i en funció de qui té davant. És ben cert que el PP ha utilitzat el 
temps de descompte de la seva legislatura, amb una majoria aplastant, per fer el que vol 
abans que hi hagi un govern. I per tant no poder tirar endavant aquest pla que per molt 
que alguns diguin que hi havia un gran consens, no és veritat. Perquè al final el gran 
consens és en funció dels interessos que s’ha vengut a cada part. Ha faltat transparència i 
per tant doncs s’ha aprobat un Pla Hidrològic en contra de la realitat del riu. Però 
actualment el cabdal ecològic que s’aprova a la desembocadura del riu és 3.300 
hectòmetres cúbics anuals. La plataforma en defensa de l’Ebre i els organismes que la 
formen, recomanen que aquest cabdal s’hagi de triplicar. Per tant estem parlant de nou 
mil i pico hectometres cúbics i en èpoques de sequera parlem de cent mil i pico. El tema 
dels embassaments que algú ha comentat que és per evitar inundacions, el tema dels 
embassaments és el principal problema perquè és on els sediments queden i són els que 
realment fan que al delta no hi hagi una regressió i si parlem de tants per cents doncs 
hauria d’haver un 70 % o un 80 % de sediments més dels que hi ha. I aquí és on 
veritablement està el problema, no estem parlant de metres cúbics de subministrament 
d’aigua, no estem parlant d’inundacions, estem parlant del delta de l’Ebre. De la 
salinització que està entrant per falta de sediments, per tant de la falta de metres cúbics 
garantits que es necessita. Estem parlant de la problemàtica de migració de les aus; molt 
important entre Europa i Africa i estem parlant d’aquests temes. Parlar aquí dels metres 
cúbics que es necesiten pel consum no té res a veure amb aquest punt. Parlar de com un 
no entés res, com ha comentat, òbviament ni vostè ni els de Madrid entenen aquest punt 
tal i com demostra aquest pla que actualment s’aprovarà. Nosaltres com a grup hem 
presentat tant a Europa com a Madrid iniciatives per tirar enrere aquest Pla i per realment 
escoltar. No escoltar l’opinió política sinó escoltar les opinions tècniques que garanteixin 
que aquest delta, que alguns no ho veuen, que nosaltres no ho veurem, perquè això és a 
base de centenars i centenars d’anys poc a poc una regressió. Podem ficar una bena als 
ulls però el procés de degradació ja ha començat i per tant fer vista cap una altra banda 
no serveix de res. Repetim que torna a ser un exemple més d’aquesta majoria aplastant 
que ha tingut el PP en un temps de descompte del que li queda en el govern, així ho 
esperem alguns, en el qual doncs l’únic que ha fet és anar en contra constantment del 
que realment hauria de ser una realitat que en aquest cas són els metres cúbics que 
necessita el Delta de l’Ebre per la seva subsistència. I com sempre afavorint a les grans 
empreses i a les portes giratòries, grans experts en la matèria. 
 
Sr. Pijuan: També cal dir sobre aquest punt que els informes suposadament tècnics que 
avalen aquest pla hidrològic són qüestionats des de tots els estudis independents que 
s’han fet sobre el Pla. El Pla Hidrològic Nacional s’ha fet considerant que el cabdal del riu 
Ebre és excedent i no és execedent; s’ha considerat que aquestes 56 noves xucladores que 
es ficaren no tindran un impacte ecològic en el medi ambient i això és totalment fals. I a 
més a més no ha tingut en compte l’efecte climàtic que comprèn un retrocès hidràulic de 
la conca dels rius. És un nyap tècnic i un nyap burocràtic perquè com bé ha dit la portaveu 
del PP fa sis anys que van aprovar el Pla i per tant tocava ara aprovar un de nou. Han 
tingut bastant temps per pensar-ho, no havien d’esperar a l’últim mes per desprès de sis 
anys aprovar aquest Pla a correcuita que justament beneficïi a qui pretén comerciar amb 
l’aigua. Això més que res posa de manifest l’incompetència del govern central sobre 
aquest tema.  
 
 



 

 

També com apunt tècnic dir que és cert que els envassaments igualment estan mal 
gestionats, estan mal construïts. Hauríem de portar una oxigenació al cabdal del riu. Tot el 
que és aliment del riu es queda en el fons de l’envasament. Una dada només, 
l’embassament de Mequinensa que és el més gran, té tants sediments que pertanyen al 
riu que si un camió de 25 tones entrès ple, 25 tones cada minut, tardaria 25 anys a 
buidar-lo. Tots aquests sediments que es queden en el fons de l’envassament s’haurien 
d’anar al riu doncs que són el que l’alimenten i els que permeten oxigenar la fauna i 
reactivar els rius. Sobre aquest punt res més a dir. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 18 vots a favor, 
6 dels membres de CIU, 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres 
de la CUJP, 2 dels membres d’ERC i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, 1 
abstenció del membre de C’S I 2 vots en contra dels membres del PP, acorda: 
 
1. Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i oferir suport als actes 
que s'organitzin a Calafell i al Baix Penedès per difondre la seva tasca. 
 
2. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de 
l’Ajuntament de Calafell al Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat 
pel govern espanyol.  
 
3. Ratificar la necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides dels nostres 
rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre que eviti el seu deteriorament i els permeti recuperar 
l’equilibri natural i el bon estat ecològic. 
 
4. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que no 
pot estar en mans d’interessos privats i ser una eina d’especulació i mercadeig entre falsos 
usuaris. 
 
 
14. DONAR COMPTE DE LES 14. DONAR COMPTE DE LES 14. DONAR COMPTE DE LES 14. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRRRRER PLERER PLERER PLERER PLE    
 
El senyor alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades des del darrer 
Ple, que van des de la número 3640/2015 de 26 d’octubre fins la número 4249/2015 de 
17 de desembre, donant compliment al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD 
2568/2 de 28 de novembre, perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin 
asssabetats 
  
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats.    
 
 
15.15.15.15.    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALGOVERN LOCALGOVERN LOCALGOVERN LOCAL    
    
Es dóna compte de les actes de les sessions de Junta de Govern Local, que van des de la 
número 42 a la número 48 de dates 12, 19, 26 de novembre 2015, i 3, 10, 17 i 23 de 
desembre 2015,  perquè els regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
    
    
16. PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES    

    
Sr. Tejedor: No, lo único que decir que en ningún momento con los datos electorales he 
pretendido dividir sino dar un dato objetivo y nada más. 



 

 

 
 
 
Sr. Balaguer: Començarem per aclarir el tema del Bot Salvavides que s’ha dit tantes 
vegades. El Bot Salvavides és patrimoni de l’Ajuntament, de Calafell. I per tant us vull dir 
que fa més de setze anys que sóc president del Bot Salvavides. El Bot Salvavides no ha 
rebut mai cap subvenció de l’Ajuntament. Sempre, qualsevol equip polític que ha estat a 
l’ajuntament ha recolzat econòmicament per fer qualsevol tipus de reparació i demès, el 
manteniment anual al Bot Salvavides. Per tant no ha hagut cap tipus de problema amb 
cap partit polític. Només era això, que és un tema de subvencions, de formalisme tècnic i 
que podeu donar les gràcies que en aquesta cosa ens hem posat d’acord sempre amb tots 
els partits polítics. 
 
Volia fer un prec, exigir-li al senyor alcalde, és un prec a la senyora Mite González que avui 
em sembla que està sent bastant desafortunada amb les seves intervencions. Quan es cita 
un nom és quan un s’ha de defensar i amb el tema de carnaval vostè ha explicat una mica, 
o per damunt ha explicat el que li ha vingut del tema de la comissió de carnaval i m’ha 
nomenat a mi com Jacob. Llavors jo el que sí li volia agrair o aclarir el següent, primer de 
tot quan vostè diu els carrossaires de carnaval no són els premis que es donen al món i 
precisament això el que estava proposant un servidor és que no hi hagi agravis 
comparatius i per tant això d’un premi sol o tots o ningú; per tant tres premis. Però el que 
a mi m’ha molestat, o molesta, i vull que rectifiqui és que al nomenar com a persona vostè 
s’ha equivocat, i em sembla que de bon tros, quan ha dit això de que degut a això havia 
de reduir la partida de seguretat. Vostè ho ha dit i jo li demanaria perquè consti en acta i 
perquè ho sentíssim de la seva veu una petita rectificació. Jo la comprenc a vostè que si 
han reduït partides d’algun lloc ho han de prendre, jo ho puc acceptar però no accepto 
que digui que ho treu de la partida de seguretat perquè si ara passa qualsevol cosa es pot 
donar o interpretar que algú ha prioritzat els premis per davant de la seguretat. Per tant li 
demano al senyor alcalde que hi hagi un control d’aquestes reduccions de seguretat, que 
no hi hauria de ser però que hi hagi un control, que es poden fer moltes coses. I li 
demanaria a la regidora doncs que rectifiqui i que digui que s’ha equivocat o que no hi 
haurà una reducció perquè això es pot interpretar malament i que digui que això no va 
així. 
 
I deixi’m dir una cosa, que he dit abans que no ho diria perquè es pugui interpretar en 
forma de caxondeo però ve una miqueta lligat al que desprès també altres company en 
altres temes han nomenat. Avui el tema de l’AMI ha tornat a sortir. Poden haver moltes 
coses però ja que ha sortit que hi ha hagut una modificació pressupostària, o que ha 
d’incloure-la al pressupost, demanaria que perquè no passin totes aquestes coses o tots 
aquests problemes que hi ha, que ja que s’està mirant tot per tots els grups i es controla, 
que també un servidor ve manifestant sovint que se’n recordin que s’han de posar plaques 
a l’entrada del municipi. Que prevegi en el pressupost i d’una vegada per totes perquè ja 
que diuen que hi ha per plaques del carrers doncs que ja que el senyor Juanjo no pateixi i 
que sobre tot quan estigui això aprovat que es pugui instal·lar el més ràpid possible.  
 
Ai, Mare de Déu! Deixem-ho corre, va, ja està, ja està. Esperem que avui que ha passat el 
que ha passat, que s’ha votat i que el senyor de Ciutadans ha votat en contra dels 
pressupostos. No sé com li haig de dir, que potser perd algun privilegi o vostè arribi a 
alguna cosa perquè com bé ha dit en algun moment el company de la CUP, el fet que 
pugui disposar d’eines de la casa per donar explicacions quan saben d’algun tema, els 
demès partits polítics també volem ser igual. Per tant, per defensar qualsevol tema o 
dubte que siguem iguals tots els partits polítics, que no tinguin privilegis ja que han votat 
en contra dels pressupostos, que es comenci a notar quelcom. Val? 
 



 

 

Sr. García: Es que ahora, era sobre la Moción de antes que iban a hacer al respecto de las 
calles y tal. Digo que en esta comisión supongo que también contaran con mirar las calles 
de todos los que tengan delitos de sangre. Tanto de un bando como de otro, los nombres 
de las personas que hay y de las calles. Claro, yo hago la pregunta. 
 
Sr. Pijuan: Alguna coseta hi ha. El dijous passat hi va haver una sessió diguem participativa 
per fer partícips, es suposa, als comerciants de Calafell sobre el nou projecte del passeig i 
aquestes dues terrasses que s’han instal·lat a la platja, Bé, en primer lloc entenem perquè 
no necessitem cap sessió de participació perquè si hi han sessions participatives, ja veiem 
que no cal cap tècnic, un lloc on et presentes i la transmissió d’informació només va d’una 
banda cap a l’altra. És a dir, quan tu vas a un lloc i informes, no és una sessió participativa, 
sinó una sessió informativa. Llavors aquell dia es va informar als comerciants de manera 
bastant confusa, de manera bastant contradictòria en alguns punts i arran d’això han 
sortit tres o quatre dubtes que volíem traslladar aquí a la sessió plenària i van dirigides al 
senyor alcalde. En primer lloc d’ on venia la pressa? Perquè s’havia d’aprovar a corre-cuita 
aquest pla d’usos per fer prova pilot aquest any? No hauria anat millor poc a poc i amb 
bona lletra? I no posar-se a tots els restauradors de primera línea de mar en contra, 
estudiar-ho bé, parlar-ho i ja ho faríem d’aquí a dos anys si fa falta. Desprès, es fa una 
prova pilot a mesura que posi en marxa l‘equip de govern. Feia falta fer una prova pilot si 
en municipis propers hi ha estructures o formes similars? No es podia anar allà i estudiar-
ho i no fer aquest merder que han fet ara amb aquesta decisió bastant arbitrària? I sobre 
els efectes mediambientals de l’ instal·lació, primer de dues terrasses i desprès de quan 
s’ampliï l’accés a la resta de restauradors, que són unes onzes terrasses. S’ha estudiat 
l’impacte que tindrà això sobre l’ecosistema de platges? Res més, fins aquí. 
 
Sr. Montejo: La resposta al regidor del PP desprès, no? Quan és l’hora de les respostes? Sí? 
Val. A l’analitzar les actes de la JGL tenim un parell de dubtes que ens agradaria que ens 
resolguessin si poden. Una a l’acta del dia 23 de desembre, a la pàgina 28-29 es parla 
d’un acord per resoldre un acte de sanció aixecada per l’ inspecció del Treball i Seguretat 
Social de Catalunya. Es parla d’una xifra a prop de vint-i-set mil euros, vint-i-cinc mil cinc-
cents i ens agradaria que ens expliquessin els antecedents d’aquesta sanció, quan s’origina 
i en quin tràmit administratiu es troba. Entenem que és una sanció que se l’imposa a 
l’Ajuntament en relació a l’ inspecció de treball, entenem que depenent dels fets que 
constitueixin aquesta infracció pot ser preocupant i per tant voldríem estar-ne informats. 
 
Del tram de les actes del dia 23 de desembre apareixen expedients sancionadors a una 
empresa i a una entitat de la comarca per fixar cartellera al mobiliari urbà i en referència a 
això, sí que volíem fer un prec que ja sabem que és complicat de regular però és un tema 
pendent que han tingut diversos governs. I és que les cartelleres públiques habilitades 
s’estan convertint en espai de promoció d’empreses amb ànim de lucre quan originalment 
la seva funció és precisament que les entitats del municipi tinguin un espai fix on poder 
promocionar les seves activitats. I conseqüència directe d’això és que les entitats busquen 
espai no habilitats per promocionar les seves activitats amb cartellera o altre tipus de 
suport. Per tant demanaríem que per evitar que aquestes entitats incompleixin la 
normativa posant cartell on no toca, regulin les cartelleres públiques perquè no ens 
trobem el cap de setmana que les discoteques o altres agents lúdics amb ànim de lucre 
acaben ocupant aquell espai i no deixen un centímetre quadrat per aquelles entitats que 
sense cap ànim de lucre intenten promocionar les seves activitats i pels quals 
originàriament estant pensats aquests tòtems i aquests plafons informatius. 
 
Finalment tenim una pregunta per la regidora Elena Rubio. Ens ha explicat en les seves 
comissions informatives que estan fent a través del programa Calafell Crea un  procés de 
prospecció de pisos vuits amb la finalitat de posteriorment posar-los en lloguer social. 
Voldríem saber en primer lloc quins criteris, quines fórmules, quins protocols estant 
seguint per detectar aquests pisos buits. I en segon lloc quins mecanismes tenen previstos  



 

 

 
 
en cas que els propietaris, fonamentalment estic pensant en gran entitats financeres, es 
neguin a posar els pisos a disposició d’una borsa d’habitatge. Especialment tenint en 
compte que la legislació actual obliga per imposar les sancions que recull la llei que cada 
ajuntament elabori un reglament de detecció de pisos buits on s’especifiqui exactament 
quines variables fan servir, com aigua, llum, etcètera, per tal que els propietaris tinguin 
coneixement d’aquests criteris. I tenint en compte el seu torn que aquesta mateixa 
proposta la va fer la CUP en les seves al·legacions a les ordenances fiscals i per part de 
l’equip de governs es va rebutjar incorporar-la. Tenint en compte que sense aquest 
reglament no es poden sancionar als bancs, que tenim experiències de governs a l’Estat 
que han intentat de bones formes als grans tenidors de propietats que no estan al mercat, 
comminar-los a que els posin al mercat i un cop que aquests s’han negat no han tingut 
cap instrument legal per poder comminar-lo a fer-ho, voldríem saber què tenen previst fer. 
Si al final faran un reglament com nosaltres vam proposar a les ordenances fiscals o si té 
prevista algun altre tipus de via en el suposat cas que els propietaris no s’avinguin 
gentilment a posar-los al mercat que és el que ha succeït els últims vuit anys en aquest 
país. Gràcies. 
 
Sr. Clavero: Bé, bona tarda jo tinc un prec i una pregunta. Avui ràpid. A veure, a la última 
comissió informativa de turisme se’ns va explicar el canvi que hi havia a la rua de carnaval 
del dissabte a la platja. El senyor Balaguer com a regidor., i en aquest cas com a 
carrossaire reconegut, va manifestar els seus dubtes. Per una banda perquè considerava 
que fer un canvi en recorregut quan ja s’havia parlat amb els carrosaires i s’havia acordat 
un determinat recorregut, doncs que no li semblava seriós, que era una mica doncs que 
no entenia perquè servia fer tantes reunions informatives per desprès prendre una decisió 
a corre-cuita basada en un altra reunió que s’ha tingut no es sap molt bé amb qui. I a part 
d’això doncs també va manifestar la seva disconformitat amb el nou recorregut. Perquè 
clar, això significava passar pel carrer Vilamar amb el corresponent increment de la 
seguretat que això comportava. Nosaltres en vista del canvi de recorregut vam preguntar 
si d’alguna manera s’havia modificat el pla de protecció ja que si les carrosses acaben 
passant pel carrer Vilamar, doncs això volia dir que com a mínim s’havia de fer el mateix 
que l’any passat que era posar les tanques, banda i banda, a tot el carrer. El senyor alcalde 
en aquella comissió informativa ens va manifestar que això s’havia pensat que no era 
necessari perquè en alguns municipis de la comarca doncs la seva inversió en seguretat era 
molt menor que la que nosaltres fèiem en despeses de mesures de seguretat i que a més 
hi havia municipis que no posaven cap tanca. De la mateixa manera el senyor Joan Maria 
Triadó ja va manifestar que ja era conegut que els tècnics, i a més va dir: jo sóc tècnic i 
faig el mateix, tendeixen a l’exageració a l’hora de demanar les mesures de seguretat. Val, 
entenc el que volia dir, és que un tècnic en el passat va exagerar a l’hora de demanar el 
seu pla de protecció. Les mesures se’ns van demanar i que havia sigut una decisió política 
la reducció d’aquestes mesures de seguretat. Llegeixo textualment, diu: “otra cuestión 
que merece nuestra preocupación y atenciones el carnaval. Se baraja la posibilidad en el 
Consistorio de reducir o suprimir el número de vallas de protección de otras ediciones sin 
perjuicio de que la decisión pueda argumentarse con razones de índole legal y con 
comparaciones de otros municipios cercanos, nuestra realidad de la que la gran afluencia 
de visitantes es superior a diez mil por día; el importante número de participantes, seis mil 
por día; con puntos en el recorrido que pueden resultar problemáticos bien merecerán 
medidas alternativas que aseguren la función de prevención que tenían las vallas. En eso 
trabajaremos”. Mi pregunta es sencilla. Claro, a nosotros se nos informó del cambio de 
recorrido pero en ningún momento se nos ha dicho si se han ralizado medidas de 
seguridad alternativas que puedan suplir, sobretodo en la calle Vilamar, el tema de las 
vallas que yo pienso que todo el mundo manifestó que habían sido un gran acierto. Esa es  
mi pregunta. 
 



 

 

El prec té a veure amb el tema de la legionel·la que tanta polèmica ha suscitat últimament 
i només és un prec. Vull dir que jo ni pregunto ni res. Només penso que lectures positives 
de legionel·la hi han hagut en el passat i lectures positives de legionel·la hi hauran en el 
futur, segur, segur. No diguis que no perquè és impossible. Però és que jo no estic parlant 
del pavelló, estic parlant de tot el municipi i a tot el municipi on pot passar això; en els 
col·legis que és on ens va passar a nosaltres, etc. És a dir, això ha passat i passarà. Jo el 
prec que faig és que s’ha de gestionar bé la informació. A veure, que a mi com a regidor 
se m’informi ho entenc com a cortesia però jo poca cosa puc fer o poca cosa puc arreglar. 
Que es pengi a la web? Val, però entenc que té una utilitat relativa. El que sí entenc que 
té molta utilitat és que tota la gent que es mou, per la seva activitat, al voltant del punt 
amb la lectura positiva de legionel·la, aquesta gent sí que ha d’estar informada des del 
primer dia. Si tal com es va dir en l’últim ple havia sigut una decisió de la tècnica de 
Sanitat de no donar la informació, doncs de la mateixa manera que és una decisió política, 
d’alguna manera modificar les mesures de seguretat parlant amb el tècnic de protecció 
civil i dir, bé, doncs mira, posem menys tanques i haurà un acord. Bé, també es pot parlar 
amb la tècnica de Sanitat, o no cal parlar amb ella perquè també pot ser una decisió 
política, i informar a la població que està directament afectada per aquest tema. Només és 
això, jo penso que no és més que això. 
 
Sra. Suárez: Sí, la veritat és que a nosaltres no ens ha donat temps de mirar els decrets i 
les JGL però sí que hem mirat per damunt tots els títols i sí que demanaríem, sé que és 
una cosa que continua passant en aquest sant ajuntament i que no hi ha manera, però sí 
que demanaríem que des de Secretaria, que ens ho avanceu, ja no ho dic, sinó unificar la 
denominació del decrets perquè sobretot en dades de caràcter personal dels treballadors i 
treballadores de l’ajuntament hi ha bestretes de sou que surt el nom i cognoms de la 
persona, bestretes que no surt, errors ortogràfiques. O sigui aprovació de factures va en v 
baixa no amb b alta si us plau! Hi ha faltes d’ortografia que la meva neboda de tres anys 
no fa. Vull dir que són coses molt grosses, ja sé que vosaltres no us podeu repassar tot, 
però sí demanar que es faci alguna cosa per a qui sigui responsable estigui una mica al 
tanto de tot plegat. I sobretot, demanar això, unificar criteris de cara a les bestretes, 
sobretot a la protecció de dades que no surti en la relació de decrets el nom i cognom de 
les persones que demanen bestretes o avançaments de sous o coses d’aquestes. 
 
Una altra cosa, relacionada en el tema de les terrasses del Passeig Marítim. Nosaltres 
també vam assistir a aquesta reunió informativa, no participativa, perquè participació 
ciutadana no significa donar informació, fer un torn de paraules això no és participació 
ciutadana. Però bé, entenc que faran un curs i ho sabran perfectament perquè el tècnic de 
participació ciutadana el tindran, però segur que vostès es poden ensortir molt millor que 
el que van fer aquest divendres passat. Entenem que les mateixes preguntes que els hi ha 
fet els de la CUP nosaltres ens podríem adherir perquè els hi volíem preguntar el motiu del 
perquè havien triat aquestes dues terrasses en concret. I el motiu del perquè hi havia 
aquesta pressa tant important. També recordar, ja que d’això queda constància en l’acta 
que hem sol·licitat còpia del Pla d’usos de les platges per saber exactament, evidentment 
que ho sabem perquè ho va dir allà obertament, però per saber exactament que és el que 
s’ha posat en aquest Pla d’usos de les platges perquè potser hi ha alguna altra sorpresa 
doncs que no se’ns ha informat. Per saber de cert que és el que han sol·licitat davant de 
Costes per aquest estiu vinent; aquesta pressa en voler fer les coses el 16, la prova pilot 
peti qui peti i el 17 per poder tirar-ho endavant tot. Quan la prova pilot s’hagués pogut fer 
la setmana santa del 2017, o quan vulguis, o fas la prova pilot el mes de juny, juliol i a 
l’agost fas no sé que. Vull dir, per intentar que quedés en el mateix any natural. Alhora 
també volíem demanar un informe en el què se’ns expliqués, a nivell tècnic, quins principis 
de l’actuació de l’administració pública s’han seguit per triar aquestes dues terrasses en 
concret. Sobretot en relació al principi d’objectivitat, al principi d’imparcialitat i al principi 
de publicitat. Són uns dels tres principis bàsics dins dels set marcs dels principis 
d’administració local. I tenint en compte doncs que hem aprovat com a primer punt de  



 

 

 
 
 
l’ordre del dia, el codi de bon govern, s’entén que dins del codi de bon govern existeix 
precisament l’aplicació estricta dels principis de l’administració pública. Entenc que des de 
la comissió de participació ciutadana i de transparència faran un seguiment per veure 
aquest informe i com s’ha dut a terme aquesta decisió objectiva, publicada, totalment 
transparent, amb la seva garantia, legalitat i amb tot el que correspon segons els principis. 
Res més, gràcies. 
 
Sr. Solé: Jo finalment faré tres punts. En primer lloc agrair al PP que hagi aprovat un 
pressupost amb una partida dins de l’AMI. Coherència i així en aquest cas voldria deixar 
palès aquest agraïment. No és una pregunta, és un agraïment. 
 
El segon punt ens agradaria parlar de l’enllumenat públic. Sí que en el municipi, de 
moment amb els plecs de contractació té dificultat perquè el procediment s’ha tingut que 
aturar pel tema que unes empreses han impugnat, sí que l’actual govern està intentant 
que al menys es pugui adjudicar la part de manteniment perquè d’alguna forma el 
municipi pugui tirar endavant. Això sí que és ben cert, però mentrestant hi ha un dia a dia 
que s’ha de resoldre, un dia a dia que creiem que està totalment abandonat per la 
regidoria corresponent, en aquest cas la regidoria de Medi Ambient. No està al damunt de 
molts punts del municipi en els quals hi han molts fanals que no funcionen i que inclús en 
alguns casos són fanals que han patit accidents de cotxes i estan en perill pels vianants 
que circulen. Justament nosaltres com a partit municipal rebem el que és el recapte i sí 
que demanaríem en aquest prec que es fiqués fil a l’agulla. I que mentre aquest tema del 
contracte no estigui solucionat que s’intenti aplicar les mesures el més aviat possible, és 
una tema de seguretat nocturna, és un tema de seguretat a l’hora de caminar, per tant 
entenem que és un prec prou important per fer-li cas. Val? 
 
Per últim i aquí sí que m’estendré una mica més. Des del nostre grup municipal creiem, 
demanaríem a l’equip de govern i en aquest cas a l’alcalde com a màxim responsable, que 
es repensi una mica les reubicacions i les situacions de les regidories en el municipi i alguns 
canvis que s’estan fent que la veritat és que ens deixen bastant perplexes degut a les 
conseqüències que poden tenir. En alguns casos no acabem d’entendre el motiu. Intentaré 
explicar perquè s’entengui el que demanem en aquest prec. En primer lloc hi ha certs 
símbols al municipi, o certs edificis, que des de fa molts anys governi qui governi han estat 
caracteritzats per una funció en concret i que d’alguna forma aquests canvis sobten quan 
arriba un nou govern i ho canvia tot. En primer lloc parlem doncs de la regidoria de 
Cultura que es troba a cal Bolavà i que actualment s’ha quedat difuminada. Les entitats en 
aquest cas ja de per sí es veuen totalment abandonades, amb una falta d’interlocutor, 
però de fet és un edifici que des de fa més de trenta anys era la casa de Cultura de Cal 
Bolavà i finalment s’ha difuminat. No entenem el perquè i fem aquest prec dins de la 
mesura que s’intenti restablir la cultura en el nostre municipi que creiem que actualment 
no hi ha una representació. 
 
En segon, lloc vostès han aconseguit una cosa que feia molt de temps que al municipi no 
es parlava. Una confrontació de nuclis pel tema de la situació de les regidories quan 
portàvem molts anys amb un equilibri que podia ser millor però que al menys era correcte. 
Per començar i el que més ens preocupa és que vostès volen treure moltes regidories 
d’aquí, del nucli de Calafell poble, sent un dels punts principals d’economia, 
malauradament del poc comerç que queda. Volen portar la regidoria d’Urbanisme i la de 
Medi Ambient a la platja, volen portar el Jutjat de Pau a Segur de Calafell,  han canviat la  
 
 



 

 

sala de Plens, punt en el què nosaltres ens vam abstenir en veure quin era el 
posicionament definitiu de l’Ajuntament; però és que segurament hauríem d’haver votat 
en contra. Per tant, tot aquest moviment de persones, no només els treballadors, són les 
persones les que realment dinamitzen el nucli de Calafell poble i no entenem aquests 
canvis. Ho fa per estalviar lloguers i estem d’acord. Nosaltres donarem opcions perquè no 
creguin que només és una crítica, intentarem donar altres alternatives perquè es pugui 
reconsiderar. Vosaltres amb aquests aspectes estalvieu lloguer, nosaltres també vam 
canviar alguns punts per estalviar lloguers com per exemple el dipòsit municipal que el 
vam reubicar al parc empresarial. Per tant no entenem els canvis d’aquestes regidories. 
Com tampoc entenem la futura ubicació de la biblioteca del municipi que es vol ficar en el 
centre cívic del Sindicat quan governés qui governés tothom entenia que era el punt 
principal de trobada de les entitats. És tant així que inclús vostè com a regidor 
d’urbanisme en els anys 2007-2011 va presentar un projecte “a bombo y platillo” 
presentat en l’aparcament del costat fent que fos un centre cívic. Ara vol col·locar una 
biblioteca, una biblioteca que segurament, s’ha de fer una biblioteca nova al municipi, 
però creiem que la zona és on està actualment. Busquem-li un punt que compleixi els 
metres quadrats que hauria de tenir perquè en l’espai actual no complirà els metres 
quadrats i que compleixi altres funcions, sobretot en temes d’aparcament. Però aquests 
canvis i aquestes presses no tenen un sentit clar i va en detriment del nucli de Calafell 
poble i en detriment de molta gent que accedeix a la biblioteca. Nosaltres creiem que no 
és un punt principal de dinamització i s’està fent en detriment del municipi. Tampoc 
acabem d’entendre que la nova ubicació de la regidoria de Benestar Social sigui en una 
regidoria que incompleix totes les normatives d’accessibilitat com és la regidoria 
d’Urbanisme. A no ser que vostè vulgui fer grans inversions a dins. Nosaltres sabíem que 
urbanisme s’ha de reubicar en un altre espai, però un espai en el qual òbviament també 
estigui Medi Ambient, això sí que és un encert que les regidories estiguin juntes però no 
és l’espai per tenir una regidoria. La regidoria d’Urbanisme porta molts anys i se li ha de 
buscar un nou espai. Per tant, en vistes de tot això nosaltres li proposarem una sèrie 
d’opcions perquè no es pensi que en aquest cas fem només una crítica sinó que en aquest 
cas pensem que és una crítica constructiva. I ho diem abans que sigui massa tard perquè 
certs processos que podem fer, segurament provocaran que alguns comerços acabin 
desapareixent sobretot del nucli del poble de Calafell.  
 
Que hi proposem? Nosaltres proposem que l’edifici que ja ho diu el planejament, i que 
nosaltres ja vam iniciar els tràmits, que és la masia de cal Rion, realment es rehabiliti i allà 
realment podem posar dependències municipals, òbviament traient lloguers i seria un 
estalvi per l’Ajuntament i a la vegada traient per exemple la regidoria d’Urbanisme que té 
una manca d’accessibilitat molt gran. En segon lloc Benestar Social, Benestar Social està a 
un punt a prop de l’estació de Segur de Calafell amb molta mobilitat. Ara que el Cap de 
Segur marxarà, doncs pot ser un bon punt de col·locació de les dependències de Benestar 
Social. Al Sindicat li tornem a dir, remodelació com tots els governs han defensat per un 
punt de Centre Cívic, no la col·locació d’una biblioteca. Ja li he comentat el tema de la 
sala de Plens com també li he comentat el Jutjat de Pau, tornem a treure un servei que 
estava a Calafell poble i el desplacem a un altre punt del municipi quan aquí hi ha espai 
que podrien donar sortida a aquesta mancança. Segurament el Jutjat de Pau necessita una 
rehabilitació i necessita nous espais. Estem parlant, per exemple, del local de l’Ajuntament 
que està al carrer de l’Església. Per tant, totes aquestes alternatives són alternatives que 
fan que a Calafell poble no es tregui les dependències, també procurem no sentir pel 
carrer que Calafell poble es convertirà en un corral sense gallines, etc. Que és que sembla 
que vostès, l’equip de govern, estiguin fent. Per tant amb aquestes propostes aconseguim 
estalviar lloguers que segurament és un dels objectius que vostès busquen, s’aconsegueix 
consolidar el poble i crear altres alternatives per la promoció del comerç i Segur no perd 
una dependència sinó que li busquem una reubicació com pot ser les dependències de 
Segur. Per tant, l’únic que demanem és que se’ns escolti aquest prec, que si donem passos 
que un cop desfet, és com que un ou trencat que ja no es pot unir. Per tant, no ens  



 

 

 
 
equivoquem i aquest diàleg i aquesta transparència i aquest consens del que molts cops 
vostès fan bandera doncs que realment sigui veritat. Creiem que aquestes actituds 
unilaterals no són bones, ja no de cara a l’oposició, que entenem que poques coses volen 
explicar-nos, però sí de cara al municipi i en aquest cas en detriment de Calafell poble, en 
detriment de Segur que perd una dependència i amb aquesta confrontació que s’ha iniciat 
i que creiem que no feia falta. Gràcies.  
 
Sr. Tejedor: Yo lo que quiero comentar a Jacob, al compañero de ERC es que este regidor 
no tiene ningún privilegio en este ayuntamiento. Entonces dices que se me quite algún 
privilegio, este regidor no tiene ningún privilegio. Nada más que poder trabajar todos los 
días por el municipio de Calafell. Estoy trabajando. De hecho, que hay gente que no lo ha 
entendido, nosotros dimos apoyo a la gobernabilidad y no formamos parte del gobierno; 
estamos trabajando desde la oposición. Luego otros tipos de privilegios, ¿Perdón? Sí, ríete 
mucho. Lo que te digo es que sobre los privilegios, los vecinos de Calafell que nos están 
escuchando no saben a que privilegios se refiere, entonces lo estoy explicando. Que no 
hay ningún privilegio que no sea el de trabajar por todos los vecinos. Trabajo como 
presidente de una comisión. 
 
Sr. Balaguer: Entendràs que és un privilegi que tinguis una persona de la casa per donar-te 
explicacions quan cap membre de l’oposició el tenim. Llavors és un privilegi o privilegio és 
el mateix. 
 
Sr. Ferré: Jacob, deixem respondre a tothom. 
 
Sr. Tejedor: Quería decir que de hecho es verdad que como creímos que era punto 
importante el tema de la trasfobia. De hecho hemos creído que un punto tan importante 
que a petición de grupos que en cuatro o cinco días no han podido leer, que lo único que 
se pedía era iniciar un protocolo y trasladarlo a la Generalitat de Catalunya, para que 
implementara un protocolo, unas leyes que están aprobadas y que no tienen protocolo al 
respecto. De hecho a raíz de eso retiramos momentaneamente la moción con la regidora. 
Deducción, con la importancia del tema entendimos que era que viniera un técnico a dar 
una explicación sobre si había o no protocolo en este sentido. Efectivamente como dije 
antes un protocolo específico de transfobia, pero mira si no es un privilegio que aquí se ha 
traído a técnicos a debatir otros temas. Aquí hemos estado debatiendo con un técnico 
cuatro horas porque se tuvo que hacer una expropiación que los señores de CIU, vía del 
mandato anterior, votaron a favor en comisión y cuando llegó la hora de votarlo en el 
pleno tuvieron dudas, después de una exposición de los señores de la CUP, y se tuvo a un 
técnico aquí cuatro horas. A través de esta comisión que presido para informar y para que 
no hubiera ningún rumor al respecto. O sea, ¿Yo, más privilegio? Lo que estamos es 
trabajando desde una oposición responsable.  
 
Y luego a propósito de las mociones, ya que se toca, el otro día cuando hicimos la 
comisión que hubo grupos que comentaron que no los había llegado con tiempo cuando 
nosotros entramos en dia 19 de enero. Bueno, entiendo que pueda haber algún problema 
de comunicación. Yo mismo, en esa misma comisión, les envié a todos por correo 
electrónico a todos los portavoces de los diferentes grupos políticos.  
 
Sr. Olivella: A mí, no. 
 
Sr. Tejedor: No sé si a Sandra, perdón, perdón. ¿Bueno pero llegó al grupo, no? 
 
 
 



 

 

Sr. Olivella: ambién te equivocas, eh! 
 
Sr. Tejedor: Vale, por supuesto. El más imperfecto del mundo soy yo. Lo que pasa es que 
como a veces el portavoz es el que más se ve del grupo, pero no pasa nada. Quiero decir 
que no ha llegado al portavoz pero ha llegado a su grupo municipal. Perdone 
 
Sr. Olivella: (comentaris) 
 
Sr. Ferré: Si no respectem els torns ens trobarem aquí discutint encara. 
 
Sr. Tejedor: Es que estoy diciendo. 
 
Sr. Ferré: Sí, por eso. Responde. 
 
Sr. Tejedor: Estoy enfadado por una moción que ni se ha presentado. Entre una de las 
cosas por la que no se ha presentado es porque en cuando usted oyó la palabra 
transfobia, dijo tra qué? Y entonces entendí que como era un tema bastante importante, 
pues darles tiempo para que ustedes maduraran la moción y si quisieran una aportación 
en positivo que la hicieran.  
 
Lo que sí, hablando de las mociones que era a lo que venía el tema es que comenté con el 
personal de la casa y creo que una buena vía que podemos hacer porque vistas las 
mociones que se han presentado aquí, de la CUP, he venido el viernes a recogerlas porque 
no me habían llegado al correo electrónico. Creo que puede ser un buen, que ya lo 
comenté en CI, puede ser un buen método que cada vez que entremos una moción en el 
registro, al personal que esté en el SAC pue que le comentemos que a parte de a la 
regidoria correspondiente lo envíe al resto de grupos municipales y facilitaremos el trabajo 
de todos los grupos al respecto que lo que todos queremos es trabajar por el beneficio de 
los vecinos de Calafell. Muchas gracias. 
 
Sr. Montejo: Bé, que si el senyor Juanjo García coneix algun credo o alguna frase que 
commemori els “delitos de sangre” com diu ell, doncs que ho ofereixi a la comissió i que 
ens informi que podem fer. Res més. 
 
Sr. García: Yo sólo decir lo de los tótems. Me has preguntado por los tótems. Yo sé que 
está regulado por las ordenes municipales pero ahora mismo desconozo de que manera. 
Para la próxima Comisión Informativa lo traigo y si quieres lo miramos y si hay que hacer 
algun cambio, si quieres lo hacemos. 
 
Sra. González: ¿Me has pedido que me retracte, no? Es que no me voy a retractar, no lo 
voy a hacer porque es lo que pasó. O sea, a petición tuya en una CI tu comentaste, es que 
esto de los premiso pues estaría bien que lo repensáseis porque las carrozas, las ayudas, 
no sé qué. Pues muchos grupos estuvieron de acuerdo, me convencistéis. ¿Por qué no? 
Me convencistéis, tenía un buen día, un día positivo, me hicistéis una propuesta que 
bueno, que coló, pero no fue por la propuesta, sino fue porque bueno, efectivamente ya 
se venía barajando tiempo atrás en reducir en costes en otras partidas del carnaval como 
ya he explicado yo antes. Y bueno, se tuvo en cuenta tu opinión. Se te tiene en cuenta 
como carrocero que eres y con experiencia de hace años. O sea, yo recuerdo en una 
comisión que dijiste, bueno ¿Por qué tenemos que bajar el domingo a la playa que el 
recorrido se hace muy largo, es muy cansado y venimos de otras poblaciones? Pues 
también se tuvo en cuenta la tuya y en contra de los comercianes de Calafell, de la playa 
que quieren que las carrozas vayan a la playa el domingo por la tarde y en cambio muchos 
carroceros pues no estáis de acuerdo. Y otros carroceros que son de Calafell playa a mí el 
día de la reunión me dijeron queremos bajar a Calafell playa porque nuestros hijos son de 
allí y quieren pasar por su núcleo. La decisión del Consistorio fue la que todos sabéis ya;  



 

 

 
 
cada núcleo de población tiene su carnaval y creo que ha sido con buen criterio. Eso no 
quita que el año que viene pues lo hagamos un poquito mejor, tengamos en cuenta todas 
las opiniones, tanto económicas como comerciantes, carroceros o no carroceros. Y ésto 
viene un poco también a lo que te comeeentaba, creo que te he contestado un poco en 
esto sentido. No me voy a rectificar en el sentido de que fue petición tuya que se está 
barajando reducir por ejemplo el número de vallas y que con ese dinero reducir también 
cambiar la empresa que lo hizo el año pasado, de seguridad, que nos cuesta seis mil euros 
más. Es una empresa nueva, tenemos que confiar en que lo haga bien pero la diferencia 
era enorme. De seis mil euros, pero rectficarme de una cosa que hemos hablado en  CI. 
 
Sr. Balaguer: Que no passi res. Tot això ho dius tu. Jo només vaig demanar això. Però que 
ara diguis... 
 
Sra. González: Te estoy contestando. Fue una petición tuya. 
 
Sr. Ferré: Jacob, no podem convertir cada prec i pregunta en un debat. Ho sento molt 
però a l’anterior legislatura nosaltres estàvem a l’oposició i respectàvem les respostes que 
se’ ns donaven. Per tant, hem d’intentar que això no passi. Si amb cada pregunta iniciem 
un debat! Això per una banda Jacob i per l’altra banda a veure, ni que possessim un milió 
d’euros no tindria perquè assegurar el 100 % de la seguretat. En matèria de seguretat per 
molts diners que posem no garantitzes que hi hagi un 100 % que no passi res. 
 
Sra. González: No, no escúchame Jacob. 
 
Se. Ferré: No t’has de sentir culpable dona! Maite venga. Si us plau una mica de silenci. 
 
Sra. González: Ya acabo. Jacob, antes del premio sí o premio no yo te he comentado que 
el presupuesto general del Patronato de Turismo se ha visto reducido y que por ejemplo 
hemos quitado los días que viene el Carnestoltes o hemos quitado la carroza. O sea, no te 
sientas culpable por esto. Lo que se pensó desde un principio es reducir pequeñas partidas 
de la partida general y eso e slo que se hizo. No te sientas culpable. Y realmente de lo que 
yo me siento menos orgullosa es de la partida de seguridad pero no te culpo a tí ni mucho 
menos. 
 
Sr. Balaguer: Ho has dit o no has dit? 
 
Sra. González: Pero no he culpado a los premios. 
 
Sr. Balaguer: Ho has dit o no has dit? 
 
Sra. González: Pero no es culpa de los premios. 
 
Sr. Ferré: Si us plau, si us plau,  si us plau, si us plau deixeu acabar el torn de resposta, si 
us plau. Vinga Maite. 
 
Sra. González: Creo que con el tema de las vallas y todo ésto. 
 
Sr. Ferré: Si us plau el públic, una mica de silenci perquè no es sent res. Gràcies. 
 
Sra. González: El tema de las vallas también contesto al señor Clavero que ha leído el 
artículo en info Calafell. Es verdad que se barajó el suprimirlas, el reducirlas, las vallas. Para  
 
 



 

 

eso se tuvieron reuniones tècnicas con el tècnico de movilidad, con el técnico de 
protección civil y bueno usted sabe que como suele pasar en esta casa, en otras casas y en 
muchas familias, no? Que técnicos entre sí a veces no tienen la misma opinión ni el mismo 
criterio. Pasa por ejemplo entre la secretaria de la casa o el abogado de la casa. Pues aquí 
también tenemos dos técnicos, por poner un ejemplo. O sea, usted ha sido regidor en el 
gobierno y se ha dado cuenta que muchas opiniones de técnicos de la casa son 
divergentes. Bueno, pues protección civil pon vallas, movilidad, sí que es cierto que cuanto 
más vallas se pongan también, son obstáculos en el caso de estampida. Y bueno, ahí 
estamos, pues como dice el artículo estamos trabajando en que a pesar de una posible de 
reducción del número de vallas, la seguridad no quedase atrás de ninguna de las maneras. 
Yo en otra nota de prensa ya expliqué, que bueno, que a parte de eso hay nueve personas 
de seguridad privada,hay protección civil, hay un hospital de campaña, ambulancias. O 
sea, la seguridad ya les digo que está garantizada y por eso que esté tranquilo también 
Jacob que en principio no tiene porquè pasar nada. Igual que otros años tampoco ha 
pasado nada grave por suerte en este municpio de Calafell.  
 
Luego contestarte un poco en el tema de la legionela. El tema de la legionela, Clavero. 
¿No has hecho una pregunta? Porque creo que la contesté en el anterior pleno. ¿Ha sido 
sólo un comentario? 
 
Sr. Clavero: Aquí diu que es prendran mesures alternatives. 
 
Sra. González: Se pondrá un número menor de vallas, ochocientas cincuenta, y más cinta. 
Más distancia entre las vallas. No se quitan, se ponen a más distancia y se pone cinta. Y se 
usa mobiliario urbano para unir las cintas. 
 
Sr. Ferré: Del tema de la legionela, ¿Querías decir algo? 
 
Sra. González: No. 
 
Sr. Triadó: Quin tema m’ha tocat a mí? 
 
Sr. Ferré: El que tinguis. La sanció aquella que ja ho mirarem. 
 
Sr. Triadó: Bé, aquest tema per no caure en un error que desprès em podeu retreure, a la 
propera Comissió Informativa portarem tota la documentació perquè podeu veure d’on ve 
la sanció. És del tema de la Seguretat Social però és per veure com es desenvolupa. 
 
Sr. Parera: Jo contestaré només dues coses. Una em veig obligat a contestat al Joan 
Olivella perquè em vaig comprometre en la Comissió Informativa passada sobre l’ús de les 
platges. Tots saben que al desembre s’han d’encarregar els llocs adequats i els llocs 
d’usos. Tot està igual com estava, nomes hi ha dues petites modificacions, un és el Patí 
Català que passarà a l’Àngel Guimerà. I desprès s’ha fet la reserva per si segurament que 
hi seran, suposo que hi seran, s’ha fet la reserva de dos terrenys a la platja, de cinquanta 
metres de platja, pel 66 i per l’Àncora. O sigui les novetats que li he dit abans a vostè, ja 
se li ha contestat. 
 
Sr. Olivella: Que li vaig demanar? Això sí que ho puc dir, no alcalde? Vaig demanar si 
podia tenir la còpia del pla d’usos 
 
Sr. Ferré: Sí, això ja li vam dir que ho posaríem a la propera Comissió Informativa. Que ho 
portaríem. 
 
Sr. Parera. Això està igual com estava. 
 



 

 

 
 
 
Sr. Olivella: D’acord. Doncs gràcies. També ens explicarà per què ho ha canviat això? Si 
poden, ho van demanar els del Patí. Estan d’acord ells? 
 
Sr. Ferré: Ja vam parlar amb ells. 
 
Sr. Olivella: Estan d’acord? 
 
Sr. Ferré: No sé si estan d’acord o no però això és criteri discrecional de l’Ajuntament. 
 
Sr. Olivella: Ah! o sigui, una altra decisió participativa, no? 
 
Sr. Ferré: Hem tingut una reunió amb ells i se’ls ha explicat el tema i bé, ja està. Si estaven 
d’acord o no estaven d’acord, no sé el que li hauran dit a vostè. 
 
Sr. Olivella: A mi no m’han dit res. Només pregunto pel pla d’usos. 
 
Sr. Ferré: Jo li dic que estaven contents amb que no se’ls hi treies, com a mínim, de la 
platja i això és el que se’ls hi ha dit. 
 
Sr. Olivella: M’agrada que ho digui així en veu alta perquè així ho contrastarem. D’acord. 
Gràcies. 
 
Sr. Parera: Respecte a l’enllumenat que falten faroles i moltes faroles que no funcionen, 
estem al cas, estem intentant solventar-ho. Però avui en dia tal i com tenim el pati és 
bastant difícil, hi estem a sobre. Ens diuen que sí, que sí, que sí, jo confio en que algunes, 
tres o quatre, aquesta setmana les podem posar. I reparar-ne algunes. De la resta anirem 
fent el que puguem i haurem d’esperar a veure si es solventa. No tinc res més a dir de tot 
això. 
 
Sra. Rubio: Hola, bona tarda a tothom. A veure, primer posar sobre la taula abans de 
contestar-vos a vosaltres, i m’agrada molt que m’hàgiu fet aquesta pregunta per informar 
a la ciutadania de com està actualment la situació. A part volia parlar del tema, decirte 
Tejedor, que esta semana he estado en el programa del nuevo contrato de la Generalitat 
de los próximos cuatro años y pone bastante hincapié en el tema de la transfobia. Fíjate 
que casualidad, ¿vale? Y encima dice que en los próximos cuatro años, insta a los 
ayuntamientos para que empiezen a hacer protocolos sobre éste tema. Tanto transfobia 
como mobbing. En los coles se apuesta mucho por la adolescencia y por la infancia. Es la 
apuesta de la Generalitat en los próximos cuatro años en el tema de Benestar Social. O sea 
que es un tema que un día u otro tendremos que poner encima de la mesa y entonces sí 
que tendremos que hacer un protocolo al respecto. Porque ya te digo que la misma 
Generalitat insta este tema. Que los próximos cuatro años nos pongamos las pilas con este 
tema. 
 
Otra cosa que quería comentar, una altra és el tema dels habitatges. Jo sempre he dit que 
serveis social és un termòmetre del que succeeix fora. Del que succeeix al municipi perquè 
allà és on comencen a trobar els problemes. Hi ha el llistat de cent cinquanta habitatges, 
vaig dir l’altra vegada que són habitatges amb finalització d’obra. Fàcil de trobar el llistat a 
l’ajuntament, és finalització d’obra que han dit els mateixos constructors. Què passa amb 
aquestes vivendes? Ara hem de mirar si estan ocupades, si no estan ocupades, si hi ha  
 
 



 

 

algun lloguer, s’està fent la retrospecció. Vinc a dir que el termòmetre que és Benestar 
Social perquè des de fa dos anys les tècniques estan dient que els desnonaments i les 
ocupacions i reocupacions succeïen. És a dir, hi ha desnonaments i ocupacions constants a 
Segur de Calafell que és la que està més tocada. Què passa? No hi ha setmana que no hi 
hagi cap desnonament a Benestar Social des del Jutjat. I parlem contínuament amb la PAH 
i ens està dient contínuament que hi ha molta edificació perquè ells també tenen els seus 
llistats amb els immobles vuits, lògicament. Nosaltres ens reunim mensualment amb la 
PAH i treballem molts mà a mà en temes d’assessorament, inclús tenim usuaris que són 
dels dos i han d’anar treballant. Sé que antigament també es feia però ara aquestes 
sinergies han de ser encara més fortes perquè hi ha aquesta situació. Ells mateixos ens 
estan dient que tenen problemes per trobar pisos de grans tenidors que estiguin buits. És 
a dir, aquesta feina si la part tècnica de Serveis Social ja va posant el semàfor en vermell 
que succeïa aquest tema, vale. I que les persones com vaig dir, sobretot a Segur de 
Calafell, que vivien de la construcció, que eren molts autònoms i que a la llarga no 
tindrien ni atur, jo ja els seguia. O sigui fa tres anys que van deixar de pagar les seves 
hipoteques i ara venen els desnonaments i ens retreuen això. Que vol dir? Que estem 
treballant encara quan quinze habitatges veritablement estan buits! Perquè hi ha molts 
que ho estan. Hem de mirar també que ja ho vaig dir, els grans tenidors tenen de dos a 
cinc anys per fer els canvis de nom. Ens estem trobant que venen cartes, el banc fulanito 
ha hecho un alquiler social a tal vecino, ¿Vale? Mirem el cadastre i aquesta vivenda encara 
està a nom de l’antic propietari. O sigui que hi ha una feina de xinos per fer. Què fem 
paral·lelament? T’estic exposant la situació que m’estic trobant perquè tota la ciutadania 
es doni compte que aquí hi ha molta feina a fer. Ojalà tingués jo un gabinet com pot ser 
Barcelona, com pot ser Sabadell, amb cinquanta professionals i tècnics. Jo en tinc dos i 
amb dos vaig fent el que puc; i feina que fan. També tinc un munt d’ordenances d’entitats 
d’altres municipis per mirar perquè necessitem aquest tipus d’ordenança per poder fer i 
sancionar a les entitats o als grans tenidors. Hi ha sobre la taula, hem d’estudiar-les i hem 
de mirar-les cada una mira segons les sinergies del seu municipi. I hi ha un municipi més 
gran i té més facilitat davant una ordenança per tirar-lo endavant i que sigui efectiva que 
un municipi més petit. I a de posar-li fil a l’agulla amb això. Jo no crec que sigui fer de cop 
i volta una ordenança, la farem, clar que la farem i n’hi hauran sancions perquè és 
necessari. Jo m’estic trobant moltes persones desnonades que se li demana un pis en la 
Mesa d’Emergència de la Generalitat, més urgència que quan donen un pis a una família 
desnonada triga tres o quatre i cinc mesos en donar les claus. Jo que faig amb aquesta 
família? És el problema que m’estic trobant cada setmana i és el problema que hi ha al 
municipi i sobretot a la part de Segur de Calafell. Insisteixo, és un tema que els mateixos 
Serveis Socials i els mateixos tècnics ja estaven dient que passaria i ara ens trobem amb 
això.  
 
Estic fent dos feines a la vegada, parar el que ve i buscar una solució i a més a més 
intentar buscar habitatge per aquestes poblacions. Sé que és molta feina, jo de veritat, 
qualsevol moment veniu a les reunions que fem amb els tècnics, esteu convidats i veureu 
la realitat. Que no és una ordenança, que abans de fer l’ordenança ens assessorem si fa 
falta aquesta ordenança entre tots. Abans d’això hem de mirar que tenim al municipi 
perquè encara no sabem que tenim al municipi. No comencem, és que vull fer els passos 
poc a poc i fer-los bé, però no tampoc poc a poc perquè el temps se’m tira a sobre i les 
feines no tenen capacitat d’esperar i estic fent la feina per doble, per tres vies diferents. 
Aquesta és la informació que volia deixar sobre la taula per tothom. Vull dir que és un 
tema setmanal, no hi ha setmana que no hi hagi un desnonament al municipi. I ja no 
estem parlant de grans tenidors o persones que tenen hipoteca, estem parlant de lloguers. 
De lloguers de persones que ja estan desnonades, que s’han ficat en un lloguer d’una 
persona particular i que tampoc poden pagar-ho. Ja ens estem trobant de tota mena. No 
sé, a lo millor informant. El que ha dit del tema de les ordenances? Hi ha vàries i totes són 
diferents i estem mirant a veure quina és la que s’emmotllarà una miqueta més a les 
circumstàncies del municipi. Però t’asseguro que la primera que té més ganes de fer-ho  



 

 

 
 
 
sóc jo. I quan s’hagi d’acordar aquesta ordenança esteu convidats a fer les aportacions 
que faci falta i ho consensuarem entre tots perquè és una ordenança que va pel bé del 
municipi, no va pel bé de ningú, simplement del municipi. Jo crec que en aquestes coses 
tots estarem d’acord. Gràcies. 
 
Sr. García: Nosotros tenemos la misma coherencia que vosotros. Vosotros habéis votado 
en contra de lo del AMI o sea que. 
 
Sra. González: Mi sentido de voto con los presupuestos ya lo he explicado. 
 
Sr. Olivella: M’agradaria contestar per al·lusions. 
 
Sr. Ferré: D’una pegunta que ha fet? 
 
Sr. Olivella: En relació a la moció. 
 
Sr. Ferré: La pregunta que l’ha fet, ell  no té cap pregunta. En tot cas, si no ha fet cap 
pregunta en el proper ple pots. A veure no ha fet cap pregunta en aquest sentit. Estan 
responent a les preguntes ara. 
 
Sr. Olivella: Sí, però està relacionat. 
 
Sr. Ferré: Sí, però no hi ha cap pregunta. En tot cas quan tornem a parlar de la moció o en 
el proper ple en precs i preguntes. 
 
Sr. Olivella: No, jo el voldria aclarir. És molt breu. No em deixes parlar? 
 
Sr. Ferré: Joan, et recordo les regles del torn de precs i preguntes. És que sinó allarguem i 
està tothom esperant per poder intervenir.  
 
Sr. Olivella: D’acord. 
 
Sr. Ferré: Ja fa temps que estan aquí i sinó seguim una mica les regles al final. 
 
Sr. Olivella: Era justificat pel fet d’haver presentat una moció. 
 
Sr. Ferré: Ja ho ha explicat al principi del ple. 
 
Sr. Olivella: És que donava la sensació que nosaltres hem passat aquesta moció. 
 
Sr. Ferré: Ja ho ha explicat al principi del ple.  
 
Sr. Olivella: És que ho ha fet molt malament. 
 
Sr. Ferré: En tot cas has tingut els precs i preguntes per poder explicar el que sigui. En 
qualsevol cas ja li dic, el proper dia que es debati la moció. 
 
Sr. Olivella: Gràcies pels minuts per no poder aclarir-ho. 
 
Sr. Ferré: Aclarim els que falten? El tema de la seguretat que s’ha comentat, ja s’ha dit que  
 



 

 

ni gastéssim un milió d’euros, o dos milions d’euros o els que fossin no tindríem el 100 % 
mai que no passés res. En una obra per exemple, el pressupost d’una obra acostuma a ser 
d’1 % del cost. L’1 o el 2 % del pressupost de l’obra. Per tant si quantifiquéssim aquest 
tant per cent del que ens costa el carnaval, estaríem parlant de 1.300 € o així. En canvi 
estem parlant d’un cost de seguretat que l’any passat va superar els 35.000 €, 
precisament el que va costar el carnaval de nit. Ho dic perquè tinguem una idea de la 
seguretat que vam tenir l’any passat i del cost que hem destinat des de l’Ajuntament de 
Calafell a aquest carnaval. Evidentment que mai és suficient o que sempre ens podem 
quedar curts, fins i tot l’any passat que potser va ser el que més hem gastat en despesa de 
seguretat. Tot i així no estava mai segurs al cent per cent que no pogués passar alguna 
cosa. Per això hi ha les assegurances, per això hi ha els vigilants que es posen, la seguretat 
que és poca, per això hi ha a més a més els vigilants que posen els de la carrossa. Vull dir 
que a més a més unes tanques que acompanyaran en el recorregut però que alhora no 
serà la despesa de tanques que hi va haver l’any passat. En aquest sentit, si hauran 
mesures de seguretat? Doncs evidentment i s’ha modificat el Pla de Seguretat d’acord 
amb els tècnics, s’ha parlat amb ells, s’ha negociat amb ells evidentment. Tota la seguretat 
sempre és una negociació en aquest sentit i evidentment ja dic que tot i que féssim més 
pressupost en seguretat mai tindríem el cent per cent de seguretat que no passi res. Per 
això estan les assegurances i per això està tota la part de seguretat d’aquest carnaval i que 
aquest any continuen havent mesures de seguretat que com a mínim doncs els incidents 
que podrien passar, o que han passat en altres ocasions, doncs no succeeixin.  
 
En aquest sentit, s’ha comentat també el tema de la legionel·la. Ha dit que n’hi hauria 
sempre. Sí, és veritat, segurament hi haurà sempre en les deteccions que es facin en unes 
quantitats molts reduïdes que no suposaran cap tipus de perill per ningú. I com que ara 
hem tingut aquesta experiència jo crec que hem d’aprofitar aquesta possibilitat que ens ha 
donat aquesta experiència perquè a partir d’ara en qualsevol analítica que surti un mínim 
rastre de legionel·la, jo crec que serà bo que l’Ajuntament ho faci públic des del primer dia 
a la pàgina web, penjant-lo fins i tot. I si això afecta a algun col·lectiu, fent-li saber i 
espero que no generi cap tipus d’alarma social perquè s’ha vist que amb l’alarma social no 
es va enlloc. Per tant jo crec que aquesta experiència ha de servir a partir d‘ara perquè en 
lloc d’amagar-ho com s’ha fet tradicionalment a la casa, perquè també n’hi ha hagut en el 
passat i tampoc s’ha dit res, doncs en lloc d’amagar-ho, crec que aquesta experiència s’ha 
d’agafar en positiu i a partir d’ara qualsevol rastre, qualsevol traça petita que surti de 
legionel·la doncs es farà pública. Es dirà evidentment en el cas que sigui així que no hi ha 
cap tipus de perill que s’ha pres les mesures oportunes i per tant l’Ajuntament en aquest 
cas informarà, tot i que els protocols diguin que no, informarem que es produeix o no 
aquest tipus d’efecte. 
 
El tema dels títols de la Junta de Govern Local ja ho hem comentat diverses vegades que 
s’havien d’unificar. En aquest sentit també ho hem anat demanant a les diverses juntes 
que s’han fet i mica en mica anirem posant les mesures perquè això sigui així. Decrets 
també que són títols de Junta de Govern Local ens passa igual.  
 
Sobre el tema de l’enllumenat estem mirant a veure si amb l’adjudicació que hem fet 
podem fer manteniment i per tant deixar el manteniment per que acabi el que s’estava 
fent fins ara i fer una mica un manteniment una mica més adequat. Això és el que estem 
fent i estem treballant aquests darrers dies i esperem que quan tinguem noticies us les 
podem informar al respecte. Som els primers que tenim consciència que el tema de 
l’enllumenat hi ha molts fanals que no s’estan arreglant però de mica en mica en aquestes 
últimes setmanes alguns d’ells s’han reparat i posat al dia. Fins i tot alguns que feia molt 
de temps que portaven sense arreglar-se i que en aquestes últimes setmanes s’han anat 
reparant. 
 
Sobre el tema de les terrasses al Passeig Marítim comentar doncs que en aquest sentit  



 

 

 
 
 
estic content que en una jornada que era només i específicament pels comerciants i 
restauradors de primera fila, i se’ls va convidar personalment, donant-li una quartilla on 
se’ls convidava a ells, i únicament a ells, assistir en aquestes jornades. Com vàreu veure 
van venir alguns membres d’altres grups polítics que no tenen cap tipus de negoci en 
tema de restauració i no se’ls va fer fora. Cosa que quan en altres reunions que s’han fet 
per parlar del mercat, per exemple, doncs el polítics que hi anàvem a informar-nos doncs 
en aquest cas ens feien fora. Per tant jo destaco aquest fet com una cosa que demostra la 
transparència i la total confiança en tothom i en una reunió que està dirigida a un 
col·lectiu, doncs si es presenten persones alienes a aquest col·lectiu doncs en aquest cas 
demostra un tarannà diferent, com a mínim que no se’ls fa fora d’aquesta reunió sinó que 
a més a més si alguns d’ells participen tampoc tenim cap inconvenient en atendre les 
peticions. En qualsevol cas el que sí puc dir és que el tema de les terrasses i del projecte 
del Passeig Marítim que es va explicar és un projecte en el què anem avançant poc a poc i 
en el què a més a més hem donat aquesta possibilitat i ja ho vàrem explicar a la xerrada 
que es va fer. Per dos motius, una que només podrien donar aquesta possibilitat a negocis 
que ja estiguessin a primer línia i que a més a més ens va semblar oportú per l’ubicació 
perquè ho havien demanat a més a més. Era possible fer-ho sense fer una inversió molt 
alta, de poder fer una petita prova aquest estiu. I és per aquest motiu, per tal de tenir 
dades i per tenir informació de com funcionaria de com podrien funcionar terrasses en les 
ubicacions doncs que s’han proposat doncs poder fer una petita prova durant aquest estiu  
i mirar a partir d’allí doncs tenir més presència en la resta de la platja. El número 11 jo no 
l’he citat mai ni crec que l’hagi citat mai ningú. Es va parlar d’una xifra que evidentment 
s’havia d’estudiar. En el front de la platja hauríem de veure quina capacitat té d’absorbir 
terrasses per no perjudicar sobretot el que és el paisatge i la presència d’elements i 
artefactes en el mixt de la platja i que no perjudiquessin doncs tots els visuals i tot això; el 
número 11 no surt enlloc o al menys jo no el vaig sentir ni tant sols ho vaig nomenar. Però 
sí és veritat que s’ha de limitar el número, si són trenta-vuit establiments no tots ho 
podran tenir. No podrà haver trenta-vuit terrasses, això sí que es va contar a la reunió però 
sí que hem de fer el projecte que és el que s’ha de fer a partir d’ara. Fer el projecte, veure 
quantes més o menys podrien haver-hi, veure que han fet en altres municipis que també 
han optat per aquestes solucions, posar unes distàncies segurament entre ells i mirar a 
veure quina capacitat tenim de poder assumir aquest projecte i evitar així tots els efectes 
d’impacte visual que es podrien tenir en aquest sentit. Serem curosos en aquest sentit, per 
tant, serem en aquest cas potser més restrictius del que podríem ser i tenir més 
generositat en aquest sentit. Però crec que el que hem de valorar és sobretot això, tenir 
dades per fer aquesta prova pilot. I respecte als efectes mediambientals, desconec que hi 
hagi cap efecte mediambiental, tret de l’impacte visual, en l’ implantació de terrasses. En 
tot cas al revés, no? Perquè precisament el que es pretén és recuperar dunes, recuperar 
que la sorra fina que hi havia hagut a la platja de Calafell torni a quedar-se i poder 
utilitzar-se en cas de temporal per posar tot el que són les sorres de les platges que es 
puguin malmetre. En aquest cas jo crec que el projecte mediambiental que hi ha és la 
finalitat del projecte i que les terrasses, si més no, són una part molt petita d’aquesta 
intervenció que es pretén. Doncs que sigui prioritari en aquest sentit i per tant els efectes 
mediambientals de les terrasses en aquest sentit no tenen perquè tenir-lo. 
 
I per acabar, respecte de les ubicacions i resituacions de regidories que busquem la 
confrontació entre nuclis. D’això pel que hem sentit l’únic que busca la confrontació entre 
nuclis és vostè que ha comptat si posem al poble, a la platja, a Segur. Jo crec que 
l’Ajuntament és prou intel·ligent com per valdre i entendre que tot el municipi és una cosa  
i que ens interessa destacar doncs que estem intentant estalviar en lloguers. Alguna de les  
 



 

 

propostes que ha fet no són només lloguers. Per exemple quan ha dit que es rehabilités la 
masia de Cal Rion per posar-hi Urbanisme. Urbanisme està ubicat en un edifici que ens 
costa cap lloguer i que a més reformar aquesta masia de Cal Rion costaria un milió dos-
cents mil euros, que hi ha el projecte fet, que el van fer vostès. A més a més és una 
estimació d’aquest projecte, d’aquest cost. I per tant el que estem fent és aprofitat els 
locals existents municipals per reubicar aquestes instal·lacions que tenim en lloguers. Li 
recordo que tenim quatre lloguers i que aquest any volem intentar reduir a un sol, els 
lloguers que té l’Ajuntament. Aquesta és la missió que ens hem proposat. Evidentment 
que ho fem utilitzant els espais municipals però a més a més utilitzant aquells espai que 
necessitin una mínima inversió perquè si una cosa té clara aquest equip de govern, no és 
només millorar les instal·lacions i els edificis municipals sinó que hem vingut a fer altres 
coses també. Com proposar nous equipaments i altres serveis doncs que es poden 
millorar. No només en quant a edificis municipals i dependències municipals. Jo crec que 
en tot cas sí que és veritat que en els edificis que estem proposant hi han altres regidories 
que històricament han estat en altres edificis que no complien amb les barreres 
arquitectòniques, altres doncs que estan en lloc on no hi caben i altres que estan en 
edificis amb unes condicions pèssimes. I per això doncs que ens proposem aprofitar tots 
els equipaments que tenim, molts d’ells infrautiiltzats. Per exemple, la sala d’actes de les 
dependències de Segur, doncs durant tot el dia no té cap tipus d’activitat. Jo crec que si 
estem pagant un lloguer per una sala de fer casaments, doncs és lògic que si tenim una 
sala amb unes condicions per fer casaments, doncs encara que estigui ubicada a Segur o 
estigui ubicada on sigui doncs que s’aprofiti aquesta sala per poder fer els casaments i no 
hi haguem de pagar un lloguer per fer els casaments. Això és un exemple dels molts que 
podria entrar en aquest debat però com que no vull entrar, com ha dit vostè, en una 
confrontació entre nuclis, de la manera que hi ha plantejat. Jo miro el municipi com una 
sola entitat i evidentment que cada nucli té la seva identitat i les seves característiques. I 
evidentment si estem desenvolupant un Pla de Barris i estem demanant un projecte pel 
nucli antic, el que no farem serà intentar perdre l’activitat econòmica al nucli del poble, 
sobretot. Per tant no pateixi, deixi’ns fer, deixi’ns ubicar les regidories on nosaltres creiem 
que poden encaixar i on hi ha la mínima inversió prevista per poder ubicar-se en edificis 
municipals estalviant aquests lloguers que tenim d’altres anys, i fins i tot alguns d’ells els 
vam fer nosaltres quan en algunes èpoques hem estat al govern. Però en aquest cas en el 
moment que estem de situació econòmica i intentant també encaixar aquesta rebaixa de l’ 
IBI en la què hi ha hagut una voluntat manifesta i per les possibilitats que tenim de fer-ho, 
d’intentar reubicar aquelles regidories que estan ocupant alguns espais que tenim en 
lloguer quan l’ajuntament té prous locals i prous llocs per poder ubicar aquestes 
regidories; doncs és una cosa ja de sentit comú. I això és una cosa que ha d’entendre 
tothom, si una persona hi vol fer un negoci el primer que fa és mirar si té un local per 
aquell negoci i en qualsevol cas sinó té un local per aquell negoci buscarà l’opció del 
lloguer. A l’Ajuntament hem fer el mateix, hem d’intentar estalviar costos pel ciutadans 
innecessaris. I més quan un ajuntament té els espais que té. S’han fet, per exemple, el 
Cinema Iris que ha buidat molta part d’activitat a les dependències municipals i quan s’ha 
fet, per exemple, la masia del Vilarenc, el projecte i tot el condicionament el van fer vostès 
quan governaven en l’anterior legislatura que han buidat molta part d’edificis que hi havia 
en altres nuclis i que s’ha posat en aquell loc. Allà al mig entre el poble i l platja. Per tant, 
buscar ara de tot això confrontacions entre nuclis jo ho trobo una mica absurd. La 
voluntat de l’equip de govern precisament és ubicar la biblioteca per reforçar encara més 
el caràcter de nucli antic i de nucli històric amb la represantativitat que suposa el nucli 
antic de Calafell. I per tant en aquest sentit, no pateixi que ni buscarem enfrontaments 
entre nuclis, mirarem d’estalviar els lloguers que tenim aprofitant tots els recursos que 
tenim. 
 
Alhora doncs també, ja que m’ho permet, avui que és en principi l’últim ple que 
celebrarem en aquesta sala doncs acomiadar aquesta sala com a sala de plens en aquest 
cas. Jo no descarto que en un futur tornem a veure que hi sigui la sala de plens, potser  



 

 

 
 
 
quan hi hagi a l’edifici ascensor o quan estigui més be condicionat però en principi com el 
ple del mes de març ja es celebrarà, en principi sinó hi ha cap daltabaix, en les 
dependències de la platja perquè està condicionada la nova sala de plens doncs 
m’agradaria acomiadar aquesta sala que ens ha vist doncs aquí batalles i pel·lícules de 
totes menes i de tota índole i en aquest cas a mi m’agradaria acomiadar aquesta sala de 
plens. Sí, farem la foto. 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 21:30, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretària en dono fe. 
  
 
 
 
 


