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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2012/6PLE2012/6PLE2012/6PLE2012/6    
    
A Calafell, en data 26 d' abril de 2012, es reuneixen els membres del/de la Ple de 
l'Ajuntament, sota la presidència del senyor , i amb l'assistència dels regidors anomenats a 
continuació, assistits per La secretària accidentall de la corporació senyor/a Agueda 
Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. JUAN JOSÉ IGLESIAS SÁNCHEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. ÀGUEDA SUBIRANA ALVAREZ 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
    
 
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré, interventora accidental 
 
 
I a les 09:03, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament 
dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
Sr. Olivella: Bé, abans de tirar així, volia fer una menció especial,  i fer constar  la mort del 
pare del regidor de Seguretat Ciutadana, i també, de l'àvia de la regidora, Montse López, 
que ha passat durant aquest període. Últimament no diem massa això, perquè creiem que 
el condol, doncs ha de ser per tots els ciutadans i ciutadanes del municipi, i per tant, jo 
crec que es general, però fer una menció especial, ja que són persones que estan aquí, i 
tots, doncs no sé. Es va fer saber a tothom,  a tots els regidors i regidores. Si, t’ho puc 
assegurar i demostrar. 
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1.1.1.1.APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011    
    
    
Sr. Ferré: Hi ha un parell de coses que, hauríem de comentar; que es que la data no està 
bé. O sigui, surten 2 mesos seguits, 
 
Sra. Cumplido: Posa Calafell, en data 27 d'Octubre de Setembre de 2011. 
 
Sr. Ferré: Si. I després hi ha algunes pàgines que en lloc d’UAM, amb O. Llavors,... 
 
Sr. Olivella: D’acord. Doncs, ho modificarem. No patiu.  
 
    
2.2.2.2.----    PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI DE LES PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI DE LES PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI DE LES PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI DE LES 
CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL PELS LLOCS DE TREBALL DE CAPORAL CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL PELS LLOCS DE TREBALL DE CAPORAL CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL PELS LLOCS DE TREBALL DE CAPORAL CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL PELS LLOCS DE TREBALL DE CAPORAL 
I DE SERGENTS DE LA POLICIA LOCAL.I DE SERGENTS DE LA POLICIA LOCAL.I DE SERGENTS DE LA POLICIA LOCAL.I DE SERGENTS DE LA POLICIA LOCAL. 
  
 
En data 5 d’octubre de 2010, va tenir entrada en el Registre de l’Ajuntament, la sentència de data 30 
de setembre de 2010, amb número de sentència 3316/2010. 
 
La decisió d’aquesta sentència deia: 
 

“Que debo ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE el Recurso Contencioso 
Administrativo interpuesto por D. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MATARIN contra 
la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto con fecha 16 de 
enero de 2009, contra la desestimación – también presunta – de la petición 
formulada por el recurrente, mediante escrito presentado en fecha 28 de agosto 
de 2008, en el que solicitaba que se cumpliera la legalidad vigente en las 
provisiones de diferentes plazas de mandos de la policía Local del municipio de 
Calafell, declarando la nulidad del citado acto, y condenando al Ayuntamiento de 
Calafell a que tramite y resuelva el procedimiento de revisión de oficio contra los 
actos administrativos que se relacionan en el escrito presentado por el recurrente 
el 28 de agosto de 2008, debiendo comunicar a este Juzgado cada 15 días a 
partir de la notificación de esta Sentencia, las actuaciones llevadas a cabo en ese 
procedimiento hasta su Resolución final, y condenando al Ayuntamiento al pago 
de las costas hasta un máximo de 600 euros.” 

 
Fruit d’aquesta sentència i a la vista de la petició feta per l’actora, es va procedir a l’obertura 
de l’expedient de revisió dels actes administratius, als efectes de veure si es va seguir la 
correcta aplicació de les bases en la determinació dels diferents càrrecs. És per això que la 
Junta de Govern Local va acordar l’obertura d’un expedient de revisió d’ofici. 
 
Realitzada tota la instrucció, es va donar tràmit d’audiència per un termini de 10 dies a les 
parts interessades, durant el qual no es van presentar al·legacions. 
 
En data 18 de novembre de 2011 es va dictar el Decret de l’Alcaldia núm. 4766, 
mitjançant el qual es suspenia el procediment i es traslladava l’expedient a la Comissió 
Jurídica Assessora perquè emetés el seu dictamen preceptiu i vinculant. 
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El dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora ha arribat a l’Ajuntament de Calafell 
el dia 2 d’abril de 2012. La part resolutiva d’aquest dictamen diu el següent: 
 

“S’informa desfavorablement sobre la nul·litat de ple dret dels decrets del 
mateix Ajuntament de nomenament dels Srs. José María Cobo Olivé, Lluís 
Barrull Gomà i Enrique María Domínguez, com a sergents de carrera, els Srs. 
Joaquin Aláez Cecilia i José Gonzàlez Pérez com a caporals, tots ells de la 
Policia Local de Calafell.” 

 
En data 18 d’abril de 2012, ha emès informe la Secretària accidental de l’Ajuntament de 
Calafell. 

 
Són d’aplicació els articles 62, 102-106 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; article 53 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; article 173 del Decret del Decret del Decret del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya; arègim local de Catalunya; arègim local de Catalunya; arègim local de Catalunya; article 218 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals; Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; 
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; 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals; Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals; Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals; i articles 8.2.c) i 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica 
Assessora. 
    
La revisió d’ofici constitueix un procediment excepcional en virtut del qual l’Administració, 
exercitant potestats privilegiades d’autotutela, pot en funció dels supòsits: declarar la 
nul·litat dels seus propis actes sense necessitat d’obtenir una declaració jurisdiccional; 
revocar-los, igualment sense títol judicial; o declarar-los lessius i demanar la seva anul·lació 
en seu judicial. 
 
Malgrat això, l’Administració no pot revisar o revocar lliurement els seus propis actes i 
disposicions ja que es troba vinculada pels principis d’eficàcia jurídica (articles 56 i 57 Llei 
30/1992) i pel de seguretat jurídica (article 9.3 Constitució), que igualment justifica la 
imposició de límits a aquesta capacitat revisora. Per tant, només amb ocasió de la 
resolució d’algun dels recursos administratius interposat contra aquests o sent algun dels 
procediment de revisió previstos a la Llei 30/1992, pot l’Administració anul·lar o revocar 
els seus actes i disposicions. 
 
En virtut de la legislació bàsica sobre règim local, els ens locals poden revisar les seves 
disposicions, actes o acords en els termes establerts per la legislació reguladora del 
procediment administratiu comú, sens perjudici dels supòsits específics establerts per la 
legislació bàsica de règim local. 
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Segons les disposicions establertes a la Llei de de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, les Administracions Públiques, en 
qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitut d’interessat, i previ dictamen 
favorable de l’òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma, podran declarar d’ofici la 
nul·litat de determinats actes administratius en els supòsits previstos a l’article 62 
d’aquesta Llei. 
 
L’esmentat dictamen, a part de ser preceptiu, és vinculant, ja que aquest determina el 
sentit de la resolució que ha de posar fi al procediment de revisió. Un cop sol·licitat aquest 
dictamen, el termini per dictar i notificar la resolució en el procediment de revisió es 
suspén fins que es rebi l’informe, sense que aquesta suspensió pugui excedir en cap cas 
els sis mesos. 
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a la revisió de l’acte administratiu 
esmentat a l’encapçalament. 

 
La Comissió Informativa de Serveis Interns amb el vot favorable dels membres de CIU, 
PSC-PM I PPC, i les abstencions d’UAM, proposa al Ple: 
    
Primer.Primer.Primer.Primer.---- No declarar la nul·litat de les convocatòries de selecció de personal pels llocs de 
treball de caporal i de sergents de la Policia Local, revisada d’ofici fruit de la sentència 
dictada en el Procediment abreujat 599/2009, en base als motius continguts en la present 
proposta.  
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Notificar aquest acord a les parts interessades, indicant que contra aquest acord 
només és possible al interposició de recurs contenciós administratiu, en els termes i forma 
previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Donar compte del present acord al Jutjat contenciós administratiu número 2 de 
Tarragona. 

 
Sra. López: Bon dia. Bé,  aquest procés, es va inicia, realment, l’inici va ser al 2008, va ser 
per part, d'una denuncia per part d'un dels sindicats que tenim a l'ajuntament, i bé, doncs 
s'ha continuat, s'ha fet tot el procés que calia, fins al punt que, bé, es va fer una revisió 
d'ofici, com tots sabem, a la comissió jurídica assessora de la Generalitat, de Catalunya es 
vinculant, perquè, en un principi, va haver una sentencia on s'estimava parcialment… Bé, 
hi ha hagut diferents resolucions en un principi, això bé, com es vinculant en aquest cas, la 
comissió jurídica que assessora, es dona per no estimada, o desestimada. Es desestima el 
que van reclamar en aquest cas, el que van denunciar en aquest cas, aquell sindicat, i es 
dona per correcte, la titulació de les persones que van formar part d'aquest procés, i per 
tant, va ser correcte. No hi ha més. Gràcies. 
 
Sr. Robert: Si, gràcies senyor alcalde, bon dia a tothom. Això ve d'un expedient, que es va 
iniciar a la legislatura 2003/2007, i, on va haver queixes, d'algun membre de participant 
en aquest procediment, i posteriorment, al 2008, va haver una denúncia, com ha dit la 
regidora d'un sindicat. Bé, jo aquí si que voldria parlar, no del procediment i la resolució, 
això si, d'alguns aspectes. Per exemple, nosaltres, a la comissió informativa de serveis 
interns, vam preguntar si l'ajuntament, faria alguna cosa al respecte, i, la regidora em va 
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dir que això era una decisió política, i que ja ens dirien alguna cosa. I, aqui és on voldria 
intervenir, perquè això, es fruit d'un acte administratiu, i no d'un acte polític; per tant, la 
resposta hauria de ser, una resposta per dir alguna cosa, procedimental i administrativa. O 
sigui, jo, la meva opinió personal, és que hauria de ser una resposta com a ajuntament, no 
com a partits polítics, ni molt menys; si no com a ajuntament. Nosaltres som, funcionaris 
polítics, podríem dir, perquè, venim a treballar aquí, i fem les coses lo millor que puguem. 
Tothom es veu amb cor, actualment, de denunciar a l'administració, i, 
nosaltres,doncssortim pels diaris; concretament en aquest procediment tot l'ajuntament, 
de tots els colors va sortir, als diaris. L'opinió pública, lo primer que fa quan surten 
aquestes noticies al diari, es criticar a tots els polítics, i, em va sobtar la resposta de la 
regidora, quan em va dir que segurament, era un tema polític i que no pensaven fer res. 
Jo els hi demanaria, senyor alcalde, que, l'ajuntament fes alguna cosa amb el tema 
administratiu. Que consultés a la secretària de l'Ajuntament, com a màxim responsable 
jurídic del mateix, i digui a veure, que és el que ella recomanaria, com a, acte 
administratiu, respecte a aquest cas. O un comunicat de l'Ajuntament, o, demanar al 
denunciant en aquest cas, que reconegui i acati la sentència públicament, tal com van fer, 
la queixa públicament. Senzillament és això. Gràcies. 
 
Sra. López: A veure, és ben cert que, l'altre dia, la comissió de serveis interns, vostè va fer 
una intervenció. Des del meu punt de vista, jo crec que la resposta, ara mateix la tret de 
context. O sigui, perquè vostè està dient això. Es ben cert que jo li vaig dir, que a veure, 
més que res era una qüestió política, això no, pel fons, o del tema que s'estava tractant; si 
no, vostè va dir, que es tenien que demanar responsabilitats a aquest senyor, perquè havia 
fet un mal, i jo m'ho vaig prendre més que com que vostè li havia afectat molt, que 
durant el seu mandat, doncs hagués fet una sèrie de publicacions als diaris, on aquest 
senyor, el senyor, que va fer la denuncia en representació del sindicat, doncs, que bé, si jo 
he d'anar, a qualsevol cosa que es publiqui, demanar responsabilitats, estaria tot el dia no 
només per processos administratius, si no per processos judicials tot el dia al jutjat. Per mi, 
el que val, es el que l’òrgan objectiu, que en aquest cas, es, la comissió jurídica assessora 
la que, ha dit, i es vinculant, preceptiu vinculant en aquest informe! Nosaltres, ho hem fet! 
O sigui nosaltres en aquest cas, al fons de la denuncia d'aquesta persona era que, 
aquestes persones, no complien amb la titulació, entre d'altres, o que no s'havien 
complert, amb els requisits, per dir-lo d'alguna manera, per poder formar part d'aquest 
procés, de selecció. Fins i tot va haver, o sigui, es va estimar en part! O sigui, va haver una 
estimació parcial, en una sentencia, i per això es va començar novament, i es va fer una 
revisió d'ofici perquè també es va demanar.  
 
Sr. Olivella: Sigui, jo en aquest cas, confio en la justícia, s'ha fet justícia! Si tothom estava 
d'acord que això estava malament i que aquesta denuncia, era incorrecta per parts dels 
sindicats, o de una persona, perquè, aquell senyor que va sortir als diaris, el que s'ha de 
dir és que representava a tot un sindicat! No ho va fer, en nom propi. O sigui, era, el 
representant, del sindicat ix de l'ajuntament. Doncs, per això va sortir als diaris, com hi ha 
d'altres persones que de seguida surten als diaris! Insisteixo; per mi el procés s'ha fet 
correctament! El tema de la responsabilitat, que vostè és el que em demanava, Jo li vaig 
respondre; decisió política en el sentit de que, si nosaltres hem de demanar, que aquesta 
persona, públicament, manifesti, de que s'ha equivocat; bé, això si que és una decisió 
política. A mi el que em serveix, és que, pel que es va iniciar, al procediment! Ara mateix, 
diuen que li desestimen, i en aquest cas, doncs les persones que actualment, són sergents, 
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i són caporals, que jo, els he conegut aquest any, realment no sé ni qui eren abans, menys 
un, doncs es correcte la seva assignació de les places i el seu lloc de treball. Si vostè, com a 
persona també responsable d'aquest consistori, i forma part del consistori, vol fer, o 
prendre, qualsevol mesura, jo el convido que vagi als mitjans on calgui, a fer la denúncia, 
o exposar-se la seva motivació. Això per mi, s'ha complert! Es objectiu totalment! I, 
simplement és això. O sigui, no li donaré més voltes, perquè clar, em d'avençar, si ens 
hem de quedar encolats en un procés, que es va iniciar en el 2003-2007, després es va 
posar una denúncia en el 2008, doncs no, entenc per que, quan no s'ha fet en d'altres 
casos. Seria una forma de dir, val, ho podem fer? Si. I no ho podem fer, doncs com no 
s'ha fet mai. Perquè mai s'ha demanat en aquesta casa responsabilitats, pel que es 
publica! Per tant, ja ho decidirem que fem. 
 
Sr. Robert: Si, gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, jo en cap cas vaig dir que es tenia que demanar responsabilitats en algú! Crec que la 
regidora no a entès lo que jo li pretenc dir. Potser és que m'he explicat malament. 
Jo lo que vull dir, és que, l'ajuntament, aquí també s'ha demanat una decisió d'ofici. >I jo 
lo que estic dient, és que l'ajuntament, en casos com aquest hauria també d'actuar d'ofici, 
i s'hauria, de fer alguna cosa administrativa, per donar a conèixer això, perquè si no, 
sembla que tothom es vegi amb cor, d'anar contra les administracions; contra mi, jo no he 
dit res de mi! La regidora diu que això es va fer, en la nostra legislatura. Escolti, això és un 
procediment, que ve de la legislatura 2003-2007! Jo no dic res de qui havia governant o 
qui no hi havia governant. Parlo, com ajuntament. Ara parlo com a responsable de 
l'ajuntament; 21 regidors que representem als ciutadans, i representem a l'administració! 
Es l'administració, que potser tindria que fer alguna cosa; no els partits polítics. Jo en nom 
meu, als diaris, jo no sóc persona que acostuma a sortir als diaris, vostès ja ho saben; això 
crec que l'ajuntament en aquest cas podria fer alguna cosa. De totes formes, li reitero la 
meva petició; que demani, a la secretaria de l'ajuntament les possibilitats que té 
l'ajuntament, i vostès decideixin, si ens volen fer alguna proposta conjunta bé, i si 
decideixen deixar-ho tal com està,doncsjo, senyor alcalde, l'únic que faig es manifestar, la 
meva opinió. Senzillament és això.  
 
Sra. López: Com bé ha dit, és la seva opinió; jo en cap moment he dit que vostè, 
insisteixo, nosaltres representem a tot el consistori, això ha quedat clar. Insisteixo que no 
és el primer procés judicial que hi ha en aquesta casa! No és el primer que desestimen a la 
part contraria quan ens denuncia! O sigui, perquè l'ajuntament doncs, no només ha 
tingut aquesta denuncia per part d'aquest sindicat, si no que, hem tingut diversos 
processos al llarg de tota la democràcia en aquest cas, i a veure, que, a nivell, legal, 
l'expedient, es tancarà en aquest cas, perquè ho enviarem al jutjat, que és ara mateix on 
està, perquè per això hem d'enviar, aquest informe de la comissió assessora jurídica, i, si 
es creu oportú, en aquest sentit perquè es que insisteixo, no entenc el per que, o no, si ara 
s'ha d'iniciar, demanar, responsabilitats a totes les persones, o tots els processos com 
vostè diu, perquè això es un acte administratiu, bé, doncs, si de cas el cost  inicial de la 
casa, ja dirà. Això, entenc que, per mi, aquest tema queda tancat en el moment que es 
presenti al jutjat, i es tanqui el cas, i en aquest cas es notifiqui a aquestes persones que ja 
ho saben, que la seva, la seva incorporació dins d'aquestes places és la correcta. Això bé, 
si no podem estar tot el matí donant-li voltes al mateix tema, jo crec que no arribarem a 
un acord. Per tant, s'ha actuat de forma correcta, i després doncs ja valorarem, i si de cas, 
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doncs ja els hi convidarem, en aquest cas als grups del consistori, si, es pot fer alguna cosa 
o no; això, tampoc no anirem més enllà, a donar-li més voltes al mateix. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: Si. Nosaltres ho aprovarem l'única cosa que, dir això que, no es per descrèdit de 
l'anterior equip de govern! Si no que es per descrèdit, de l'ajuntament! El que va fer 
aquesta denuncia. I lo que estem demanant, és que restableixi, la dignitat política, dels 
regidors que hi havien, no només a l'anterior legislatura! Si no a l'anterior… 
 
Sr. Olivella: Ja està entès Ramon. 
 
Sr. Ferré: I creiem que, en aquest moments en que, precisament el descrèdit polític, doncs 
està a l'ordre del dia a la ciutadania, doncs creiem que és important, que en un procés en 
que, ha guanyat i ha donat raó, a l'ajuntament, i que va haver tant d'enrenou públic, als 
mitjans de comunicació, crec que es bo, que com a mínim s'intenti restablir, la dignitat 
dels representants municipals. 
 
Sr. Olivella: Bé. Com bé deia, I escoltant tot el que heu dit, realment s’entén, tot el que, 
s'ha plantejat. De tota manera, lo que si que queda clar avui, és que, no declara l’a 
nul·litat de les convocatòries d'aquella selecció que es va fer en aquella època, i jo crec 
que, tindrem en compte, jo penso que des d'un principi lo que ja, també ha manifestat el 
Joan Carles, el primer cop jo crec que, anava per aquesta línia, i penso que la Montse ha 
intentat també en algun moment, doncs dir el mateix, de que, realment hem de fer potser 
alguna cosa i crec que val la pena, de fer-ho més públic i, que no quedi doncs, si, es 
correcte. Ho mirarem i ho tindrem en compte, de què realment, doncs el procés que es va 
fer en aquell moment va ser correcte. Això és lo que volíem dir tots, i lo que ens ha dit, 
exactament la sentència. Moltes gràcies. 
 
El Ple de la Corporació amb  18 vots a favor, 8 dels membres de CIU, 3 dels membres del 
PPC i 7 dels membres del PSC-PM, i 3 abstencions dels membres d’UAM, acorda:  
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- No declarar la nul·litat de les convocatòries de selecció de personal pels llocs de 
treball de caporal i de sergents de la Policia Local, revisada d’ofici fruit de la sentència 
dictada en el Procediment abreujat 599/2009, en base als motius continguts en la present 
proposta.  
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Notificar aquest acord a les parts interessades, indicant que contra aquest acord 
només és possible al interposició de recurs contenciós administratiu, en els termes i forma 
previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Donar compte del present acord al Jutjat contenciós administratiu número 2 de 
Tarragona. 
 
 
Sr. Olivella: Bé, els 3 punts següents són iguals, si us sembla, o voleu dir alguna cosa 
concreta, votem doncs els tres punts conjuntament? Us sembla bé? Senyor Parera? 
 
Sr. Parera: Si, senyor alcalde. 
 
Sr. Olivella: Llavors, els punts 3, 4 i 5 els votariem junts. 
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3333    APROVAR DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS APROVAR DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS APROVAR DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS APROVAR DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS 
RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT D’EXRECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT D’EXRECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT D’EXRECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT D’EXERCICIS ERCICIS ERCICIS ERCICIS ANTERIORS DE ANTERIORS DE ANTERIORS DE ANTERIORS DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL L’AJUNTAMENT DE CALAFELL L’AJUNTAMENT DE CALAFELL L’AJUNTAMENT DE CALAFELL     
 
Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 961/2012, de data 9 de març, es va iniciar 
l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, de baixes d’obligacions reconegudes en 
exercicis anteriors de l’Ajuntament de Calafell, pendents de pagament, per tal de  complir 
el principi comptable d’imatge imatge fidel, pel que respecta a la situació patrimonial, 
financera i pressupostària, i determinar que les obligacions que resten pendents de 
pagament responen a obligacions efectivament exigibles actualment. 
 
Vist que la regidora d’Hisenda va formular proposta raonada de les baixes d’obligacions 
reconegudes en exercicis anteriors pendents de pagament i que la Interventora Acctal. va 
emetre informe favorable al respecte, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que l’Ajuntament en sessió plenària, de caràcter extraordinari i urgent, celebrada el 
dia 15 de març de 2012, va aprovar provisionalment la baixa de les obligacions 
reconegudes pendents de pagament de l’Ajuntament de Calafell, integrades en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per import total de 695.703,79 €, segons detall 
individualitzat que figurava a l’annex de l’acord, iniciant el període d’audiència als 
interessats, a partir del següent al de la publicació de l’anunci d’audiència al Butlletí Oficial 
de la Província, considerant-se l’expedient definitivament aprovat si durant l’esmentat 
termini no es presenten reclamacions. 
 
Vist que d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, l’expedient per donar de baixa 
obligacions reconegudes pendents de pagament, integrades en l’agrupació de 
pressupostos tancats, de l’Ajuntament de Calafell de l’any 2012, es va publicar al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, inserció número 2012-03132 de data 24 de març, i  
per tal de donar tràmit d’audiència als interessats, s’ha exposat durant el termini de quinze 
dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci, per tal que es 
poguessin formular al·legacions i presentar els documents i les justificacions que 
s’estimessin pertinents. 
 

Vist que finalitzat el període d’audiència als interessats, la Secretària Acctal. ha emès 
certificat, amb data 18 d’abril de 2012, on consta que transcorregut el termini 
d’informació pública no consta que s’hagi formulat cap al·legació ni reclamació al 
respecte. 
 
La Comissió  Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada per 
la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea i per unanimitat acorda proposar al Ple: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar definitivament l’expedient de baixa de les obligacions reconegudes 
pendents de pagament de l’Ajuntament de Calafell de l’any 2012, integrades en 
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l’agrupació de pressupostos tancats, per import total de 695.703,79 €, segons detall 
individualitzat que figura com  annex d’aquest acord. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les 
obligacions indicades. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar definitivament l’expedient de baixa de les obligacions reconegudes 
pendents de pagament de l’Ajuntament de Calafell de l’any 2012, integrades en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per import total de 695.703,79 €, segons detall 
individualitzat que figura com  annex d’aquest acord. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les 
obligacions indicades. 
 
 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    
 
Relació d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats a donar de baixa per: 
 
a) Modificació negativa del saldo inicial de les obligacions reconegudes, per error o 
omissió, en les anotacions comptables. 
 

Núm. 
operació Exercici Orgànica Programa Econòmica CIF / NIF Descripció operació Saldo 

obligació 

2006001650 2006 422 1610 22500 A08146367 
CANON AIGUA 
SET/OCT-2005/5 

122,46 

2006001652 2006 422 1610 22500 A08146367 
CANON AIGUA 
SET/OCT-2005/5 

45,39 

2009006766 2009 520 9202 22000 A79206223 
ABONAMENT 
PART FRA. RFAC 
11792/08 

-12,27 

2008018595 2008 500 9202 22200 A78923125 
QUOTA M2M 
MOBIL 630476063 
18/06-31/07/08 

1,16 

2008023414 2008 500 9202 22200 A78923125 
DIFERÈNCIA FINS 
A CONSUM MÍNIM 
LÍNIA 630476063 

7,75 

TOTAL BAIXES PER ERROR         164,49 

 
 

b) Prescripció de les obligacions reconegudes en exercicis anteriors. 
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Núm. 

operació Exercici Orgànica Programa Econòmica CIF / NIF Descripció operació Saldo 
obligació 

2001003233 1990 30000 9300 22602 A-28340610 
IMPORT PER 
L'ADQUISICIO D'UN 
TRANSFORMA- 

299,75 

2001003234 1991 70000 1300 23020 39174838L 
IMPORT PER LES 
DESPESES DE DIETES 
PER 

117,20 

2001003235 1992 0 9120 22601 DELEGACIO 
IMPORT 
CORRESPONENT A LA 
MULTA IMPOSADA 

901,52 

2001003239 1993 0 2310 16107 36992725-P 
DESPESES 
D'ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA A 

244,14 

2001003240 1993 0 2310 16107 36992725-P 
DESPESES 
D'ASSISTENCIA 
MEDICA A FUNCIONA 

309,83 

2001003237 1993 11000 9120 22601 B43242734 
import per les despeses de 
presentacio d 

305,79 

2001003241 1993 11000 9120 22601 B43242734 
import despeses de 
representacio varias 

575,80 

2001003238 1993 30000 9300 22602 B43242734 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
SOPAR ANIVERSA- 

1.788,90 

2001003244 1993 60000 1560 21000 A-08978827 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
ADQUISICIO FOR- 

1.548,21 

2001003236 1993 60000 1700 21400 A58436155 
DESPESES 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIO VEHI- 

12.178,97 

2001003242 1993 90000 3120 22106 36992725-P 
DESPESES 
ADQUISICIO DE 
PRODUCTES FARMA 

231,05 

2001003243 1993 90000 3120 22106 36992725-P 

DESPESES 
D'ADQUISICIO 
PRODUCTES 
FARMACEU 

365,82 

2001003246 1994 0 2310 16107 RODRIGUEZ 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
L'ASSISTENCIA MEDI 

892,50 

2001003245 1994 10000 9300 22699 854909-E 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
MINUTA HONORA - 

74,30 

2001003249 1995 80000 9250 22601 G43092519 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES CASALS -- 

238,00 

2001003247 1995 90000 2320 48000 F43375658 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
ATENCIONS BENE- 

15,33 

2001003248 1996 50000 1510 23105 38032324F 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
BITLLET TREN I 

5,08 

2001003250 1996 90000 2320 48000 G-28016749 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES DE BIT--- 

8,99 

2001003251 1996 90000 3120 22200 Q-2869056-H 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES TELEFONI- 

1.066,96 
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2001003264 1997 30000 3300 21602 F08173593 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
MANTENIMENT MO- 

128,60 

2001003262 1997 30000 3340 48900 43384262-G 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
SUBVENCIO A L'ENTI 

450,76 

2001003257 1997 30000 3340 48900 ALMAS 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
SUBVENCIO ENTI- 

300,51 

2001003265 1997 30000 3340 48900 
JUBILATS 

POB 

IMPORT 
CORRESPONENT A LA 
SUBVENCIO EX--- 

420,71 

2001003256 1997 30000 3340 48900 
PARROQUIA 

S 

DESPESES 
CORRESPONENTS A 
DUBVENCIO ENTI- 

150,25 

2001003259 1997 30000 3340 48900 Q-9355293C 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
SUBVENCIO EXTRA 

480,81 

2001003263 1997 30000 3340 48900 RODOLINS 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
SUBVENCIO A L'ENTI 

450,76 

2001003255 1997 30000 3400 48900 
ESCOLA 
ATLET 

IMPORT 
CORRESPONENT A 
SUBVENCIO ESPORTI- 

150,25 

2001003252 1997 30000 3400 48900 G03074269 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
SUBVENCIO ESPORTI- 

240,40 

2001003254 1997 30000 3400 48900 
MOTO 
CROSS 

IMPORT 
CORRESPONENT A 
SUBVENCIO ESPORTI- 

300,51 

2001003253 1997 30000 3400 48900 PETANCA 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
SUBVENCIO ESPORTI- 

240,40 

2001003260 1997 40000 4320 48900 39640980C 
DESPESES 
CORRESPONENTS 
PARTICIPACIO JU - 

30,05 

2001003227 1997 50000 1510 22608 G-60826112 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
ADQUISICIO DE 

1.162,36 

2001003258 1997 51000 1560 21000 B43479948 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
MANTENIMENT VIA 

18,82 

2001003261 1997 60000 3120 22100 A-08065021 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTACIO 
TEM- 

487,05 

2001003226 1997 80000 9250 48900 43384262-G 

IMPORT 
CORRESPONENT A 
SUBVENCIO 
EXTRAOR- 

480,81 

2001003534 1998 100 9120 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

6,54 

2001003570 1998 100 9120 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003606 1998 100 9120 20800 A-78432945 
DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 

7,46 
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RENTING 

2001003642 1998 100 9120 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003489 1998 100 9120 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,25 

2001003490 1998 100 9120 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,25 

2001003535 1998 210 9201 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,36 

2001003536 1998 210 9201 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

6,54 

2001003571 1998 210 9201 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003572 1998 210 9201 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003607 1998 210 9201 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003608 1998 210 9201 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,46 

2001003643 1998 210 9201 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003644 1998 210 9201 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003491 1998 210 9201 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,08 

2001003492 1998 210 9201 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,25 

2001003537 1998 310 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

15,25 

2001003573 1998 310 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

17,39 

2001003609 1998 310 9300 20800 A-78432945 
DESPESES 
CORRESPONENTS 

17,40 
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CONTRACTE 
RENTING 

2001003645 1998 310 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

17,39 

2001003493 1998 310 9300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,25 

2001003538 1998 410 9200 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,18 

2001003539 1998 410 9200 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,16 

2001003541 1998 410 9200 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,36 

2001003574 1998 410 9200 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003575 1998 410 9200 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,75 

2001003577 1998 410 9200 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003610 1998 410 9200 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003611 1998 410 9200 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,75 

2001003613 1998 410 9200 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003646 1998 410 9200 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,49 

2001003647 1998 410 9200 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,75 

2001003649 1998 410 9200 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003494 1998 410 9200 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,10 
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2001003495 1998 410 9200 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,17 

2001003497 1998 410 9200 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,10 

2001003540 1998 410 9201 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,36 

2001003576 1998 410 9201 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003612 1998 410 9201 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003648 1998 410 9201 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003496 1998 410 9201 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,10 

2001003268 1998 410 9204 16200 P4300000I 
DESPESES 
CORRESPONENTS 
ASSISTENICA JORNA 

12,02 

2001003272 1998 410 9204 16200 P4300000I 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
ASSISTENCIA JOR 

12,02 

2001003267 1998 410 9204 16200 Q-0840004F 
DESPESES 
CORRESPONENTS 
ASSISTENCIA TECNI 

480,81 

2001003273 1998 410 9204 16200 Q-0840004F 
DESPESES 
CORRESPONENTS 
ASSISTENCIA CURS- 

150,25 

2001003274 1998 410 9204 16204 77780862Z 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
L'AJUDA PER ESTU-- 

90,15 

2001003542 1998 410 9250 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

6,54 

2001003578 1998 410 9250 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003614 1998 410 9250 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,46 

2001003650 1998 410 9250 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003498 1998 410 9250 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,25 
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2001003543 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

6,54 

2001003544 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

8,71 

2001003545 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,18 

2001003546 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

15,25 

2001003547 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

17,43 

2001003579 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003580 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

9,94 

2001003581 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003582 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

17,39 

2001003583 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

19,88 

2001003615 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,46 

2001003616 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

9,94 

2001003617 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003618 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

17,40 

2001003619 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

19,88 
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2001003651 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003652 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

9,94 

2001003653 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,49 

2001003654 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

17,39 

2001003655 1998 420 1300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

19,88 

2001003499 1998 420 1300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,03 

2001003500 1998 420 1300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,04 

2001003501 1998 420 1300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,07 

2001003502 1998 420 1300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,01 

2001003503 1998 420 1300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,07 

2001003504 1998 420 1300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,07 

2001003505 1998 420 1300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,07 

2001003506 1998 420 1300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,14 

2001003276 1998 420 1300 22707 B-43234236 
EN CONCEPTE DE 
PAGAMENT SERVEI 
GRUA PER 

36,06 

2001003548 1998 430 9205 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,18 

2001003584 1998 430 9205 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003620 1998 430 9205 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 
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2001003656 1998 430 9205 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,49 

2001003507 1998 430 9205 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,10 

2001003281 1998 440 1700 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,13 

2001003329 1998 440 1700 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,13 

2001003361 1998 440 1700 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,13 

2001003377 1998 440 1700 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,36 

2001003393 1998 440 1700 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,08 

2001003409 1998 440 1700 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,05 

2001003425 1998 440 1700 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,06 

2001003441 1998 440 1700 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,45 

2001003457 1998 440 1700 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,09 

2001003473 1998 440 1700 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

1,95 

2001003508 1998 440 1700 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,08 

2001003549 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,18 

2001003550 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,36 

2001003551 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

17,43 

2001003552 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

6,54 

2001003585 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 



 

18 
 

2001003586 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003587 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

19,88 

2001003588 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003621 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003622 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003623 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

19,88 

2001003624 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,46 

2001003657 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,49 

2001003658 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003659 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

19,88 

2001003660 1998 510 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003509 1998 510 9300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,10 

2001003510 1998 510 9300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,08 

2001003511 1998 510 9300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,40 

2001003512 1998 510 9300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,25 

2001003553 1998 510 9340 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,18 
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2001003589 1998 510 9340 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003625 1998 510 9340 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003661 1998 510 9340 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,49 

2001003513 1998 510 9340 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,10 

2001003554 1998 610 1500 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

6,54 

2001003555 1998 610 1500 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

15,25 

2001003590 1998 610 1500 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003591 1998 610 1500 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

17,39 

2001003626 1998 610 1500 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,46 

2001003627 1998 610 1500 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

17,40 

2001003662 1998 610 1500 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003663 1998 610 1500 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

17,39 

2001003514 1998 610 1500 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,05 

2001003515 1998 610 1500 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,20 

2001003275 1998 610 1510 22699 Q-0817001-A 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
TAXA PER INFORMES 

24,28 

2001003283 1998 620 1640 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,02 
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2001003331 1998 620 1640 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,02 

2001003363 1998 620 1640 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,02 

2001003379 1998 620 1640 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,04 

2001003395 1998 620 1640 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,01 

2001003411 1998 620 1640 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,01 

2001003427 1998 620 1640 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,01 

2001003443 1998 620 1640 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,05 

2001003459 1998 620 1640 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,01 

2001003475 1998 620 1640 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

0,23 

2001003282 1998 620 4310 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,72 

2001003330 1998 620 4310 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,71 

2001003362 1998 620 4310 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,71 

2001003378 1998 620 4310 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,98 

2001003394 1998 620 4310 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,44 

2001003410 1998 620 4310 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,29 

2001003426 1998 620 4310 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,32 

2001003442 1998 620 4310 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

2,47 

2001003458 1998 620 4310 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,49 

2001003474 1998 620 4310 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

10,77 

2001003516 1998 620 4310 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,05 
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2001003557 1998 630 1610 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

10,90 

2001003593 1998 630 1610 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

12,42 

2001003629 1998 630 1610 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

12,43 

2001003665 1998 630 1610 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

12,42 

2001003518 1998 630 1610 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,77 

2001003556 1998 630 4310 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,36 

2001003592 1998 630 4310 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003628 1998 630 4310 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003664 1998 630 4310 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003517 1998 630 4310 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,08 

2001003286 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

44,32 

2001003287 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,67 

2001003334 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

43,71 

2001003335 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,67 

2001003366 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

43,71 

2001003367 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,67 

2001003382 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

122,06 
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2001003383 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,86 

2001003398 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

26,89 

2001003399 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,41 

2001003414 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

18,26 

2001003415 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,28 

2001003430 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

19,46 

2001003431 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,29 

2001003446 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

151,95 

2001003447 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

2,31 

2001003462 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

30,09 

2001003463 1998 640 1550 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,46 

2001003478 1998 640 1550 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

662,25 

2001003479 1998 640 1550 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

10,06 

2001003285 1998 640 1710 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,79 

2001003333 1998 640 1710 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,78 

2001003365 1998 640 1710 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,78 

2001003381 1998 640 1710 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

2,18 

2001003397 1998 640 1710 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,48 

2001003413 1998 640 1710 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,32 

2001003429 1998 640 1710 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,35 
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2001003445 1998 640 1710 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

2,72 

2001003461 1998 640 1710 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,54 

2001003477 1998 640 1710 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

11,84 

2001003284 1998 640 9290 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

4,48 

2001003332 1998 640 9290 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

4,42 

2001003364 1998 640 9290 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

4,42 

2001003380 1998 640 9290 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

12,33 

2001003396 1998 640 9290 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

2,72 

2001003412 1998 640 9290 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,85 

2001003428 1998 640 9290 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,97 

2001003444 1998 640 9290 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

15,35 

2001003460 1998 640 9290 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

3,04 

2001003476 1998 640 9290 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

66,89 

2001003558 1998 650 4420 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,49 

2001003594 1998 650 4420 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,85 

2001003630 1998 650 4420 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,85 

2001003666 1998 650 4420 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,85 

2001003288 1998 650 4420 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,79 

2001003336 1998 650 4420 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,78 
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2001003368 1998 650 4420 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,78 

2001003384 1998 650 4420 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

2,18 

2001003400 1998 650 4420 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,47 

2001003416 1998 650 4420 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,34 

2001003432 1998 650 4420 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,35 

2001003448 1998 650 4420 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

2,71 

2001003464 1998 650 4420 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,53 

2001003480 1998 650 4420 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

11,85 

2001003519 1998 650 4420 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,10 

2001003290 1998 710 3230 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,79 

2001003338 1998 710 3230 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,78 

2001003370 1998 710 3230 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,78 

2001003386 1998 710 3230 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

2,18 

2001003402 1998 710 3230 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,48 

2001003418 1998 710 3230 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,32 

2001003434 1998 710 3230 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,35 

2001003450 1998 710 3230 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

2,72 

2001003466 1998 710 3230 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,54 

2001003482 1998 710 3230 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

11,84 

2001003521 1998 710 3230 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,23 
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2001003289 1998 710 3240 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,82 

2001003337 1998 710 3240 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,80 

2001003369 1998 710 3240 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,80 

2001003385 1998 710 3240 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

5,02 

2001003401 1998 710 3240 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,11 

2001003417 1998 710 3240 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,75 

2001003433 1998 710 3240 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,80 

2001003449 1998 710 3240 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

6,25 

2001003465 1998 710 3240 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,24 

2001003481 1998 710 3240 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

27,23 

2001003520 1998 710 3240 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,29 

2001003559 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

6,54 

2001003560 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

3,74 

2001003561 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,00 

2001003562 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,18 

2001003563 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,18 

2001003595 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003596 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,27 
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2001003597 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,56 

2001003598 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003599 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003631 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,46 

2001003632 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,27 

2001003633 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,56 

2001003634 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003635 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003667 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003668 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,27 

2001003669 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,56 

2001003670 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,49 

2001003671 1998 710 3300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,49 

2001003291 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,13 

2001003292 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,03 

2001003293 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,09 
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2001003339 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,13 

2001003340 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,03 

2001003341 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,09 

2001003371 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,13 

2001003372 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,03 

2001003373 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,09 

2001003387 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,37 

2001003388 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,09 

2001003389 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,25 

2001003403 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,08 

2001003404 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,02 

2001003405 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,05 

2001003419 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,05 

2001003420 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,01 

2001003421 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,04 

2001003435 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,06 

2001003436 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,01 

2001003437 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,04 

2001003451 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,46 

2001003452 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,11 
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2001003453 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,31 

2001003467 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,09 

2001003468 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,02 

2001003469 1998 710 3300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,06 

2001003483 1998 710 3300 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

2,01 

2001003484 1998 710 3300 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

0,47 

2001003485 1998 710 3300 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

1,36 

2001003522 1998 710 3300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,35 

2001003523 1998 710 3300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

1,48 

2001003524 1998 710 3300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,20 

2001003525 1998 710 3300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,10 

2001003279 1998 710 3300 48207 G-43292754 
PAGAMENT 
SUBVENCIO ANUAL 
1998 SEGONS IN- 

3.005,06 

2001003294 1998 720 3400 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

3,96 

2001003342 1998 720 3400 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

3,91 

2001003374 1998 720 3400 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

3,91 

2001003390 1998 720 3400 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

10,91 

2001003406 1998 720 3400 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

2,40 

2001003422 1998 720 3400 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,63 

2001003438 1998 720 3400 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,74 

2001003454 1998 720 3400 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

13,58 
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2001003470 1998 720 3400 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

2,69 

2001003486 1998 720 3400 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

59,19 

2001003526 1998 720 3400 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,20 

2001003270 1998 720 3400 48204 CICLISTA 
IMPORT SUBVENCIO 
ANUAL 98 ACORD 
C:G:15/ 

450,76 

2001003269 1998 720 3400 48204 
MOTO 
CROSS 

IMPORT SUBVENCIO 
ANUAL 98 ACORD 
C:G:15/ 

330,56 

2001003564 1998 730 2340 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

6,54 

2001003600 1998 730 2340 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003636 1998 730 2340 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,46 

2001003672 1998 730 2340 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003527 1998 730 2340 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,20 

2001003565 1998 740 2300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

6,54 

2001003601 1998 740 2300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003637 1998 740 2300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,46 

2001003673 1998 740 2300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

7,45 

2001003295 1998 740 2300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,38 

2001003343 1998 740 2300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,38 

2001003375 1998 740 2300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,38 
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2001003391 1998 740 2300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,06 

2001003407 1998 740 2300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,23 

2001003423 1998 740 2300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,16 

2001003439 1998 740 2300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,17 

2001003455 1998 740 2300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

1,32 

2001003471 1998 740 2300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,26 

2001003487 1998 740 2300 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

5,74 

2001003528 1998 740 2300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,25 

2001003529 1998 740 2300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,08 

2001003271 1998 740 2300 48002 G79408852 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
APORTACIO 
ECONOMI 

90,15 

2001003278 1998 740 2300 48908 Q-2866001C 
PAGAMENT 
SUBVENCIO ANUAL 
1998 SEGONS IN- 

601,01 

2001003566 1998 750 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,18 

2001003602 1998 750 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003638 1998 750 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003674 1998 750 9300 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,49 

2001003296 1998 750 9300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,05 

2001003344 1998 750 9300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,05 

2001003376 1998 750 9300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,05 
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2001003392 1998 750 9300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,13 

2001003408 1998 750 9300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,03 

2001003424 1998 750 9300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,02 

2001003440 1998 750 9300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,02 

2001003456 1998 750 9300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,16 

2001003472 1998 750 9300 22100 A-08065021 
DESPESES 
CORRESPONENTS A 
CONSUM ENERGIA- 

0,03 

2001003488 1998 750 9300 22100 A-08065021 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES D'ENERGIA 

0,71 

2001003530 1998 750 9300 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,10 

2001003228 1998 750 9300 22699 A31208705 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
MATERIALS 
EMPRATS 

368,08 

2001003567 1998 820 4310 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,18 

2001003603 1998 820 4310 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003639 1998 820 4310 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,48 

2001003675 1998 820 4310 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

2,49 

2001003531 1998 820 4310 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,10 

2001003532 1998 820 4310 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,10 

2001003568 1998 820 4320 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,36 

2001003569 1998 820 4320 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,33 

2001003604 1998 820 4320 20800 A-78432945 
DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 

4,97 
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RENTING 

2001003605 1998 820 4320 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

5,03 

2001003640 1998 820 4320 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003641 1998 820 4320 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,95 

2001003676 1998 820 4320 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,97 

2001003677 1998 820 4320 20800 A-78432945 

DESPESES 
CORRESPONENTS 
CONTRACTE 
RENTING 

4,98 

2001003533 1998 820 4320 22200 G-5889999.8 
IMPORT 
CORRESPONENT A 
DESPESES LINIA O-- 

0,10 

2001003927 1999 410 9204 16200 G61751293 
SEMINARI ETICA I 
DEONTOLOGIA 
POLICIAL 13/12/99 

1.917,23 

2001002201 1999 430 9205 21600 A58422536 

CONTRACTE 
MANTENIMENT 
D'ORDINADORS,ANY 
99 PART. 

38,39 

2001003842 1999 610 1510 22706 Q-0817001-A 

TAXA INFORME 
FACULTATIU PLA 
SUBSECTOR 2 LA 
SINIA,- 

24,28 

2001003925 1999 640 1730 21000 A08872384 

TREBALLS EXTRES 
NETEJA PLATGES 
TEMPORAL OCTUBRE 
99 

1.278,77 

2001002221 1999 650 4420 21200 39621000G 
MANTENIMENT PORT 
SEGUR 

856,44 

2001002222 1999 710 3300 22002 A43221944 
ADQUISICIO 
MATERIAL 
INFORMATIC 

132,34 

2001003896 1999 710 3300 22608 B60409182 
LLOGUER TREN 
TURISTIC 
CABALGADA REIS 

557,74 

2001002237 1999 710 3300 48207 G43292754 
SUBVENCIO ANY 99 
SEGONS I.D.N§13/99-N 
PREVIA PRE-- 

3.005,06 

2001003868 1999 710 3300 48207 G43328160 
SUBVENCIO ANY 99 
SEGONS I.D.N§13/99-
N,PREVIA PRE-- 

901,52 

2001003690 1999 710 3300 48207 Q4300001-G 
SUBVENCIO ANY 99 
SEGONS I.D.N§13/99-N 
PREVIA PRE-- 

180,30 

2001002199 1999 720 3400 48204 G43066281 
SUBVENCIO 
ENT.ESPORTIVA ANY 
99,C.G.08.03.99,PREVIA 

270,46 
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2001002200 1999 720 3400 48204 G43074269 
SUBVENCIO 
ENT.ESPORTIVA ANY 
99,C.G.08.03.99,PREVIA 

270,46 

2001002234 1999 720 3400 48204 G43476985 
SUBVENCIO ANY 99 
SEGONS I.D.N§15/99-N 
PREVIA PRE-- 

450,76 

2001002235 1999 740 2300 48908 Q2866001C 
SUBVENCIO ANY 99 
(JOGUINES) SEGONS 
I.D.N§17/99-N- 

601,01 

2001003678 1999 750 9300 22699 A43112929 
MATERIAL ESCOLA 
TALLER 

147,75 

2001003679 1999 750 9300 22699 A43112929 
MATERIAL ESCOLA 
TALLER 

72,34 

2001003680 1999 750 9300 22699 B43453554 
MATERIAL ESCOLA 
TALLER 

112,36 

2001003681 1999 750 9300 22699 B43453554 
MATERIAL ESCOLA 
TALLER 

22,95 

2001003849 1999 820 4310 48901 G43258938 

SUBVENCIO AMB 
MOTIU III 
CAMPIONAT VOLEI 
PLATJA PRE 

300,51 

2001007338 2000 220 3240 22712 A61895371 
NETEJA NOU CENTRE 
ESCOLAR 

4.953,31 

2001004089 2000 230 3300 22712 A61895371 
NETEJA AULES SOTA 
LA BIBLIOTECA DE 
SEGUR 

175,36 

2001004090 2000 230 3300 22712 A61895371 
NETEJA ANTIC 
ESCORXADOR 

133,14 

2001002197 2000 240 3420 22712 A61895371 
NETEJA PAVELLO 
SEGUR 00 

201,11 

2001004082 2000 240 3420 22712 A61895371 
SERVEI NETEJA 
PAVELLO SEGUR 
FEBRER 2000 

201,11 

2001004084 2000 240 3420 22712 A61895371 
SERVEI NETEJA 
PAVELLO SEGUR 
MAR€ 2000 

201,11 

2001004086 2000 240 3420 22712 A61895371 
SERVEI NETEJA 
PAVELLO SEGUR 
ABRIL 2000 

201,11 

2001004235 2000 240 3420 22712 A61895371 

NETEJA 
INSTAL.LACIONS 
PAVELLO SEGUR 
MAIG 2000 

201,11 

2001002159 2000 262 1740 22699 G43222470 
NETEJA CANTERA 
VERDA GENER 2000 

346,18 

2001002198 2000 321 9204 16204 6105405D 
PREMI JUBILACIO 
SEGONS CONVENI 

1.356,30 

2001004008 2000 350 1300 22699 B43281104 MATERIAL POLICIA 130,95 

2001004391 2000 360 1300 21000 A17112616 
REPARACIO 
MAQUINA 
SENYALITZACIO 

461,53 

2001002177 2000 422 9290 21200 B60548252 
CONTRACTE 
MANTENIMENT 
CAFITES ANY 00. 

473,67 

2001005396 2000 422 9290 22712 A61895371 
MANTENIMENT 
NETEJA PORT SEGUR 
MES DE JULIOL 

80,11 
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2001007945 2001 320 9201 22604 39642019R 
RECURS CONTENCIOS 
208/00 AUTOPISTES 
CATALUNYA 

-0,01 

2001019670 2001 321 9204 16200 Q0875010A 

CURS PROJECTAR 
ACCESSIBILITAT 
TOMAS GUTIERREZ 
G. 

174,29 

2001008469 2001 421 1690 22103 B43380492 
GASOLINA SUPER 
BRIGADA 

0,01 

2002003906 2002 263 2300 12004 20771045K 
RETRIBUCIO 6 
TRIENI, MES D'ABRIL 
02. 

-77,96 

2002013177 2002 263 2300 46500 P9300006E 
LIQUIDACIO 
CONVENI SERVEIS 
SOCIALS 2000 

2.091,81 

2002003949 2002 320 9202 22002 A58372541 ADQUISICIO TONER -128,97 

2002000892 2002 350 1300 22709 39892354G 

ASSESSORAMENT 
TECNIC JURIDIC 
AREA VIA 
PUBLICA,MES 

0,01 

2002000523 2002 350 1300 22709 52212169F 

TASQUES 
PROGRAMACIO 
D'ORDINADORS VIA 
PUBLICA,FE--- 

-0,01 

2002003890 2002 370 1300 22109 A58265364 FUNDA REVOLVER -28,86 

2002027120 2002 412 1510 22619 B08370827 

COMPENSACIO 
INDEMNITZACIO 
CONVENI 
URBAN.VALLDEMAR  

8.751,81 

2002027038 2002 412 1510 60108 B62356373 

CONVENI 
URBANISTIC 
CONNEXIO SERVEIS 
SINIA VILARENC 

17.784,00 

2002002896 2002 422 1610 22500 A08146367 
CANON AIGUA 
NOV/DES-2000 

-6,76 

2002002928 2002 422 1610 22500 A08146367 
CANON AIGUA 
NOV/DES-2000 

-2,35 

2004007869 2004 240 3420 22103 A28076420 
LIQUIDACIO CONSUM 
GAS PAVELLO SEGUR 
N. 1000592984  

0,24 

2005024535 2005 100 9120 20200 B43597533 

CONTRACTE 
COL.LABORACIO 
(AGOST, SET I OCT 
2005) 

3.296,43 

2005033797 2005 230 3340 48207 G/43336403 

INF.280/05-
SERV.PERSONALS-
SUBV.ENTITATS 
CULTURALS. 

540,00 

2005033817 2005 230 3340 48207 G43032994 

INF.280/05-
SERV.PERSONALS-
SUBV.ENTITATS 
CULTURALS. 

870,00 

2005033812 2005 230 3340 48207 G43328160 

INF.280/05-
SERV.PERSONALS-
SUBV.ENTITATS 
CULTURALS. 

955,00 

2005033816 2005 230 3340 48207 G43457209 

INF.280/05-
SERV.PERSONALS-
SUBV.ENTITATS 
CULTURALS. 

156,88 



 

35 
 

 

2005033802 2005 230 3340 48207 G43775790 

INF.280/05-
SERV.PERSONALS-
SUBV.ENTITATS 
CULTURALS. 

840,00 

2005034418 2005 230 3340 48207 G43812478 

INF.280/05-
SERV.PERSONALS-
SUBV.ENTITATS 
CULTURALS. 

0,01 

2005033810 2005 230 3340 48207 Q4300001-G 

INF.280/05-
SERV.PERSONALS-
SUBV.ENTITATS 
CULTURALS. 

345,00 

2005033805 2005 230 3340 48207 Q9355137B 

INF.280/05-
SERV.PERSONALS-
SUBV.ENTITATS 
CULTURALS. 

680,00 

2005033807 2005 230 3340 48207 S4300068F 

INF.280/05-
SERV.PERSONALS-
SUBV.ENTITATS 
CULTURALS. 

680,00 

2005013862 2005 240 3420 22100 B82846817 
ENERG.ELECT.18/11/03-
23/1/04 PISTES TENNIS 
C. PARK 

66,87 

2005013865 2005 240 3420 22100 B82846817 

ENERGIA 
ELECTRIC.23/1-22/3/04 
PISTES TENNIS 
C.PARK 

78,31 

2005031308 2005 422 1610 22500 A08146367 
CANON AIGUA 
JUL/AGO-2005/4 

2,09 

2006011150 2006 263 2330 22638 40820082G 
PD2101/06 DINAR 
ORGANITZACIÓ 
CLOENDA JOCS 6/4/06 

634,75 

2006036566 2006 422 1610 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
DESEMBRE 2006 

63,33 

2007006349 2007 220 3240 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

182,18 

2007006353 2007 220 3240 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

78,35 

2007006355 2007 220 3240 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

277,00 

2007019669 2007 230 3300 21300 A26106013 
PD392/07.ALARMA-
CONNEXIÓ CENTRAL 
01/07/07-01/01/08 

13,74 

2007006275 2007 421 1550 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

876,62 

2007006278 2007 421 1550 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

893,07 

2007006283 2007 421 1550 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

29,99 

2007024603 2007 422 1650 22699 B43421510 
PD2026_07-MATERIAL 
MANTENIMENT 
ENLLUMENAT 

401,72 
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2007006294 2007 422 1710 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

10,83 

2007045981 2007 422 1730 22500 S4317004B 
PD1050_07-SANCIÓ 
PLATGES ESTIU 2006 

390,52 

2007006305 2007 422 9290 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

70,30 

2007006307 2007 422 9290 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

14,31 

2007006312 2007 422 9290 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

19,52 

2007006316 2007 422 9290 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

147,56 

2007006320 2007 422 9290 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

261,58 

2007006326 2007 422 9290 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

536,93 

2007006328 2007 422 9290 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

368,28 

2007006336 2007 422 9290 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

717,45 

2007006364 2007 422 9290 22100 B82846817 
ENERGIA ELÈCTRICA 
MARÇ 2007 

14,98 

TOTAL BAIXES PER PRESCRIPCIONS       98.189,67 

 
 
c) Baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors per duplicitat. 

 

Núm. 
operació 

Exercici Orgànica Programa Econòmica CIF / NIF Descripció operació Saldo 
obligació 

2003002158 2003 100 9120 48900 36354153P 
ASSIGNACIO 
ECONOMICA GRUP 
POLITIC,DE FEBRER 03.  

135,23 

2006005893 2006 411 1500 23301 38043581V 

PD400/06 
INDEMNITZACIÓ 
OBRES CARRER DE LA 
PAU 

1.003,14 

2006001648 2006 422 1610 22500 A08146367 
CANON AIGUA 
SET/OCT-2005/5 

2,09 

2007008288 2007 240 3400 24000 47611138B FLAYERS I POSTERS 533,60 

2007046112 2007 323 9205 6260140 B59383596 
PROJECTE 
IMPLANT.APLIC.GESTIO 
TRIBUTAR I RECAPTAC 

13.308,00 

2008035971 2008 100 1610 21300 A08146367 
MANTENIMENT XARXA 
ALTA I EDAR 

1.252,90 

2008035977 2008 100 1610 21300 A08146367 
MANTENIMENT XARXA 
ALTA I EDAR JULIOL 
DE 2007 

1.264,95 
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2008003542 2008 100 1610 22500 A08146367 
MANTENIMENT 
MAR/ABR-2007/2 

2,09 

2008034818 2008 100 1610 22716 A08146367 
REG.PREUS GENER-
AGOST EXPLOTACIO 
SANEJAMENT 

59.983,17 

2008034174 2008 700 9200 22001 A61844411 
PD3726_08-SERVEIS ON 
LINE AGÈNCIA CAT. 
JULIOL 08  

81,64 

2008035832 2008 700 9200 22001 A61844411 

PD3726_08-
PREST.SERVEIS ON 
LINE AGÈNCIA 
CAT.NOV08  

81,64 

2009009413 2009 110 1610 61300 A08146367 
CERT. REP. XARXA DE 
CLAVEGUERAM 
PS.MARÍTIM SEGUR 

13.198,93 

2009027497 2009 110 1610 61300 A08146367 
PD1369_09-MATERIALS 
FONT DE L'ESTANY 

6.502,25 

2010022051 2010 560 9340 86000 G08169807 
RENOVACIÓ IMPOSICIÓ 
DE DINERS 30/12/2009-
01/04/201 

500.000,00 

TOTAL BAIXES PER 
DUPLICITAT 

        597.349,63 

 

 Import total de baixes d’obligacions reconegudes en exercicis tancats de l’Ajuntament 

de Calafell:  695.703,79 € 

    
Sra. López: A veure, això com ja es va explicar a la comissió, es la continuïtat dels punts 
que ja vam passar abans del 15 de Març, és aquella mateix que es va fer a nivell tècnic, de 
la comptabilitat de la casa, del consistori. Ara el que es fa; s'aprova definitivament, Per 
tant ja es poden donar de baixa, definitivament. No hi ha més. Els 3 punts, doncs fan 
referència al mateix i, jo crec que no hi ha més debat que aquest, que és una qüestió 
tècnica. Gràcies. 
    
4. 4. 4. 4. APROVAR DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDAPROVAR DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDAPROVAR DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDAPROVAR DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDES ES ES ES 
PENDENTS DE PAGAMENT D’EXERCICIS PENDENTS DE PAGAMENT D’EXERCICIS PENDENTS DE PAGAMENT D’EXERCICIS PENDENTS DE PAGAMENT D’EXERCICIS ANTERIORS DE L’OAM CASTELL DE CALAFELL ANTERIORS DE L’OAM CASTELL DE CALAFELL ANTERIORS DE L’OAM CASTELL DE CALAFELL ANTERIORS DE L’OAM CASTELL DE CALAFELL     
 
Atès que per resolució de l’OAM Fundació Castell de Calafell núm. 18/2012, de data 9 de 
març, es va iniciar l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, de baixes d’obligacions 
reconegudes en exercicis anteriors de l’OAM Fundació Castell de Calafell, pendents de 
pagament, per tal de  complir el principi comptable d’imatge imatge fidel, pel que 
respecta a la situació patrimonial, financera i pressupostària, i determinar que les 
obligacions que resten pendents de pagament responen a obligacions efectivament 
exigibles actualment. 
 
Vist que el President de l’OAM Castell de Calafell va formular proposta raonada de les 
baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors pendents de pagament i que la 
Interventora Acctal. va emetre informe favorable al respecte, que s’adjunta a l’expedient. 
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Vist que l’Ajuntament en sessió plenària, de caràcter extraordinari i urgent, celebrada el 
dia 15 de març de 2012, va aprovar provisionalment la baixa de les obligacions 
reconegudes pendents de pagament de l’OAM Castell de Calafell, integrades en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per prescripció, per import total de 501,59 €, segons 
detall individualitzat que figurava a l’annex de l’acord, iniciant el període d’audiència als 
interessats, a partir del següent al de la publicació de l’anunci d’audiència al Butlletí Oficial 
de la Província, considerant-se l’expedient definitivament aprovat si durant l’esmentat 
termini no es presenten reclamacions. 
 
Vist que d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, l’expedient per donar de baixa 
obligacions reconegudes pendents de pagament, integrades en l’agrupació de 
pressupostos tancats, per prescripció, de l’OAM Castell de Calafell de l’any 2012, es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, inserció número 2012-03135 de 
data 26 de març, i  per tal de donar tràmit d’audiència als interessats, s’ha exposat durant 
el termini de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest 
anunci, per tal que es poguessin formular al·legacions i presentar els documents i les 
justificacions que s’estimessin pertinents. 
 
Vist que finalitzat el període d’audiència als interessats, la Secretària Acctal. ha emès 
certificat, amb data 18 d’abril de 2012, on consta que transcorregut el termini 
d’informació pública no consta que s’hagi formulat cap al·legació ni reclamació al respecte. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns, de conformitat amb la proposta presentada per 
la Tinenta d’Alcalde de l’àrea, i per unanimitat acorda proposar al Ple: 
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar definitivament l’expedient de baixa de les obligacions reconegudes 
pendents de pagament de l’OAM Castell de Calafell de l’any 2012, integrades en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per prescripció, per import total de 501,59 €, segons 
el següent detall individualitzat: 
 

Núm. 
operació Exercici Aplicació 

pressupostària CIF / NIF Descripció operació Saldo 
obligació 

2001000031 1993 0/3360/2200/01 77625896E 
PDT. PAGAR 
RESULTA N§ 243 

3,35 

2001000032 1996 0/3360/6010030/01 B43430065 
PDT PAGAR RESULTA 
N§ 185 

386,33 

2001000033 1998 710/3360/21200/01 37327388K RESULTA N§ 198 83,66 

2001000036 2000 230/3360/23020/01 39159812N 
DESPESES PONENTS I 
CONGRES 
ARQUEOLOGIA 

28,25 

Total baixes obligacions reconegudes d’exercicis tancats OAM Castell de Calafell 501,59 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les 
obligacions indicades. 
 



 

39 
 

El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i  per unanimitat de 
tots els membres acorda:  
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar definitivament l’expedient de baixa de les obligacions reconegudes 
pendents de pagament de l’OAM Castell de Calafell de l’any 2012, integrades en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per prescripció, per import total de 501,59 €, segons 
el següent detall individualitzat: 
 

Núm. 
operació Exercici Aplicació 

pressupostària CIF / NIF Descripció operació Saldo 
obligació 

2001000031 1993 0/3360/2200/01 77625896E 
PDT. PAGAR 
RESULTA N§ 243 

3,35 

2001000032 1996 0/3360/6010030/01 B43430065 
PDT PAGAR RESULTA 
N§ 185 

386,33 

2001000033 1998 710/3360/21200/01 37327388K RESULTA N§ 198 83,66 

2001000036 2000 230/3360/23020/01 39159812N 
DESPESES PONENTS I 
CONGRES 
ARQUEOLOGIA 

28,25 

Total baixes obligacions reconegudes d’exercicis tancats OAM Castell de Calafell 501,59 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les 
obligacions indicades. 
 
5.5.5.5.    APROVAR DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS APROVAR DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS APROVAR DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS APROVAR DEFINITIVAMENT L’EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS 
RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT D’EXERCICIS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT D’EXERCICIS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT D’EXERCICIS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT D’EXERCICIS ANTERIORS DEL PATRONAT ANTERIORS DEL PATRONAT ANTERIORS DEL PATRONAT ANTERIORS DEL PATRONAT 
DE TURISME DE CALAFELL DE TURISME DE CALAFELL DE TURISME DE CALAFELL DE TURISME DE CALAFELL     
 
Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 962/2012, de data 9 de març, es va iniciar 
l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, de baixes d’obligacions reconegudes en 
exercicis anteriors del Patronat de Turisme de Calafell, pendents de pagament, per tal de  
complir el principi comptable d’imatge imatge fidel, pel que respecta a la situació 
patrimonial, financera i pressupostària, i determinar que les obligacions que resten 
pendents de pagament responen a obligacions efectivament exigibles actualment. 
 
Vist que la regidora d’Hisenda va formular proposta raonada de les baixes d’obligacions 
reconegudes en exercicis anteriors pendents de pagament i que la Interventora Acctal. va 
emetre informe favorable al respecte, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que l’Ajuntament en sessió plenària, de caràcter extraordinari i urgent, celebrada el 
dia 15 de març de 2012, va aprovar provisionalment la baixa de les obligacions 
reconegudes pendents de pagament del Patronat de Turisme de Calafell, integrades en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per prescripció, per import total de 1.541,22 €, 
segons detall individualitzat que figurava a l’annex de l’acord, iniciant el període 
d’audiència als interessats, a partir del següent al de la publicació de l’anunci d’audiència 
al Butlletí Oficial de la Província, considerant-se l’expedient definitivament aprovat si 
durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions. 
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Vist que d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, l’expedient per donar de baixa 
obligacions reconegudes pendents de pagament, integrades en l’agrupació de 
pressupostos tancats, per prescripció, del Patronat de Turisme de Calafell de l’any 2012, es 
va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, inserció número 2012-03133 de 
data 24 de març, i  per tal de donar tràmit d’audiència als interessats, s’ha exposat durant 
el termini de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest 
anunci, per tal que es poguessin formular al·legacions i presentar els documents i les 
justificacions que s’estimessin pertinents. 
 
Vist que finalitzat el període d’audiència als interessats, la Secretària Acctal. ha emès 
certificat, amb data 18 d’abril de 2012, on consta que transcorregut el termini 
d’informació pública no consta que s’hagi formulat cap al·legació ni reclamació al 
respecte. 
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns, de conformitat amb la proposta presentada per 
per la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea i per unanimitat acorda proposar al Ple:   
 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar definitivament l’expedient de baixa de les obligacions reconegudes 
pendents de pagament del Patronat de Turisme de Calafell de l’any 2012, integrades en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per prescripció, per import total de 1.541,22 €, 
segons el següent detall individualitzat: 
 

Núm. 
operació 

Exercici 
Aplicació 

pressupostària 
CIF / NIF Descripció operació 

Saldo 
obligació 

2001000134 1993 4000/4320/22001/01 A-50166891 RESULTA N§ 37 529,73 
2001000135 1993 4000/4320/22601/01 G43098789 RESULTA N§ 11 180,30 
2001000136 1997 4000/4320/22601/01 A08065021 RESULTA N§501 132,13 
2001000137 1998 820/4320/22601/01 A82018474 RESULTA N§ 371. 59,81 
2001000138 1998 820/4320/22699/01 A08646101 RESULTA N§ 156 85,40 

2005000814 2005 281/4320/22699/01 P9300012C 

PD.3762-
PARTICIPACIÓ, 
EDICIÓ MATERIAL I 
CAMPANYA  

553,85 

Total baixes obligacions reconegudes d’exercicis tancats Patronat Turisme  1.541,22 
 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les 
obligacions indicades. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat dels membres presents acorda:  
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar definitivament l’expedient de baixa de les obligacions reconegudes 
pendents de pagament del Patronat de Turisme de Calafell de l’any 2012, integrades en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per prescripció, per import total de 1.541,22 €, 
segons el següent detall individualitzat: 
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Núm. 
operació 

Exercici 
Aplicació 

pressupostària 
CIF / NIF Descripció operació 

Saldo 
obligació 

2001000134 1993 4000/4320/22001/01 A-50166891 RESULTA N§ 37 529,73 
2001000135 1993 4000/4320/22601/01 G43098789 RESULTA N§ 11 180,30 
2001000136 1997 4000/4320/22601/01 A08065021 RESULTA N§501 132,13 
2001000137 1998 820/4320/22601/01 A82018474 RESULTA N§ 371. 59,81 
2001000138 1998 820/4320/22699/01 A08646101 RESULTA N§ 156 85,40 

2005000814 2005 281/4320/22699/01 P9300012C 

PD.3762-
PARTICIPACIÓ, 
EDICIÓ MATERIAL I 
CAMPANYA  

553,85 

Total baixes obligacions reconegudes d’exercicis tancats Patronat Turisme  1.541,22 
 
 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les 
obligacions indicades. 
 

6.6.6.6.    DONAR COMPTE DE L’INDONAR COMPTE DE L’INDONAR COMPTE DE L’INDONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ FORME D’INTERVENCIÓ FORME D’INTERVENCIÓ FORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL CORRESPONENT AL CORRESPONENT AL CORRESPONENT AL 1R. TRIMESTRE 1R. TRIMESTRE 1R. TRIMESTRE 1R. TRIMESTRE 
DE 2012, DE 17 D’ABRDE 2012, DE 17 D’ABRDE 2012, DE 17 D’ABRDE 2012, DE 17 D’ABRIL DE 2012, SOBRE LAIL DE 2012, SOBRE LAIL DE 2012, SOBRE LAIL DE 2012, SOBRE LA    LLEI 15/2010, DE 5 DLLEI 15/2010, DE 5 DLLEI 15/2010, DE 5 DLLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE E JULIOL, DE E JULIOL, DE E JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLMODIFICACIÓ DE LA LLMODIFICACIÓ DE LA LLMODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE EI 3/2004, DE 29 DE EI 3/2004, DE 29 DE EI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUADESEMBRE, PER LA QUADESEMBRE, PER LA QUADESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN L S’ESTABLEIXEN L S’ESTABLEIXEN L S’ESTABLEIXEN 
MESURES DE LLUITA COMESURES DE LLUITA COMESURES DE LLUITA COMESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT ENNTRA LA MOROSITAT ENNTRA LA MOROSITAT ENNTRA LA MOROSITAT EN    LES OPERACIONS COMERLES OPERACIONS COMERLES OPERACIONS COMERLES OPERACIONS COMERCIALS.CIALS.CIALS.CIALS.    

 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 17 d’abril de 2012, que es 
transcriu a continuació: 
 

““““INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 388/2012   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 388/2012   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 388/2012   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 388/2012       

Identificació del documentIdentificació del documentIdentificació del documentIdentificació del document    

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

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
 
D’acord amb l’article 5è de la Llei 15/2010 caldrà fer un informe trimestral al Ple amb una 
relació de factures o documents justificatius als quals hagin transcorregut més de tres mesos 
des de la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació 
dels mateixos.  El Ple en un termini de 15 dies a comptar des del coneixement de la informació 
publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents agrupats segons l’estat de 
la tramitació. 
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En l’article 20 apartat 4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2012 s’estableix 
la metodologia i variables a utilitzar per la realització del informe trimestral que cal donar 
compte al Ple. 
 
ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
 
L’estudi s’ha realitzat entre el període 01/01/2012 a 31/03/2012 tant per l’Ajuntament com pel 
Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell. 
 
En l’informe es relacionen el conjunt de factures no tramitades una vegada transcorreguts tres 
mesos des de la seva anotació en el registre general d’entrada i no havent-se iniciat el tràmit 
de reconeixement de l’obligació. 
 
D’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu apartat 4 s’estableix que el període legal de pagament de les 
certificacions ordinàries d’obra i per als pagaments de la resta de contractes subjectes als 
terminis de pagament de la LCSP, article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el seu text refòs, serà de 40 dies si l’inici del període legal de 
pagament es troba inclòs entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012.  
 
El present informe sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la 
Corporació local s’haurà de trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement dins el mes següent al del tancament del trimestre natural, d’acord 
amb l’Ordre ECO/1046/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera. 
 
La variable utilitzada en la informació objecte del present informe és la data de Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament. El tràmit en què es considera que s’ha iniciat l’expedient de 
reconeixement de l’obligació té establerta com a data la de conformitat i en conseqüència es 
detallen les factures que han excedit els tres mesos compresos entre la data del registre i la 
data de conformitat. 
 
Del període 01/01/2012 a 31/03/2012 resulten 4 factures per import de 2.301,32 € on 
l’Ajuntament ha superat el termini de tramitació de 3 mesos.  
 
ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
    
El número de factures emeses i l’import total respecte les quals s’està incomplint el termini 
assenyalat en la Llei 15/2010 es el que es resumeix a continuació: 
    
  PERÍODE 01/01/2012 A 31/03/2012 

 
FACTURES 

REGISTRADES EN EL 
PERÍODE 

IMPORT 
Nº DE FACTURES 

TRAMITADES 
DESPRÉS DE 3 MESOS 

IMPORT % PER 
Nº 

% PER 
IMPORT 

AJUNTAMENT 1.401 4.979.426,78 4 2.301,32 0,29% 0,05% 
PAT. TURISME  39 61.892,76 0 0,00 0,00% 0,00% 
OAM F. 
CASTELL 44 18.579,35 0 0,00 0,00% 0,00% 
TOTAL 1.484 5.059.898,89 4 2.301,32 0,27% 0,05% 

““““    
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La Comissió Informativa de Serveis Interns, de conformitat amb la proposta presentada per 
la regidora de l’Àrea i per unanimitat proposa al Ple:  Quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació amb  de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda:  Quedar-ne assabentats.  
 
    

7.7.7.7.    DONAR COMPTE DE L’INDONAR COMPTE DE L’INDONAR COMPTE DE L’INDONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL D’IFORME TRIMESTRAL D’IFORME TRIMESTRAL D’IFORME TRIMESTRAL D’INTERVENCIÓ NTERVENCIÓ NTERVENCIÓ NTERVENCIÓ 
CORRESPONENT A L’EXECORRESPONENT A L’EXECORRESPONENT A L’EXECORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2011, DE 18RCICI DE 2011, DE 18RCICI DE 2011, DE 18RCICI DE 2011, DE 18    D’ABRIL DE 2012, SOBD’ABRIL DE 2012, SOBD’ABRIL DE 2012, SOBD’ABRIL DE 2012, SOBRE RE RE RE LA LLEI LA LLEI LA LLEI LA LLEI 
15/2010, DE 5 DE JUL15/2010, DE 5 DE JUL15/2010, DE 5 DE JUL15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ IOL, DE MODIFICACIÓ IOL, DE MODIFICACIÓ IOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DDE LA LLEI 3/2004, DDE LA LLEI 3/2004, DDE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE E 29 DE E 29 DE E 29 DE 
DESEMBRE, PER LA QUADESEMBRE, PER LA QUADESEMBRE, PER LA QUADESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESUL S’ESTABLEIXEN MESUL S’ESTABLEIXEN MESUL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRARES DE LLUITA CONTRARES DE LLUITA CONTRARES DE LLUITA CONTRA    LA LA LA LA 
MOROSITAT EN LES OPEMOROSITAT EN LES OPEMOROSITAT EN LES OPEMOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.RACIONS COMERCIALS.RACIONS COMERCIALS.RACIONS COMERCIALS.    

 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 18 d’abril de 2012, que es 
transcriu a continuació: 
 

““““INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 400/2012   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 400/2012   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 400/2012   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 400/2012       

 

Identificació del documentIdentificació del documentIdentificació del documentIdentificació del document    

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

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

 
D’acord amb l’article 5è de la Llei 15/2010 caldrà fer un informe trimestral al Ple amb una 
relació de factures o documents justificatius als quals hagin transcorregut més de tres 
mesos des de la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos.  El Ple en un termini de 15 dies a comptar des del 
coneixement de la informació publicarà un informe agregat de la relació de factures i 
documents agrupats segons l’estat de la tramitació. 
 
En l’article 20 apartat 4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2012 
s’estableix la metodologia i variables a utilitzar per la realització del informe trimestral que 
cal donar compte al Ple. 
 
    
ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
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L’estudi s’ha realitzat en quatre moments en el temps. El primer definit entre el període 
01/01/2011 a 31/03/2011, el segon comprès entre 01/04/2011 a 30/06/2011, el tercer 
comprès entre 01/07/2011 a 30/09/2011 i el quart, el comprès entre 01/10/2011 a 
31/12/2011 tant per l’Ajuntament com pel Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell 
de Calafell. 
 
En l’informe, es relacionen el conjunt de factures no tramitades una vegada transcorreguts 
tres mesos des de la seva anotació en el registre general d’entrada i no havent-se iniciat el 
tràmit de reconeixement de l’obligació. 
 
D’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu apartat 4 s’estableix que el període legal de pagament de les 
certificacions ordinàries d’obra i per als pagaments de la resta de contractes subjectes als 
terminis de pagament de la LCSP, article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el seu text refòs, serà de 40 dies si l’inici del període legal 
de pagament es troba inclòs entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012.  
 
El present informe sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la 
Corporació local s’haurà de trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement dins el mes següent al del tancament del trimestre natural, 
d’acord amb l’Ordre ECO/1046/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 
de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera. 
 
La variable utilitzada en la informació objecte del present informe és la data de Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament. El tràmit en què es considera que s’ha iniciat l’expedient de 
reconeixement de l’obligació té establerta com a data la de conformitat i en conseqüència 
es detallen les factures que han excedit els tres mesos compresos entre la data del registre 
i la data de conformitat. 
 
 
CCCConclusionsonclusionsonclusionsonclusions    
    
El número de factures emeses i l’import total respecte les quals s’està incomplint el termini 
assenyalat en la Llei 15/2010 es el que es resumeix a continuació: 
 
 
  PERÍODE 01/01/2011 A 31/03/2011 

 
FACTURES 

REGISTRADES EN EL 
PERÍODE 

IMPORT 
Nº DE FACTURES 

TRAMITADES 
DESPRÉS DE 3 MESOS 

IMPORT % PER 
Nº 

% PER 
IMPORT 

AJUNTAMENT 1.570 6.749.433,69 8 58.046,43 0,51% 0,86% 
PAT. TURISME 32 29.896,06 0 0,00 0,00% 0,00% 
OAM F. CASTELL 35 33.836,50 0 0,00 0,00% 0,00% 
TOTAL 1.637 6.813.166,25 8 58.046,43 0,49% 0,85% 

 
 
 
  PERÍODE 01/04/2011 A 30/06/2011 
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FACTURES 

REGISTRADES EN 
EL PERÍODE 

IMPORT 

Nº DE FACTURES 
TRAMITADES 
DESPRÉS DE 3 

MESOS 

IMPORT % PER 
Nº 

% PER 
IMPORT 

AJUNTAMENT 2.612 5.598.334,38 87 1.388.268,79 3,33% 24,80% 
PAT. TURISME 299 175.760,73 0 0,00 0,00% 0,00% 
OAM F. CASTELL 227 37.908,09 7 4.922,41 3,08% 12,99% 
TOTAL 3.138 5.812.003,20 94 1.393.191,20 3,00% 23,97% 

 
 
 
 
  PERÍODE 01/07/2011 A 30/09/2011 

 
FACTURES 

REGISTRADES EN EL 
PERÍODE 

IMPORT 
Nº DE FACTURES 

TRAMITADES 
DESPRÉS DE 3 MESOS 

IMPORT % PER 
Nº 

% PER 
IMPORT 

AJUNTAMENT 1.283 4.483.183,18 71 324.969,07 5,53% 7,25% 
PAT. TURISME 101 137.093,66 0 0,00 0,00% 0,00% 
OAM F. CASTELL 61 27.738,03 1 22,68 1,64% 0,08% 
TOTAL 1.445 4.648.014,87 72 324.991,75 4,98% 6,99% 

 
 
 
 
  PERÍODE 01/10/2011 A 31/12/2011 

 
FACTURES 

REGISTRADES EN EL 
PERÍODE 

IMPORT 
Nº DE FACTURES 

TRAMITADES 
DESPRÉS DE 3 MESOS 

IMPORT 
% PER 

Nº 
% PER 

IMPORT 

AJUNTAMENT 3.234 6.834.777,81 47 339.206,10 1,45% 4,96% 
PAT. TURISME 96 46.765,27 1 2.212,50 1,04% 4,73% 
OAM F. CASTELL 202 23.061,06 1 -20,06 0,50% -0,09% 
TOTAL 3.532 6.904.604,14 49 341.398,54 1,39% 4,94% 

““““    
    
La Regidora de l'Àrea proposa a la Comissió Informativa de Serveis Interns quedar-ne 
assabentats i posar-ho en coneixement del Ple de la Corporació. 
    
 
El Ple de la Corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Internsi  per unanimitat acorda: Quedar-ne assabentats. 
 
8.    DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT ALS TRIMESTRES DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT ALS TRIMESTRES DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT ALS TRIMESTRES DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT ALS TRIMESTRES 
DE L’EXERCICI DE 2011, DE 17 D’ABRIL DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE DE L’EXERCICI DE 2011, DE 17 D’ABRIL DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE DE L’EXERCICI DE 2011, DE 17 D’ABRIL DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE DE L’EXERCICI DE 2011, DE 17 D’ABRIL DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRS’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRS’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRS’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS A LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS A LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS A LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIAL.COMERCIAL.COMERCIAL.COMERCIAL.    
    
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 17 d’abril de 2012, que es 
transcriu a continuació: 
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““““INFORME DE TRESORERIA NÚM. 51/2012INFORME DE TRESORERIA NÚM. 51/2012INFORME DE TRESORERIA NÚM. 51/2012INFORME DE TRESORERIA NÚM. 51/2012    

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte: Informe de Tresoreria dels trimestres de l’exercici del 2011 sobre les 
obligacions amb incompliment del termini de pagament. 

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

 
D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà 
necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està 
incomplint el termini. 
 
Així mateix, segons Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, de la Generalitat de 
Catalunya, els ens locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera hauran de 
trametre aquest informe al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent al del 
tancament del trimestre natural, d’acord amb el model d’informe de tresoreria annexat a 
l’ordre. 

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis previstos en la 
Llei per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme 
i l’OAM Fundació Castell de Calafell corresponent a l’exercici 2011. 
 
D’acord amb la disposició transitòria vuitena de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, el termini legal previst entre l’1 de 
gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012 per a que les Administracions tenen 
l’obligació d’abonar el preu de les obligacions serà dins dels cinquanta dies següents a la 
data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que 
acreditin la realiTzació total o parcial del contracte.  
 
Tal com s’estableix en l’apartat 4 de l’article 20 de les Bases d’Execució del Pressupost per 
a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Calafell, s’ha considerat aquesta data com la data de 
conformitat. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

 
Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions 
de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell 
corresponent als trimestres de l’exercici 2011 és la següent: 
 
 
 



 

47 
 

AJUNTAMENT DE CALAFELL 
 
 
 

1r T RIME STRE 20111r T RIME STRE 20111r T RIME STRE 20111r T RIME STRE 2011
nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import

PAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGALPAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGALPAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGALPAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGAL 277 2.603.347,37 10,54% 24,23%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 1657 3.385.446,66 63,03% 31,51%
PAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTRE 1934 5.988.794,03 73,56% 55,74%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI 

LE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURAL 695 4.754.765,96 26,44% 44,26%

2n TRIMESTRE 20112n TRIMESTRE 20112n TRIMESTRE 20112n TRIMESTRE 2011
nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import

PAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGALPAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGALPAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGALPAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGAL 1051 1.594.336,52 35,66% 16,27%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 859 3.497.962,26 29,15% 35,69%
PAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTRE 1910 5.092.298,78 64,81% 51,95%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI 

LE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURAL 1037 4.709.351,41 35,19% 48,05%

3r T RIME STRE 20113r T RIME STRE 20113r T RIME STRE 20113r T RIME STRE 2011
nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import

PAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGALPAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGALPAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGALPAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGAL 248 1.480.861,52 10,50% 17,32%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 879 1.978.193,24 37,21% 23,14%
PAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTRE 1127 3.459.054,76 47,71% 40,46%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI 

LE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURAL 1235 5.089.628,79 52,29% 59,54%

4r T RIME STRE 20114r T RIME STRE 20114r T RIME STRE 20114r T RIME STRE 2011
nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import

PAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGALPAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGALPAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGALPAGAMENTS REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LEGAL 1515 1.522.251,42 38,20% 12,29%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 1470 6.888.611,18 37,07% 55,61%
PAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL T RIMESTRE 2985 8.410.862,60 75,26% 67,90%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI 
LE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAMENT DEL T RIME STRE NA TURAL 981 3.976.047,59 24,74% 32,10%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
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1r T RIMESTRE 20111r T RIMESTRE 20111r T RIMESTRE 20111r T RIMESTRE 2011
nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import

PAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 0 0,00 0,00% 0,00%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 81 36.256,14 80,20% 78,60%
PAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTRE 81 36.256,14 80,20% 78,60%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 

LEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURAL 20 9.872,93 19,80% 21,40%

2n TRIMESTRE 20112n TRIMESTRE 20112n TRIMESTRE 20112n TRIMESTRE 2011
nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import

PAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 54 2.029,84 56,25% 6,32%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 24 20.366,32 25,00% 63,45%
PAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTRE 78 22.396,16 81,25% 69,77%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 

LEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURAL 18 9.703,15 18,75% 30,23%

3r T RIMESTRE 20113r T RIMESTRE 20113r T RIMESTRE 20113r T RIMESTRE 2011
nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import

PAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 1 1.026,60 2,33% 3,22%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 35 24.096,73 81,40% 75,56%
PAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTRE 36 24.838,33 83,72% 77,88%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURAL 7 7.054,26 16,28% 22,12%

4r T RIMESTRE 20114r T RIMESTRE 20114r T RIMESTRE 20114r T RIMESTRE 2011

PAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 50 2.559,40 34,72% 4,74%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 89 49.909,44 61,81% 92,49%
PAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENTS TOTALS D URANT E L T RIMESTRE 139 52.468,84 96,53% 97,23%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ESTIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 

LEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAME NT DEL TRIMESTRE NA TURAL 5 1.495,85 3,47% 2,77%  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATRONAT DE TURISME 
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1r T RIME STRE 20111r T RIME STRE 20111r T RIME STRE 20111r T RIME STRE 2011
nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import

PAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GAL 0 0,00 0,00% 0,00%
RESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENT 53 88.718,34 91,38% 95,58%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TRE 53 88.718,34 91,38% 95,58%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI 
LE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURAL 5 4.100,91 8,62% 4,42%

2n TRIMEST RE 20112n TRIMEST RE 20112n TRIMEST RE 20112n TRIMEST RE 2011
nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import

PAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GAL 3 4.539,56 7,50% 8,66%
RESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENT 10 7.284,71 25,00% 13,89%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TRE 13 11.824,27 32,50% 22,55%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI 

LE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURAL 27 40.610,44 67,50% 77,45%

3r T RIME STRE 20113r T RIME STRE 20113r T RIME STRE 20113r T RIME STRE 2011
nombrenombrenombrenombre importimportimportimport %nombre%nombre%nombre%nombre %import%import%import%import

PAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GAL 7 13.648,63 8,14% 12,75%
RESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENT 62 81.864,50 72,09% 76,47%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TRE 69 95.513,13 80,23% 89,22%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI 

LE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURAL 17 11.540,76 19,77% 10,78%

4r T RIME STRE 20114r T RIME STRE 20114r T RIME STRE 20114r T RIME STRE 2011

PAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GAL 0 0,00 0,00% 0,00%
RESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENT 95 116.172,24 87,96% 84,91%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TRE 95 116.172,24 87,96% 84,91%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI 
LE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURAL 13 20.642,07 12,04% 15,09%  

 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada per 
la regidora de l’Àrea i per unanimitat acorda:  Quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la Corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de l’Àrea i per unanimitat acorda:  Quedar-ne assabentats.  
 
 
 
 
9.9.9.9.    DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 1R. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 1R. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 1R. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 1R. 
TRIMESTRE DE 2012, DE 17 D’ABRIL DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2012, DE 17 D’ABRIL DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2012, DE 17 D’ABRIL DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE TRIMESTRE DE 2012, DE 17 D’ABRIL DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITS’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITS’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITS’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS AT EN LES OPERACIONS AT EN LES OPERACIONS AT EN LES OPERACIONS 
COMERCIAL.COMERCIAL.COMERCIAL.COMERCIAL.    
  
El secretari presenta l’informe trimestral de tresoreria, de 17 d’abril de 2012, que es 
transcriu a continuació: 
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““““INFORME DE TRESORERIA NÚM. 50/2012INFORME DE TRESORERIA NÚM. 50/2012INFORME DE TRESORERIA NÚM. 50/2012INFORME DE TRESORERIA NÚM. 50/2012    

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

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

 
D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà 
necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està 
incomplint el termini. 
 
Així mateix, segons Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, de la Generalitat de 
Catalunya, els ens locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera hauran de 
trametre aquest informe al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent al del 
tancament del trimestre natural, d’acord amb el model d’informe de tresoreria annexat a 
l’ordre. 

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis previstos en la 
Llei per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme 
i l’OAM Fundació Castell de Calafell corresponent al primer trimestre de l’exercici 2012. 
 
D’acord amb la disposició transitòria vuitena de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, el termini legal previst entre l’1 de 
gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012 per a que les Administracions tenen 
l’obligació d’abonar el preu de les obligacions serà dins dels quaranta dies següents a la 
data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que 
acreditin la realització total o parcial del contracte.  
 
Tal com s’estableix en l’apartat 4 de l’article 20 de les Bases d’Execució del Pressupost per 
a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Calafell, s’ha considerat aquesta data com la data de 
conformitat. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

 
Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions 
de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell 
corresponent al primer trimestre de l’exercici 2012 és la següent: 
 
AJUNTAMENT DE CALAFELL 
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1r T RIMESTRE 20121r T RIMESTRE 20121r T RIMESTRE 20121r T RIMESTRE 2012
nombrenombrenombrenombre im por tim por tim por tim por t %nombre%nombre%nombre%nombre %impor t%impor t%impor t%impor t

PAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENTS REALITZATS DU RANT EL TRIMESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 298 615.692,79 10,02% 6,67%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 866 2.631.013,65 29,12% 28,51%
PAGAMENTS TOTALS D URANT EL TRIMES TREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL TRIMES TREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL TRIMES TREPAGAMENTS TOTALS D URANT EL TRIMES TRE 1164 3.246.706,44 39,14% 35,18%
OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPL INT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPL INT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPL INT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPL INT EL TERMINI 

LEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIME STRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIME STRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIME STRE NA TURALLEGAL A LA DATA DE TANCAMENT DEL TRIME STRE NA TURAL 1810 5.983.019,86 60,86% 64,82%  
 

OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
 

1r T RIME STRE 20121r T RIME STRE 20121r T RIME STRE 20121r T RIME STRE 2012
nom brenom brenom brenom bre importimportimportimport %nom bre%nom bre%nom bre%nom bre %im por t%im por t%im por t%im por t

PAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL  TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL  TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL  TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL  TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GAL 3 678,16 5,56% 3,29%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 44 13.722,44 81,48% 66,56%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TRE 47 14.400,60 87,04% 69,85%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI 

LE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIMESTRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIMESTRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIMESTRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIMESTRE NA TURAL 7 6.217,15 12,96% 30,15%  
 
PATRONAT DE TURISME 

 
1r T RIME STRE 20121r T RIME STRE 20121r T RIME STRE 20121r T RIME STRE 2012

nom brenom brenom brenom bre importimportimportimport %nom bre%nom bre%nom bre%nom bre %im por t%im por t%im por t%im por t
PAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL  TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL  TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL  TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL  TRIMES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GAL 2 2.878,95 2,13% 3,14%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 46 44.467,34 48,94% 48,43%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TRE 48 47.346,29 51,06% 51,57%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI I NCOMPLINT EL TERMINI 

LE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIMESTRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIMESTRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIMESTRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE T ANCAME NT DE L T RIMESTRE NA TURAL 4 35.324,59 4,26% 38,47%  
 
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada per 
la regidora de l’Àrea, i per unanimitat acorda:   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 LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLEDONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE    
    
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les resolucions adoptades, que són des 
del Decret 919/2012 de 8 de març fins el 1250/2012 de 28 de març, donant compliment 
al que estableix l’article 42 del ROF aprovat per RD2568/86 de 28 de novembre, prquè els 
regidors en tinguin coneixement i quedin assabentats. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda: quedar-ne 
assabentats. 
    
11.11.11.11.    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCALDONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
El senyor Alcalde dóna compte a la corporació de les actes de Junta de Govern Local que 
són la número 11, 12, 13 de 14, 21 i 28 de març de 2012, i la número 14 de data 4 
d’abril de 2012, perquè els regidors i regidores en tinguin coneixement i quedin 
assabentats 
 
Sr. Ferré:  Una cosa de les actes, que, ens falta l’acta número 4. 
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Sr. Olivella: Vale. Doncs falta l’acta número 4, mirarem a veure què passa. 
 
El Ple del a corporació per unanimitat acorda: quedar-ne assabentats. 
 
Anem al punt 12, que l’afegim, no? Perquè després ja venen els precs i preguntes. Que 
seria: 'incloure una sèrie de punts per urgencia, a l'ordre del dia d'avui, que són els que els 
van possar doncs, a la comissió per urgència, i que són, els que teniu tots i són, 1, 2, 3, 4 i 
5 urgencies. Passariem a votar la urgència, d'incloure aquests punts, dins de la sessió de 
ple d'avui. 
 
Sr. Ferré:Si, nosaltres hi ha punts que considerem que està bé que passin avui, que tenen 
urgencia, això, hi ha punts que no, i per tant, votarem en contra. 
 
 
DE CONFORMITAT AMB EL QUE DE CONFORMITAT AMB EL QUE DE CONFORMITAT AMB EL QUE DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L'ART.47.3 DE LA LLEI 7/85 DE'ABRIL I DISPOSA L'ART.47.3 DE LA LLEI 7/85 DE'ABRIL I DISPOSA L'ART.47.3 DE LA LLEI 7/85 DE'ABRIL I DISPOSA L'ART.47.3 DE LA LLEI 7/85 DE'ABRIL I 
L'ART.100.3 DE LA LLEI 8/87 DE 15 D'ABRIL MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE L'ART.100.3 DE LA LLEI 8/87 DE 15 D'ABRIL MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE L'ART.100.3 DE LA LLEI 8/87 DE 15 D'ABRIL MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE L'ART.100.3 DE LA LLEI 8/87 DE 15 D'ABRIL MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE 
CATALUNYA, LA COMISSIÓ DE GOVERN, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A CATALUNYA, LA COMISSIÓ DE GOVERN, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A CATALUNYA, LA COMISSIÓ DE GOVERN, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A CATALUNYA, LA COMISSIÓ DE GOVERN, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A 
L'ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES¨:L'ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES¨:L'ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES¨:L'ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES¨: 
 
 

DODODODONAR COMPTE DE L’INFONAR COMPTE DE L’INFONAR COMPTE DE L’INFONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL RME TRIMESTRAL RME TRIMESTRAL RME TRIMESTRAL 
D’INTERVENCIÓ CORRESD’INTERVENCIÓ CORRESD’INTERVENCIÓ CORRESD’INTERVENCIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI PONENT A L’EXERCICI PONENT A L’EXERCICI PONENT A L’EXERCICI DE 2010, DE 2010, DE 2010, DE 2010, 
DE 24 D’ABRIL DE 201DE 24 D’ABRIL DE 201DE 24 D’ABRIL DE 201DE 24 D’ABRIL DE 2012, SOBRE LA LLEI 15/2, SOBRE LA LLEI 15/2, SOBRE LA LLEI 15/2, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 2010, DE 5 DE 2010, DE 5 DE 2010, DE 5 DE 
JULIOL, DE MODIFICACJULIOL, DE MODIFICACJULIOL, DE MODIFICACJULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004IÓ DE LA LLEI 3/2004IÓ DE LA LLEI 3/2004IÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE , DE 29 DE , DE 29 DE , DE 29 DE 
DESEMBRE, PER LA QUADESEMBRE, PER LA QUADESEMBRE, PER LA QUADESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESUL S’ESTABLEIXEN MESUL S’ESTABLEIXEN MESUL S’ESTABLEIXEN MESURES DE RES DE RES DE RES DE 
LLUITA CONTRA LA MORLLUITA CONTRA LA MORLLUITA CONTRA LA MORLLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACOSITAT EN LES OPERACOSITAT EN LES OPERACOSITAT EN LES OPERACIONS IONS IONS IONS 
COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.COMERCIALS.    
 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 24 d’abril de 2012, que es 
transcriu a continuació: 
 

““““INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 409/2012   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 409/2012   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 409/2012   INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 409/2012       
 

Identificació del documentIdentificació del documentIdentificació del documentIdentificació del document    

Aquest informe s’emet en compliment del que preveu l’article tercer de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i 
d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el 
text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
 
D’acord amb l’article 5è de la Llei 15/2010 caldrà fer un informe trimestral al Ple amb una 
relació de factures o documents justificatius als quals hagin transcorregut més de tres 
mesos des de la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos.  El Ple en un termini de 15 dies a comptar des del 
coneixement de la informació publicarà un informe agregat de la relació de factures i 
documents agrupats segons l’estat de la tramitació. 
 
En l’article 20 apartat 4 de les Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2012 
s’estableix la metodologia i variables a utilitzar per la realització del informe trimestral que 
cal donar compte al Ple. 
 
 
ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    
 
L’estudi s’ha realitzat en quatre moments en el temps. El primer definit entre el període 
01/01/2010 a 31/03/2010, el segon comprès entre 01/04/2010 a 30/06/2010, el tercer 
comprès entre 01/07/2010 a 30/09/2010 i el quart, el comprès entre 01/10/2010 a 
31/12/2010 tant per l’Ajuntament com pel Patronat de Turisme i l’OAM Fundació Castell 
de Calafell. 
 
En l’informe es relacionen el conjunt de factures no tramitades una vegada transcorreguts 
tres mesos des de la seva anotació en el registre general d’entrada i no havent-se iniciat el 
tràmit de reconeixement de l’obligació. 
 
D’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu apartat 4 s’estableix que el període legal de pagament de les 
certificacions ordinàries d’obra i per als pagaments de la resta de contractes subjectes als 
terminis de pagament de la LCSP, article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el seu text refòs, serà de 60 dies si l’inici del període legal 
de pagament era anterior a l’entrada en vigor de la Llei 15/2010.  
 
El present informe sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la 
Corporació local s’haurà de trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement dins el mes següent al del tancament del trimestre natural, 
d’acord amb l’Ordre ECO/1046/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 
de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera. 
 
La variable utilitzada en la informació objecte del present informe és la data de Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament. El tràmit en què es considera que s’ha iniciat l’expedient de 
reconeixement de l’obligació té establerta com a data la de conformitat i en conseqüència 
es detallen les factures que han excedit els tres mesos compresos entre la data del registre 
i la data de conformitat. 
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ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
    
El número de factures emeses i l’import total respecte les quals s’està incomplint el termini 
assenyalat en la Llei 15/2010 es el que es resumeix a continuació: 
    
    
  PERÍODE 01/01/2010 A 31/03/2010 

 
FACTURES 

REGISTRADES EN EL 
PERÍODE 

IMPORT 
Nº DE FACTURES 

TRAMITADES 
DESPRÉS DE 3 MESOS 

IMPORT % PER 
Nº 

% PER 
IMPORT 

AJUNTAMENT 1.588 8.977.397,29 15 140.754,19 0,94% 1,57% 
PAT. TURISME 48 55.835,88 0 0,00 0,00% 0,00% 
OAM F. CASTELL 42 17.164,26 0 0,00 0,00% 0,00% 
TOTAL 1.678 9.050.397,43 15 140.754,19 0,89% 1,56% 

    
    
  PERÍODE 01/04/2010 A 30/06/2010 

 
FACTURES 

REGISTRADES EN EL 
PERÍODE 

IMPORT 
Nº DE FACTURES 

TRAMITADES 
DESPRÉS DE 3 MESOS 

IMPORT 
% PER 

Nº 
% PER 

IMPORT 

AJUNTAMENT 2.208 7.508.699,11 42 178.787,61 1,90% 2,38% 
PAT. TURISME 477 178.871,67 0 0,00 0,00% 0,00% 
OAM F. CASTELL 104 41.840,30 3 54,62 2,88% 0,13% 
TOTAL 2.789 7.729.411,08 45 178.842,23 1,61% 2,31% 

    
    
    
  PERÍODE 01/07/2010 A 30/09/2010 

 
FACTURES 

REGISTRADES EN EL 
PERÍODE 

IMPORT 
Nº DE FACTURES 

TRAMITADES 
DESPRÉS DE 3 MESOS 

IMPORT % PER 
Nº 

% PER 
IMPORT 

AJUNTAMENT 2.073 7.480.627,83 103 731.550,33 4,97% 9,78% 
PAT. TURISME 85 111.462,08 3 1.694,22 3,53% 1,52% 
OAM F. CASTELL 77 40.635,73 1 31,42 1,30% 0,08% 
TOTAL 2.235 7.632.725,64 107 733.275,97 4,79% 9,61% 

    
    
    
  PERÍODE 01/10/2010 A 31/12/2010 

 
FACTURES 

REGISTRADES EN EL 
PERÍODE 

IMPORT 
Nº DE FACTURES 

TRAMITADES 
DESPRÉS DE 3 MESOS 

IMPORT % PER 
Nº 

% PER 
IMPORT 

AJUNTAMENT 4.280 8.110.218,35 54 114.641,33 1,26% 1,41% 
PAT. TURISME 281 186.840,18 3 7.195,85 1,07% 3,85% 
OAM F. CASTELL 274 42.484,21 1 31,42 0,36% 0,07% 
TOTAL 4.835 8.339.542,74 58 121.868,60 1,20% 1,46% 

“    
    
La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat acorda proposar al Ple:  Quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Serveis Interns i per unanimitat acorda:  Quedar-ne assabentats. 
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DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONEN T ALS 
TRIMESTRES DE L’EXERCICI DE 2010, DE 24 D’ABRIL DE 2012, SOBRE LA 
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 
29 CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIAL.  
 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 24 d’abril de 2012, que es 
transcriu a continuació: 

““““INFORME DE TRESORERIA NINFORME DE TRESORERIA NINFORME DE TRESORERIA NINFORME DE TRESORERIA NÚÚÚÚM. 52/2012M. 52/2012M. 52/2012M. 52/2012    

Assumpte: Assumpte: Assumpte: Assumpte: Informe de Tresoreria dels trimestres de l’exercici del 2010 sobre les 
obligacions amb incompliment del termini de pagament. 

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    

 
D’acord amb l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà 
necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està 
incomplint el termini. 
 
Així mateix, segons Resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, de la Generalitat de 
Catalunya, els ens locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera hauran 
de trametre aquest informe al Departament d’Economia i Coneixement el mes següent 
al del tancament del trimestre natural, d’acord amb el model d’informe de tresoreria 
annexat a l’ordre. 

ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    

 
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis previstos 
en la Llei per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat 
de Turisme i l’OAM Fundació Castell de Calafell corresponent a l’exercici 2010. 
 
D’acord amb la disposició transitòria vuitena de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, el termini legal previst des de 
l’entrada en vigor d’aquesta disposició al 31 de desembre de 2010, les Administracions 
tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions serà dins dels cinquanta-cinc dies 
següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents 
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.  
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Tal com s’estableix en l’apartat 4 de l’article 20 de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Calafell, s’ha considerat aquesta 
data com la data de conformitat. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

 
Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les 
obligacions de l’Ajuntament de Calafell, el Patronat de Turisme i l’OAM Fundació 
Castell de Calafell corresponent als trimestres de l’exercici 2010 és la següent: 

 
AJUNTAMENT DE CALAFELL 
 

1r T RIME STRE 20101r T RIME STRE 20101r T RIME STRE 20101r T RIME STRE 2010
nombrenombrenombrenombre im por tim por tim por tim por t %nombre%nombre%nombre%nombre %i mport%i mport%i mport%i mport

PAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GAL 286 2.839.813,07 14,90% 40,77%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 1166 2.014.076,58 60,73% 28,91%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TRE 1452 4.853.889,65 75,63% 69,68%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 

LE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURAL 468 2.112.134,61 24,38% 30,32%

2n TRIMEST RE 20102n TRIMEST RE 20102n TRIMEST RE 20102n TRIMEST RE 2010
nombrenombrenombrenombre im por tim por tim por tim por t %nombre%nombre%nombre%nombre %i mport%i mport%i mport%i mport

PAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GAL 974 5.171.851,29 36,67% 52,93%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 861 2.385.515,29 32,42% 24,41%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TRE 1835 7.557.366,58 69,09% 77,34%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURAL 821 2.213.650,33 30,91% 22,66%

3r T RIME STRE 20103r T RIME STRE 20103r T RIME STRE 20103r T RIME STRE 2010
nombrenombrenombrenombre im por tim por tim por tim por t %nombre%nombre%nombre%nombre %i mport%i mport%i mport%i mport

PAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GAL 518 2.332.962,17 20,05% 22,96%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 965 2.549.061,88 37,35% 25,09%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TRE 1483 4.882.024,05 57,39% 48,05%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURAL 1101 5.278.090,76 42,61% 51,95%

4r T RIME STRE 20104r T RIME STRE 20104r T RIME STRE 20104r T RIME STRE 2010
nombrenombrenombrenombre im por tim por tim por tim por t %nombre%nombre%nombre%nombre %i mport%i mport%i mport%i mport

PAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GALPAGAMENT S REALITZ ATS DU RANT EL TRI MES TRE DIN S DEL TE RMINI LE GAL 2454 4.667.981,34 49,65% 39,00%
RESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NTRESTA  DE PA GAME NT 1763 5.336.818,68 35,67% 44,59%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMES TRE 4217 10.004.800,02 85,31% 83,59%
OBLIGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBL IGA CI ON S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURALLE GAL A LA DAT A DE TANCAME NT DE L T RIME STRE NA TURAL 726 1.964.387,77 14,69% 16,41%  
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OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
 
 
 
 

1r TRIME STRE 20101r TRIME STRE 20101r TRIME STRE 20101r TRIME STRE 2010
nom brenom brenom brenom bre importimportimportimport %nom bre%nom bre%nom bre%nom bre %im por t%im por t%im por t%im por t

PAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 10 4.293,12 29,41% 21,48%
RESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENT 17 14.188,58 50,00% 70,99%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTRE 27 18.481,70 79,41% 92,47%
OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 

LEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURAL 7 1.504,51 20,59% 7,53%

2n TRIMEST RE 20102n TRIMEST RE 20102n TRIMEST RE 20102n TRIMEST RE 2010
nom brenom brenom brenom bre importimportimportimport %nom bre%nom bre%nom bre%nom bre %im por t%im por t%im por t%im por t

PAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 52 25.341,73 57,78% 67,28%
RESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENT 34 10.575,83 37,78% 28,08%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTRE 86 35.917,56 95,56% 95,36%
OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 

LEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURAL 4 1.748,00 4,44% 4,64%

3r TRIME STRE 20103r TRIME STRE 20103r TRIME STRE 20103r TRIME STRE 2010
nom brenom brenom brenom bre importimportimportimport %nom bre%nom bre%nom bre%nom bre %im por t%im por t%im por t%im por t

PAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 1 1.241,20 1,67% 3,72%
RESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENT 23 13.128,58 38,33% 39,35%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTRE 24 14.369,78 40,00% 43,07%
OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 

LEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURAL 36 18.991,71 60,00% 56,93%

4r TRIME STRE 20104r TRIME STRE 20104r TRIME STRE 20104r TRIME STRE 2010

PAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 36 1.736,60 15,32% 2,84%
RESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENT 163 42.088,48 69,36% 68,78%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTRE 199 43.825,08 84,68% 71,61%
OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURAL 36 17.371,47 15,32% 28,39%  
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PATRONAT DE TURISME 
 
 

1r TRIME STRE 20101r TRIME STRE 20101r TRIME STRE 20101r TRIME STRE 2010
nom brenom brenom brenom bre importimportimportimport %nom bre%nom bre%nom bre%nom bre %im por t%im por t%im por t%im por t

PAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 7 10.464,56 25,00% 22,63%
RESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENT 20 35.730,30 71,43% 77,27%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTRE 27 46.194,86 96,43% 99,90%
OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 

LEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURAL 1 44,10 3,57% 0,10%

2n TRIMEST RE 20102n TRIMEST RE 20102n TRIMEST RE 20102n TRIMEST RE 2010
nom brenom brenom brenom bre importimportimportimport %nom bre%nom bre%nom bre%nom bre %im por t%im por t%im por t%im por t

PAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 31 36.882,70 53,45% 47,06%
RESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENT 24 37.789,28 41,38% 48,22%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTRE 55 74.671,98 94,83% 95,28%
OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 

LEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURAL 3 3.702,74 5,17% 4,72%

3r TRIME STRE 20103r TRIME STRE 20103r TRIME STRE 20103r TRIME STRE 2010
nom brenom brenom brenom bre importimportimportimport %nom bre%nom bre%nom bre%nom bre %im por t%im por t%im por t%im por t

PAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 0 0,00 0,00% 0,00%
RESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENT 53 45.834,23 63,86% 61,70%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTRE 53 45.834,23 63,86% 61,70%
OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 

LEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURAL 30 28.453,20 36,14% 38,30%

4r TRIME STRE 20104r TRIME STRE 20104r TRIME STRE 20104r TRIME STRE 2010

PAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGALPAGAMENT S REAL ITZ ATS DU RANT EL TRI MESTRE DIN S DEL TERMINI LEGAL 0 0,00 0,00% 0,00%
RESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENTRESTA  DE PA GAMENT 86 115.274,84 80,37% 72,69%
PAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTREPAGAMENT S TOTALS D URANT E L T RIMESTRE 86 115.274,84 80,37% 72,69%
OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI OBLIGA CION S PEN DENTS  EN LES QUA LS  S'ES TIGUI INCOMPLINT EL TERMINI 
LEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURALLEGAL A LA DAT A DE TANCAME NT DEL T RIMESTRE NA TURAL 21 43.318,90 19,63% 27,31%  
““““ 

La Comissió Informativa de Serveis Interns de conformitat amb la proposta presentada i 
per unanimitat acorda proposar al Ple: Quedar-ne assabentats. 
 
El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat 
acorda: quedar-ne assabentats  
 
 
PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO, LLICÈNCIA OBRES MENORS REHABILITACIÓ FAÇANA PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO, LLICÈNCIA OBRES MENORS REHABILITACIÓ FAÇANA PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO, LLICÈNCIA OBRES MENORS REHABILITACIÓ FAÇANA PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO, LLICÈNCIA OBRES MENORS REHABILITACIÓ FAÇANA 
CTAT. PROPIETARIS C/ BAIXADOR 31. ORDRE EXECUCIOCTAT. PROPIETARIS C/ BAIXADOR 31. ORDRE EXECUCIOCTAT. PROPIETARIS C/ BAIXADOR 31. ORDRE EXECUCIOCTAT. PROPIETARIS C/ BAIXADOR 31. ORDRE EXECUCIO    
 
Mitjançant Resolució núm. 2012/ 1596, de data 23 d’abril de 2012,  del Regidor de l'Àrea 
d’Urbanisme, Rafel Solé i Miró, es va atorgar la llicència d'obres menors   núm. 2012/102 
a la COMUNITAT DE PROPIETARIS BAIXADOR 31 DE SEGUR DE CALAFELL, per la 
Rehabilitació de la façana de l’immoble situat al c/ Baixador 31 de Segur de Calafell. 
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Vista  la  petició de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/ BAIXADOR 31 DE SEGUR DE 
CALAFELL, de sol·licitud de poder gaudir de les bonificacions i exempcions previstes a 
l’Ordenança fiscal municipal núm. 1.3, article 6, apartat d) per l’any 2012 
 
Vist el Decret 2011/5099 de data 13 de desembre de 2011, ordenant la Rehabilitació  i 
restauración de la façana de l’edifici  per tal de garantir la seguretat i ornat públic. 
 
La Secretària Accidental, ha emès informe, que queda adjuntat a l’expedient. 
 
La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, amb l’abstenció 
del grup Municipal Socialista, proposa al Ple, l'adopció del següent acord:   
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota d’Impost de Construccions, 
Instal·lacions  i Obres a la llicència d'obres 2012/102, atorgada a la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL C/ BAIXADOR 31 DE SEGUR DE CALAFELL per la Rehabilitació de la 
façana de l’immoble situat al c/ Baixador 31 de Segur de Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a la interessada,  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
Sr. Solé: Gràcies senyor alcalde. Primer de tot, donar la benvinguda a tothom, i, dir bon 
dia. El següent punt, es tracta d'una bonificació de l’ICIO, degut a un ordre d'execució,  
que han requerit els tècnics municipals, per la rehabilitació de la façana d'un inmoble, 
situat al carrer Baixador 31 de Segur de Calafell. Segons l'ordenança fiscal, la que es va 
aprovar, les últimes que es van aprovar, és una bonificació del 95%, i al final aquí estem 
fent un tràmit, com s'han fet en altres plens, de bonificació degut a un ordre d'execució. 
Res més, gràcies. 
 
El Ple de la corporació, de conformitat amb la proposta  presentada per la Comissió 
Informativa d’Obres públiques, Manteniment i Medi Ambient i per unanimitat acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar una bonificació del 95%, de la quota d’Impost de Construccions, 
Instal·lacions  i Obres a la llicència d'obres 2012/102, atorgada a la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL C/ BAIXADOR 31 DE SEGUR DE CALAFELL per la Rehabilitació de la 
façana de l’immoble situat al c/ Baixador 31 de Segur de Calafell. 
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a la interessada,  Departament d'Intervenció i 
BASE, Oficina de Recaptació de Calafell.   
 
PROPOSTA DE SOL·LICITAR INFORME A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE PROPOSTA DE SOL·LICITAR INFORME A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE PROPOSTA DE SOL·LICITAR INFORME A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE PROPOSTA DE SOL·LICITAR INFORME A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE 
TARRAGONA PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1/2012 DEL PLA TARRAGONA PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1/2012 DEL PLA TARRAGONA PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1/2012 DEL PLA TARRAGONA PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1/2012 DEL PLA 
D'ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPALD'ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPALD'ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPALD'ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL    
                    
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es va aprovar definitivament per part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 24 de gener de 2011 i publicat al 
DOGC  el  24 d’0octubre de 2011, data de la seva entrada en vigor. 
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Atès que, des de la seva entrada en vigor s’ha observat que hi ha aspectes del  mateix que 
cal modificar, que sense alterar el model urbanístic ni els seus objectius, puguin millorar la 
seva aplicació i evitar afectacions a propietaris de sòl i edificacions. 
 
Vista la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (I), 
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, que queda adjuntada a l’expedient. 
 
Atès que l’àmbit de la Modificació de l’article 152.2.4 de les Normes Urbanístiques que es 
refereix als establiments hotelers en zones de sòl urbà en volum disconforme en les quals 
també està admès l'ús d'habitatge. 

Atès que la proposta té per objecte la modificació del tractament que fa la normativa 
urbanística dels edificis destinats a hotel que son en volum disconforme.     
 
Atès el que disposa l’article 99 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en quan a la 
tramitació de la modificació. 
 
La Comissió Informativa d’ OBRES PUBL. I MEDI AMBIENT – URBANISME, amb l’abstenció 
dels grups municipals de UAM i PSC, i el vot a favor dels grups municipals de CiU i PPC, 
proposa al Ple de la Corporació,  l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona informe per a la 
tramitació de la Modificació Puntual de l’article 152.2.4 de les Normes Urbanístiques que 
es refereix als establiments hotelers en zones de sòl urbà en volum disconforme en les 
quals també està admès l'ús d'habitatge. 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord juntament amb la proposta de Modficació Puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a la Comissió Territoiral d’Urbanisme de 
Tarragona. 

Sr. Olivella: Sap que passa, jo crec que són característiques diferents, i el regidor explicara 
cadascun. Els podem votar conjuntament si vol. Això un, és relacionat amb tot lo que és la 
qüestió dels hotels, la qüestió hotelera.  l'altre, és relacionat amb tota la zona de Marinada 
i devant de mar, de Segur de Calafell. Jo crec que, l'explicació es diferent. Per tant, per 
part del ponent, ho explicarà per separat. Això si volen, ho votem junt, com vostès 
vulguin. O si volen parlar conjuntament, això jo crec que el regidor ho explicarà per 
separat. 
 
Sr. Parera: De totes maneres, després de sentir al ponent, 
 
Sr. Parera: Això, segons el que digui el ponent, amb el permís de l'alcalde i dels regidors,  
potser, jo, com que no hi veig diferencies, defensaré els 2 punts junts. 
 
Sr. Olivella: Si si, el que vostè cregui. 
 
Sr. Solé: Gràcies senyor alcalde. Avui comencem, un procés, que es porta treballant des de 
fa molt temps. Un procés que es va iniciar, justament a l'entrada de l'equip de govern, 
això que és un procés que ja es porta va reclamant, quan nosaltres estàvem a l'oposició, i 
que era, de tocar de peus a terra, i de ficar la realitat del municipi, amb lo que és una eina 
tant important com és un planejament. Nosaltres entenem que el POUM, hi han algunes 
coses que no les ha acabat de recollir, i que, possiblement, en alguns casos, ha faltat, més 
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informació. Aquesta manca d'informació molts cops, en la qual la participació dels 
calafellencs i calafellenques, de totes les persones que viuen al municipi, es clau. I a 
vegades, amb un sol procés de consulta ni ha prou; això d'altres, doncs, potser ha d'haver 
una profundització més profunda. Dit això, el POUM, com a eina bàsica, és un procés 
llarg. Això una eina bàsica pel desenvolupament, per l'ordre urbanístic del municipi, on 
s'han d'actualitzar les idees del present. Més equipaments, més ordre en la construcció… 
això sobre tot, quin futur té el nostre municipi, i això és important; perquè al final, ni se’n 
beneficia uns quants que estem aquí asseguts, si no que es beneficia la població i els que 
vindran en un futur. I un nou POUM, ha de recollir les sensibilitats que en el seu moment, 
té la societat, això sobre tot, ha de recollir la realitat del municipi. En aquest primer punt, 
el que intentem modificar, és una sol·licitud, que ens van fer els hotels, que 
sorprenentment, sorprenentment, i és així, sorprenentment, tothom es pensava que el que 
interpretava el POUM era una altra cosa, això no era així. Una interpretació, que tothom 
entenia que el CAU, el comitè urbanístic que es va organitzar, comitè assessor en el qual, 
tota la gent representada ho va entendre d'aquesta manera, inclús els hotelers, i així ens 
ho han manifestat. Enteníem, que, els hotels que estan actualment en qualificació no 
hotelera, repeteixo, no hotelera, en el qual, segons on està situat cada hotel, tenen una 
qualificació o tenen una altra, tenen una ordenació! Doncs, quan aquests hotels 
volguessin fer el seu canvi d'us, passar d'un hotel a un us d'habitatge, tothom entenia que 
això ho podien fer sense cap problema, no més, fer anar el canvi d'us pertinent. La realitat 
diu, que quan hagin de fer aquest canvi d'us, i això si que es correcte, això si que ho diu el 
POUM, i amb això no hi ha cap problema, el POUM, sorprenentment, diu que, les parts 
d'aquests hotels que no compleixen amb l'actual planejament, s'han d'enderrocar, o, han 
de complir el planejament vigent. Hotels que segurament s'hauran d'enderrocar, per 
complir totalment amb la normativa, o hotels que potser haurien d'enderrocar una planta.  
 
Totalment, en contradicció amb el que tenen els habitatges, ja existents al municipi, que 
no estan d'acord amb el planejament, i que no s'han d'adequar un cop s'aprovi el 
planejament. Aquesta és una manca d'interpretació. Els hotels, així ens ho van fer arribar, 
nosaltres els hi vam dir, que nosaltres amb el planejament, no podíem tocar res! Nosaltres, 
a l'entrar com a equip de govern, el planejament ja estava tot aprovat, i l'únic que 
esperàvem, era que el procés de planejament, entrés en vigència. Que es publiqués en el 
butlletí oficial. Aquest planejament no s'hi podia tocar cap punt ni cap redacció. Nosaltres, 
a tota la gent que ens ha vingut amb queixes del planejament i lo de l'hotel, nosaltres 
sempre els hi hem recomanat el mateix; vostè, un cop es publiqui i entri en vigència, té la 
possibilitat durant els 2 pròxims mesos de presentar un contenciós. Es trist això, perquè 
malauradament, es ficar-se pedres sobre un mateix, això clar, això, és donar informació a 
la gent de les possibilitats que tenen, per afrontar els acords, en els quals no més, van 
poder al·legar, una vegada, i aquesta és la realitat. 
 
Ara mateix, el planejament es vigent, és el que tenien, i és amb el que hem de treballar, i 
és amb el que estem treballant. Els hotels, ens van fer arribar i així ens ho ratifiquen, que 
en la sessió del CAU, que es deia que quan es fes aquest d'us d'habitatge, segons podem 
entrar en temes més específics, podem entrar en l'article concret del POUM. Doncs, 
podien fer aquest canvi d'us, això, que, l'edifici es quedava tal qual, que no s'havien 
d'adaptar a la normativa vigent, La normativa vigent, cada municipi la tracta com la tracta, 
algunes realitats s'han fet ben paleses, i tothom les coneix, això ara no hi entrarem. El que 
venim aquí és a treballar, per un gran actiu econòmic, com són els hotels, per defensar 
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l'activitat hotelera. Per defensar, tots aquells punts, que, com ajuntament que som, com a 
representant de ciutadans que som, hem d'escoltar. Avui fem un gran pas, un pas que 
vam començar fa 10 mesos, quan vam fer aquest nou equip de govern. Un pas de ficar 
ordre amb allò que entenem, que ha de ser, un planejament, adaptat a la realitat del 
municipi, no a la realitat d'un plànol. Per tant, avui, ens fiquem al costat del hotels, ens 
fiquem al costat de tot aquest grup d'hotels que ens han vingut a veure, que ens hem 
reunit  amb ells, particularment, fem reunions conjuntes, i, intentant, que acabin de 
retirar, el contenciós, òbviament, un contenciós van tindre que presentar, òbviament, un 
contenciós, en el quals'han rascat diners de la seva butxaca, per una falta d'interpretació 
que tothom entenia que no era d'aquesta manera. Bé, la raó es ven palesa. No cal donar-
hi més voltes. En principi notincres més a dir, he donat l'explicació tècnica. He donat 
l'explicació de quina és la voluntat d'aquest equip de govern. De quina és la voluntat 
expressada des de fa molt de temps per nosaltres, i, que un cop el POUM entre en 
vigencia, un cop s'han pogut presentar les al·legacions, aquest equip de govern, aquest 
ajuntament, treballa, per ficar ordre, allà, on hi ha, desordre. Moltes gràcies. 
 
 
. 
Sr. Parera: Bé, a veure, poques coses. Això, a mi em fa l'efecte, que el municipi de Calafell, 
coneix la situació, i amb algunes poques paraules, encara que no siguin directes, 
compendran la meva oposició. Tot el que es vol fer ara. Expliquin-m’ho, es va fent com les 
com no no es van fer les coses bé abans. Ara sembla, que es volen fer bé! Possiblement, 
farem retocs! Clarament, pedaços. Perquè a sobre els hotels, que el nostre ponent acaba 
de parlar, d’enderrocar i coses d’aquestes, jo em fa l'efecte, que hauriem de parlar, que 
els hotels s'haurien de  d’acollir al nou sistema, donant-los el temps necesari. Per tant, a 
llavors com ara, s'hauria de parlar. A llavors, no! I ara tampoc. Això ara, és una llàstima, 
que fa concretament, 21 hora, que es va fer la informativa de territori, i per tant, vam 
començar a estar informats, d'aquests 2 punts com he dit abans, que per mi van junts. 
 
Per tant, Unió alternativa municipal, discrepa de tot el que s'acaba, en paraules i paraules. 
Nosaltres UAM, creiem molt necesari, exculpar als uns, i als altres. I així ho farem I ho 
estem fent. Perquè mireu, el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, número 5686, de 
05/08/2010, com a reforç de la llei d'urbanisme, article 99, hi ha molta diferència, amb els 
papers que vostès, ens heu entregat. Que voleu, substituir l'article 99, del text refós. Això 
és molt delicat. Si senyors! Això és molt delicat! I els motius, dels informes d'Urbanisme, 
per tirar endevant aquesta modificació, de moment, creiem que no hi són. Els informes 
d'urbanisme, per tirar en devant, aquestes modificacions, creiem que de moment no hi 
són. Això com que no més fa 21 hores, que ens heu entregat els papers, i no hem tingut 
temps, de preparar-nos, repeteixo, el que he dit abans, esperarem a escoltar als uns, i als 
altres. De moment senyor alcalde, res més. 
 
Sra. Elvira: Si, molt breument, en primer lloc, com a membre de l'equip de govern, 
recolzar totalment aquesta modificació puntual, i particularment, com a regidora de 
Turisme, el que, jo crec que estem aquí, és per intentar, ajudar el màxim als hotels que 
tenim al municipi, que lamentablement, tenim molt poques places hoteleres, hauríem de 
tenir més, no és el moment, ara mateix, per intentar que, la gent vingui al municipi a 
invertir i a fer més hotels, això jo crec que, aquesta política durant aquests anys que s'ha 
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fet, de no, ajudar al sector hoteler, i de no intentar, treure més places hoteleres per tenir 
més turisme aquí a Calafell, estem patint actualment. Res més. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: Si, gràcies. A mi em dóna la sensació que, o m’he perdut 3 capítols, o és que 
algú no s'ha llegit la meitat de la novel·la, perquè, la veritat és que, el que està explicant 
avui el ponent i el que va explicar ahir a la comissió informativa, no té res a veure amb el 
que estem, passant al punt. I tant és així, que miri fins i tot en nosaltres en aquesta 
modificació estem d'acord. I nosaltres vam ser els que vam redactar el POUM i perquè hi 
estem d'acord? Perquè precisament, estem arreglant una cosa, que el CAU, havia decidit 
que fos així, i precisament, per error d’interpretació o per error del que fos, no es va 
recollir en la normativa, i per tant, el que estem fent, és una modificació que recull aquest 
error, i ja està. Per tant, ens ha sorprès moltíssim, totes aquestes explicacions, perquè, el 
que estem fent simplement, és recollint un acord que hi va haver en el CAU, i que tots 
estaven d'acord que fos així.  Per tant, ens han sorprès molt totes aquestes explicacions 
perquè no venien a conte. És que no sé que dir, perquè la veritat és que m’he quedat 
perplex, d'escoltar totes aquestes explicacions que ens han donat, quan és una 
modificació que simplement el que fa, és recollir, un acord que ja es va prendre en el 
CAU, i que pel que fos, pel motiu que fos, no es va acabar de recollir o no s’interpreta bé 
el redactat final que hi ha a la normativa. Vull dir que, que no entenc res més.  
 
 
Sr. Solé: Si, diré un parell de cosetes. Quan un és regidor, sigui de l’oposició, sigui del 
govern, ha de saber la realitat del municipi. Per tant, el que es va fer ahir, sí que es va fer 
la comissió, això perquè es passen aquest punts d’urgència amb tant poc de temps, tant 
aquest com el següent. És molt senzill. És a dir, aquí la gent s'ha hagut de rascar diners de 
la seva butxaca per anar a un contenciós.  Podem esperar el temps, i que cada procés 
continuï.  Al final el que hem de fer, i torno a repetir, és ficar ordre en alguns punts, que 
en el planejament, doncs no hi acababa d'haver ordre. Per tant, si que hi ha hagut alguns i 
això li respon a vostè, senyor Parera, 21 hores des de l'ultima comissió, això quan abans 
comencem a treballar pel municipi, quan abans es comenci a treballar en els punts 
concrets que s'han de treballar, doncs, és millor per tothom.  I el planejament, tothom sap 
com és, i qui vol pot consultar, i qui vol es pot informar del planejament! Per tant, si està 
en contacte amb els hotelers, o no està en contacte, doncs, vostè es podria haver informat 
al respecte, i l’haguessin dit, que això era un error. Amb poc temps? Sí, això al final, és un 
error que sembla ser que, els que uns van fer que diuen que ha estat un error, que en 
principi, s'havia recollit, doncs hi estan d'acord. També, explicar, que avui el que 
comencem és, demanem un informe, a Tarragona, a la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de Tarragona, en el qual, en aquest informe se’ns ha de ser tornat, per començar el procés 
de modificació. El procés de modificació que tothom bé coneix. Aquest procés, no 
comença amb A.  No anirem a Tarragona per tocar per primera vegada a la porta. Ja ho 
he dit, que portem 10 mesos treballant en aquest tema. El que passa és que no ens hem 
pogut, ficar, a treballar, diguéssim, de forma pública, amb documents, i a traves d'aquesta 
sessió plenària d'avui, degut a que, el POUM no entrar en vigència fins a, finals de l'any 
passat, i que durant aquest 3 mesos doncs, hem estat recollint la llau de contenciosos que 
ens han estat arribant. El que ahir vam explicar es va explicar a la comissió, i, qui no se’n 
va adonar o qui no, es perquè no va preguntar més. Jo, si hi ha alguna cosa que no es va 
entendre o es va entendre una altra cosa, tampoc demanaré disculpes, això el que si que 
demanaré és que intentaré explicar-me millor una altra vegada.  Era molt senzill entendre, 
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ja se que ahir vostè es va espavilar doncs, d'aclarir, de que es tractava el tema, cap 
problema, ben fet que va fer, això si no va voler preguntar, doncs, no sé, no tindrà 
resposta això, ha de preguntar vostè mateix, o el company que va venir amb vostè. Res 
més. 
 
Sr. Parera: Perquè a veure, he sentit la portaveu del partit Popular, que vol crear places 
d'hotels, i que vol fer hotels nous, i que vol crear hotels a les places, quan als papers que 
ens heu donat, voleu enderrocar hotels. 
 
Sr. Olivella: No. No ho ha entès això. No ho ha entès, senyor Parera. 
 
Sr. Olivella: Tot el contrari 
 
Sr. Parera: Ara, 
 
Sr. Olivella: Al contrari. 
 
Sr. Parera:  Ara els hi diré amb els papers que ens han donat, eh? 
 
Sr. Olivella: No, és que no els ha entés, senyor Parera. Llegeixi millor, i escolti. 
 
Sr. Parera: Això, jo em fa l'efecte que, a veure primerament, no s'arregla, solament amb 
parxes. Em ficaré, amb la segona intervenció del ponent; això veig que hi ha bona 
intenció. I això per nosaltres UAM, Unió alternativa, és molt important, perquè la gent del 
municipi de Calafell, tan que siguin pocs com que siguin molts, no es poden castigar. Això 
també us diré, que si s'ha de modificar, el plantejament urbanístic, primer s’ha de tenir, un 
informe favorable. Si volem modificar lògicament, hem de tenir, el plantejament de ICIO. 
Jo he de tenir l’informe favorable de la Comissió Territorial; d'Urbanisme. I una vegada, 
aquest informe favorable, començar els tràmits corresponents. Això aquests informes 
favorables es veu que no existeixen; perquè, es pugui començar la tramitació. Vull dir, 
mireu vostès.  
 
Amb el vostre informe, el que diu, és el següent en la pàgina 5, dels papers que vostès ens 
heu entregat, i diuen per exemple: 'Els establiments hotelers', compte senyors regidors, 
senyor alcalde amb tot això, compte sobretot, 'en zones de sol urbà, amb volum 
disconforme, amb la qual també, estan a més, l'ús d'habitatges' les zones hoteleres, que 
està permès l'ús d'habitatges, senyora del partit Popular, com farem hotels? 
 
Es podra realitzar, el canvi d'ús, d'habitatges, es podrà canviar el canvi d'ús, a habitatges; 
d’acord amb les determinacions del present planejament. En el cas de que la finca s'hagi 
d'ampliar, amb posterioritat a l'entrada en vigor del POUM,  serà condició prèvia del canvi 
d'ús, l'enderrocament de les parts ampliades. 
 
També, hi ha alguna cosa bona. En els papers que ens heu entregat. Que aquesta 
modificació per exemple, els hotelers, si la modificació conporta tenir un sostre 
d'habitatge, que el que tenen les parcel·les veïnes, això, no pot, ni podia ser acceptable. 
Caldrà, que s'expliquin els motius d'aquestes idees. S'haurien d'explicar molt bé els motius 
d'aquestes idees. De la proposta, i sobre tot, que no es facin zones, amb diferents 
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aprofitaments, perquè segons els papers, diuen alguna cosa d'això, de les parcel·les que 
han estat hotels, o no.  Això també vull manifestar, que creiem, que alguna cosa bona hi 
ha, com és la unificació. De la clau, 025, de Segur; que desapareixi OD5S.  Estem molt 
contents de que desapareixi aquesta ‘S’. 
 
Sr. Olivella: Això és el punt que ve, el que està dient. 
 
Sr. Parera: Jo us he dit senyor alcalde si us plau, i em sap greu, que li contestaria els 2 
punts junts. I vostè m’ho ha acceptat.  
 
Sr. Olivella: D'acord gràcies, gràcies.  
 
Sr. Parera: Vostè m'ho ha acceptat.  
 
Sr. Parera: senyors del govern és bo, i per tal, com s’han de fer les coses; és tal, com s'han 
de fer les coses. Això també vull dir, com, temps, enrere vaig dir, i he continuat i continuo 
pensant el mateix, i dient, senyor del govern: diàleg, diàleg, diàleg! 
 
Abans, el senyor ponent diu que, fa vint-i-una hores que no vem preguntar. Jo em fa 
l'efecte, senyor ponent, no tinc dubte, de la seva gran feina que està realitzant, això si us 
plau, l'experiència diu, que les coses, no s'arreglen amb els punts en l'aire, si no que 
s'arreglen amb diàleg. 
 
Doncs vist i no vist, senyor alcalde, senyor Olivella, i els seus regidors, a nosaltres en serà 
molt facil, ja us ho adelanto, Unió alternativa ja us ho adelanta, que serà molt fàcil, 
abstenir-se. Perquè hi ha hagut temps suficient, o necesari, per estudiar-ho. La 
documentació, no està complerta, en referència a l'article 99, del reforç de la Llei 
d'Urbanisme, de la Generalitat. 
 
Senyor alcalde, li agraeixo la bona intenció, i sé que ho ha fet amb bon criteri, de deixar-
me contestar, i barrejar els 2 punts. Hi ha coses; que el ponent, ho ha dit bastant bé, això, 
la portaveu del partit Popular, s'ha enbolicat. Hi ha coses bé com he dit això, de la 
bonificació de la OB5, i treiem lo de 5S, això són coses si us plau, que s´han de tenir en 
compte i s´han d'agrair. Gràcies senyor alcalde. 
 
Sra. Elvira:  no pensava fer una rèplica, però per al·lusions, l'he de fer. A veure senyor 
Parera, em sap molt de greu, perquè veig que no ho ha entés gaire bé, o no ens hem 
sabut explicar, ni tant el meu company de Convergència ni com jo, personalment; el fet de 
les intervencions que hem fet i, en el cas puntual del meu company, la comissió 
d'Urbanisme. 
 
A veure, jo, el que estava comentant i crec que vostè hauria, de treballar més amb el seu 
equip, amb els seus regidors, perquè vull suposar, que els seus companys sí que han entés 
aquest punt, perquè és prou clar, i, estava bé, ho han explicat abastament el punt.  En 
canvi, Jo crec que els papers als que vostè ha fet al·lusions són els papers del Pla General 
precisament.  Precisament és això el que estem intentant, arreglar, i és ben veritat, que 
suposo, que tots estem d'acord, en aquest punt, i, més que res perquè tots som de 
calafell, i el que volem é ajudar a aquests hotels, i en cap moment aquesta regidora ha fet 
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menció d'edificar més. El que estic dient, és que lamentablement, això no serà realitat, 
perquè si jo crec que tots els que estem aquí, volem recolzar que el turisme a Calafell 
vingui. Que necesitem places hoteleres? Jo crec que tots estem d'acord amb això.  Que, 
durant aquests anys, no s'ha donat exemple en aquest cas, generar més places. Això en 
cap moment no he dit que es facin les places. Tan de bo vinguessin inversors a fer hotels 
com Déu mana, hotels que vinguin aquí al municipi a fer-se més grans, perquè això ens 
aportaria moltes més places hoteleres, i per tots els hotels del municipi, també els ajudaria, 
a generar molt més moviment de gent, que en el fons, tots sabem, que quan més hotels, 
més gent tindrem, i tothom podem donar l'abast. Jo crec que, de veritat, li aconsello 
senyor Parera, es recolzi més en els seus companys, té 2 companys al seu costat que li 
poden explicar les coses, que nosaltres no arribem a explicar-li ben fet, i, bé, jo crec que, 
res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies. 
 
Sr. Ferré: Si. A mi em sembla que encara, estem fent, un debat que no té, lloc de ser, no? I 
més quan ahir en la comissió, el problema és que no se’ntén res, perquè jo crec que la 
gent que ens està escoltant, no està entenent res del que estem dient, i tinc la sensació 
fins i tot de que, sembla que estem debatint una cosa que realment, sembla que s'ha 
muntat un castell sobre el aire. 
 
Jo, ahir, després de la comissió, la veritat é que em va quedar una sensació, de les 
explicacions que va donar el regidor, que aquest punt, doncs era el contrari i que era 
totalment oposat, al que pretenia el POUM, i que, fins i tot doncs votaríem en contra avui 
d'aquest punt.  Això després de llegir-me’l, i després de parlar ahir amb els hotelers, que 
tant ha dit vostè que s'ha reunit.  Em van explicar una altra història totalment diferent, i 
he llegit una altra història totalment diferent, que no vaig entendre llavors, quines 
explicacions va donar ahir la comissió. Senzillament, el que estem fent avui, que, de les 
ampliacions, que poden haver dels hotels, per millorar les seves condicions d'accesibilitat, 
que es permet gràcies a aquest POUM, es permet un 10% de la volumetria existent, per 
fer tots els ascensors, per fer les escales, de millorar aquesta accesibilitat, en el hotels que 
ja existeixen. Se’ls  donava un 10% més, i senzillament el que estem dient, és que, en el 
cas de que vulguin convertir-se després en habitatges, que ja ho permetia també l'anterior 
POUM, aquesta conversió en habitatges, en segons quins hotels, aquest 10% no l'hauran 
d'enderrocar. Només estem parlant d'això! En canvi ahir, ens van explicar una pel·lícula, 
que semblava que ens carregàvem la meitat dels hotels del municipi.  Per tant, jo crec que, 
el primer, a mi em preocupa que no hi hagi coneixement en la matèria, com tampoc hi ha 
coneixement amb el procés que s'ha seguit de revisió del POUM, i això em preocupa molt, 
això el que més em preocupa, és que des de la pròpia regidoria d'Urbanisme, es fomenti, 
el contenciós, de la gent doncs, que té algun problema, algun inconvenient amb el POUM; 
perquè precisament, si es fomenta aquest contenciós, el que es veura és infinitat de 
contenciosos. 
 
El que hauria de fer primer, es informar-se, de si hi ha algun error, o si hi ha alguna 
modificació que s'ha de fer d'aquest POUM, que ja li avanço jo que n'hi ha bastantes, i 
que nosaltres totes les modificacions que siguin recollir, aquella voluntat que potser, no es 
va plasmar del tot bé, en el document definitiu, i aquella voluntat que hi havia del CAU de 
recollir segons quines sensibilitats, doncs al final, si es fan modificacions, per recollir, 
aquestes millores, nosaltres estarem d'acord com hi estem d'acord amb aquesta. Aquest 
hauria de ser l'esperit que hauria de tenir el regidor d'Urbanisme, no el d'afavorir, que hi 



 

67 
 

hagi cada cop, més contenciosos. I miri, li posaré un exemple, un hotel, a Calafell, amb 
l'anterior Pla General, el del 89, va tenir moltes dificultats per fer una ampliació. El senyor 
Triadó ho sap, ho coneix perfectament, perquè també doncs, la seva voluntat quan era 
alcalde, doncs també, volia que aquest hotel es poguès ampliar, i ens vem trobar doncs, 
moltes dificultats, perquè la normativa anterior, penalitzava, els hotels.  
 
La normativa de l'actual POUM, no els penalitza, sinó que afavoreix, encara, que hi hagin 
més hotels, i que els hotels existents, millorin les seves condicions. O sigui, imagini’s, si em 
avançat des del pla general anterior. No només això, sinó que el POUM actual a més a 
més, també preveu la creació de nous hotels, en diferents zones del municipi. Per tant, 
també, doncs, això suposa un increment de places hoteleres que es podrà fer, quan toqui 
evidentment, quan l'iniciativa, doncs en aquest cas privada ho permeti, o ho volgui, doncs, 
podran fer. Aquest hotel, va haver de fer una modificació del Pla General, per ampliar, fins 
a un límit, que li van arribar a permetre, per l'edificabilitat que tenia amb l'anterior Pla 
General.  Això no va poder ser, tota l'ampliació possible, que volia fer-se en aquell 
moment. Si haguèssin tingut un planejament adequat, segurament aquest hotel avui dia 
tindria, moltes més habitacions de les que té; moltes més. Això com que no teníem el 
planejament adequat, doncs no va ser possible. Per tant, l'hotel es va quedar a mig 
acabar, i ara, segurament, serà dificil que aquesta ampliació, pugui ser; perquè ara, doncs 
ja no hi ha la voluntat, ja no hi ha la situació economica doncs, segurament per fer-ho, per 
tirar-ho en devant, això en aquell moment si que hi era i no es va poguer fer per això.  
 
Per tant, és bo, que recollint totes les mesures possibles i tots els beneficis que hi puguin 
haver, perquè hi hagin més places hoteleres, jo crec que aquesta modificació que estem 
passant avui, no deixa de ser una més, que ja hi havia aquesta voluntat i per això dic que, 
el que estem fent avui es recollir la voluntat que ja hi havia en el CAU, de que això fos 
possible, i al final, doncs jo crec que no hem d'estar amb aquest debats, estèrils, i debats 
inútils, que jo crec que la gent, no entén res, perquè estem parlant aquí de que, bé, de 
que estem tocant de peus a terra, de que no hi ha més equipaments, de que s'ha de posar 
ordre a la construcció, que s'han de recollir les sensibilitats del municipi, quan estem 
parlant simplement, de canviar aquest 10%, que es pot ampliar ara, per millorar les 
condicions dels hotels, es pugui també, mantenir, quan es passi en aquest cas, habitatges 
en els llocs on estigui permés. 
 
No sé a què ha vingut tota aquesta argumentació del ponent, això, fruit de què 
precisament ahir, em vaig informar, vaig parlar amb els hotelers, això també vaig parlar 
amb els tècnics que van fer el plantejament, em van dir, simplement que era un error 
d'interpretació o un error de no haver recollit bé la voluntat que hi va haver en el CAU, i 
per tant, ho vaig entendre perfectament, i després de llegir-m’ho evidentment, doncs jo 
crec, que aquest punt no tenim cap inconvenient en aprovar-lo. 
 
Sr. Solé: Si. Abans de respondre a certes coses, que confonen el discurs, o sigui, jo crec 
que estem d'acord amb el que fem avui. Això, o sigui, aquest benefici que parlem del 
hotels, ara si que, serà així, no abans , això ja ho contestaré després. 
 
Faré primer una resposta al que ha dit el senyor Parera de l'UAM, de falta de diàleg, falta 
de discurs. Ahir se li va explicar inclús després de la comisió, per si tenia algun dubte, 
altres, no van entendre res i van marxar; tampoc no volien preguntar, potser. Això, altres 
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si que van voler, introduir-se més en la matèria, i és el que, jo senyor Parera, i amb el seu 
company, que té a la seva esquerra, li vam fer saber.  Què fem avui? Avui demanem un 
informe a Tarragona. Qualsevol modificació que es vulgui fer, durant els propers 5 anys, 
de la vigència del POUM, hem de demanar un informe previ. Ôbviament aquest informe 
encara no el tenim, perquè avui venim a demanar aquest informe.  Perquè el procés és 
aquest. I si vol em pot creure i si vol no. Nosaltres hem anat a Tarragona, a preguntar que 
podiem fer i que no. Perquè nosaltres no donarem esperances als hotels, no donarem 
esperances a ningú, en el qual, la resposta ja sigui negativa.  O sigui, treballar perquè si, 
no. Treballar amb fets i explicar-ho, quan realment es pot aconseguir, i s'aconseguirà.  
 
El planejament ja estava fet.  La nostra intenció ja feia molt de temps que estava, recollida 
per activa i per passiva, pels plens, pels mitjans de comunicació, pel carrer…. Que anem a 
modificar allò que, no estava ben fet. Alguns diuen que hi ha moltes coses a modificar. 
Bé, potser no és el planejament, no està tan perfecte! Perquè, si la voluntat no està 
plasmada, i s'ha de canviar, la voluntat de la gent, suposo que això, tindra coherència en 
tots els punts, en els d'avui i en els propers. No només, en els que interessen. Llavors 
senyor Parera el que fem avui és que els hotels que estan en un solar, que estan construïts 
en el qual, l'actual POUM ja diu que tenen l'ús d'habitatge; quan vulguin fer aquest ús, 
que això ja ho permet el POUM, ahir alguns deien que no defensàvem els hotels, que 
anàvem en contra dels hotels i que els perdríem. Clar,  de la manera que alguns ho van 
voler entendre, com sempre a les comissions. Quan vulguin fer aquest canvi d'ús, el que 
avui si demanem a Tarragona, el que a partir d'ara es començarà a treballar per tenir això, 
és que quan facin aquest canvi d'ús, no hagin d'enderrocar res, que estigui amb volum 
disconforme. Hem parlat d'aquest 10% que poden construir addicional, per escales 
d'emergència, etc. Només haurien d'enderrocar aquesta part; que és el que vostè ha llegit, 
i això també li vam respondre i això si que s'ha explicat bé. Bé, una cosa que s'ha explicat 
bé. Això, aquest canvi d'ús, només és que no s'hagin d'adaptar a l'actual planejament, per 
tant, que no hagin d'enderrocar, i ara això si que serà així. 
 
Després, responent al partit Socialista i al senyor Ramon Ferré. Gràcies pels seus consells, 
però, “consejos vendo que para mi no tengo” Val? Què vol dir. O sigui, nosaltres no 
fomentem que la gent demani contenciosos, sinó tot el contrari.  Nosaltres informem a la 
gent de quines possibilitats té, a les seves mans, que és molt diferent. Nosaltres expliquem 
el planejament i de vegades expliquem coses, que malauradament no ens agradaria 
explicar, això el planejament és el que és; i mai, pot preguntar a qui vulgui, hem ficat en 
dubte, certs aspectes del POUM encara que no estiguem, això el POUM és el que és i és 
amb el que estem treballant. Vostè vol ratllar la política, amb temes tècnics. Vostè vol 
barrejar la informació que s'ha de donar cap a la ciutadania, cap a una cosa que vostè va 
ser, el màxim responsable, i que no està d'acord en què es vagi en contra. Escolti, l'únic 
que fem, és dir a la gent que té aquesta possibilitat d'anar a un contenciós. I això és 
informar si no estan d'acord. No es ficar-nos pedres damunt de la teulada, sinó donar 
informació. Segurament, en punts tan complicats, ja li he dit abans,  el que passa és que 
no sé si m'ha escoltat. Ja li he dit abans, potser hi hauria d'haver un període d'al·legacions 
per alguns aspectes. Perquè si jo faig una al·legació d'un punt puntual, i se m’explica que 
no es pot, o que sí que es canvia, d'acord. Això quan jo faig una al·legació, i després, si 
que se’m canvia, això se’m canvia totalment amb una cosa que jo pensava que no era així, 
doncs possiblement si que hi ha hagut una segona tanda. Això és informació, això 
d'explicar a la gent les coses. Reunions, doncs, tantes com facin falta! I no digui que vostè 
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no va tenir voluntat d’informar-se, el que passa es que potser, li van mancar, alguns 
aspectes.  Per tant, l'únic que fem, i vostè ho ha explicat, diu: 'Estem fent un discurs 
estèril, un debat que no té compte…'. D'acord, ja sé que, el que interessa és fer la 
modificació d'un error que s'ha plasmat i tirar endevant. Ja sé que interessa això i que no 
interessa entrar en el debat de si s'ha fet bé o no s'ha fet bé el POUM, o si hi ha hagut 
prou informació, de cara a la gent. A la gent se l’ha d'informar, i han de saber quines 
eines tenen; és més, a dia d'avui, encara em ve gent a preguntar, si poden canviar alguna 
cosa, això bé, ja no tenen aquesta possibilitat. 
 
Avui fem un gran pas pels hotels, i això és el que ha de saber la ciutadania. Avui resolem 
un error que estava contemplat, una falta d’interpretació, en l'actual planejament. I tot 
alló que es volia aconseguir amb el nou plantejament, ara si que ho aconseguim; i això és 
amb el que hem d'estar contents, amb el que hem d'estar satisfets, i amb el que, esperem 
que d'aquí, aquest punt, com els altres, d'acord amb la voluntat no plasmada, doncs, 
poguem fer realitat, el que avui estem fent, en aquest cas, el tema dels hotels. Gràcies 
senyor alcalde. 
 
Sr. Ferré: Si. Nosaltres aprovarem el text que es redacta, i la voluntat que hi havia al 
darrere de tot això, perquè si haguéssim de fer cas de les explicacions del ponent, no ho 
podriem aprovar. Per tant, l'aprovarem.  
 
Per tant s’aprova el punt, per 18 vots a favor, I 3 abstencions. 
 
Sr. Olivella: M’agradaria fer un aclariment, I, en principi agrair molt el treball que hi ha 
hagut per part de la regidoria d'obres i del regidor. Crec que, un dels compromisos que 
vam agafar, que va agafar el nou govern des de que va entrar, va ser aquest, treballar la 
qüestió del POUM, qestions que havíem vist anteriorment i que vem defensar. A les hores 
el que hem anat fent, és reunir-nos amb els propietaris dels hotels, i ens hem reunit també 
amb tot el sector de persones que afectava al sector Marinada que hem conegut al llarg 
d'aquest temps.  
 
Vull dir que, hem fet reunió, amb uns i amb els altres, a les hores, centrant-me no més en 
la questió d'hotelers, jo crec que, per fer-ho encara més gràfic, jo crec que el que estem 
aprovant avui, després de fer reunions també, a través de la comissió d'Urbanisme. 
Informar-nos, de si això ho podíem fer, o no ho podiem fer.  Més que res senyor Parera, 
perquè m'agradaria que captés el que li explico ara, perquè intentaré explicar-ho, perquè 
se’ntengui bé. Perquè es que no fem grans coses aquí avui ee. Simplement, si que fem 
una gran cosa. La gran cosa que fem avui, és, variar puntualment, un acord del POUM, en 
el qual, fins ara, fins ara lo que hi havia, era un hotel, que té 5 plantes per exemple, i com 
que legalment només es poden fer 4.  Doncs al moment en que aquest senyor, canvia, 
d'ús, canvia, d'ús.  O sigui, si deixa de ser hotel, i fa apartaments per exemple, apartament 
hotel, resulta que al momment, que tal i com estava redactat ara el POUM, s'havia 
d'enderrocar la primera planta, i deixar-ho a 4, que era, el que marcava aquí. Aleshores, el 
que es fa ara, amb aquesta modificació, és que aquests senyors podran mantenir igual, el 
volum que hi havia, i, adaptar-ho. Això jo crec, que és la manera més fàcil de que es pugui 
entendre……. 
 
Sr. Ferré: no es veritat. 
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Sr. Olivella: La questió anava per aquí. 
A les hores,  el que hem fet avui, és això. Modificar i ho diu clarísim aquí, no? Adaptar, el 
volum disconforme, a les quals s'admés l'ús d'habitatges. O sigui, que es pugui fer un 
altre us. Això és el que, nosaltres hem treballat i el que ha canviat, el POUM. D'acord? O 
sigui, que l'explicació de cada grup polític l'ha donat, com ell, ha vist. Això nosaltres el que 
hem treballat és això, i això és el que hem vist, amb, tota la gent, i això, és el que 
aprovarem. I crec que és el que el regidor ha intentat dir aquí, i per tant, no parlem, ni de 
noves zones hoteleres, ni de buscar anar en contra dels hotelers, ni anar en contra de 
ningú. Es simplement, el fet aquest! O sigui, de que, s'hagi d'evitar, un enderrocament, de 
plantes que passen del volum normal. En el cas de que, es tirès a terra tot l'edifici, si, 
evidentment, tot l'edifici s'hauria d'adaptar a la normativa vigent; això si no més es fan 
modificacions internes, o canvis d'usos, es manté tot igual, i això, és, el que fem, avui, 
aquí. Perquè ens entengui tothom. Es això, no fem res més. La nostra voluntat, torno a 
repetir, ha estat de canviar-ho. Hem intentat al llarg d'aquest 8 mesos, treballar amb això. 
Per altra banda senyor Ramón Ferré, si realment, ha dit que era un petit error, vostès 
encara manaven! Quan hi va haver aques tipus de... 
 
Sr. Ferré: Es que lo que ha dit, no és veritat! 
 
Sr. Olivella: A les hores, durant, el periode, que vostès van estar governant, i es va aprovar 
provisionalment, que era, gener, no aquest passat, sinó l’altre.  Van tenir encara 4 o 5 
mesos per poder canviar aquest tipus de coses. M'agrada, que avui se senti, tan dialogant, 
i que es vegi que té tantes ganes de què es canvii tot això! Escolti’m! Ajudi’ns, que en 
canviarem de coses, perquè en farem moltes més, si convé m'entén? El que passa, que és 
penós, que avui ens digui això, i fa un any o un any i mig, vostè estava aquí dins, i no ho 
va fer. Això, vaja, rectificar és de savis, i per tant, com que rectificar és de savis. Escolti, si 
vostè ha oferit la mà, doncs li agafem, i seguirem treballant en aquesta linia. I li agreixo, 
que avui hagi votat a favor en aquest punt. Per tant queda aprovat aquest punt i passem a 
l'altre. 
 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta,  amb 18 vots a favor, 8 dels membres de 
CIU, 3 dels membres del PPC, i 7 dels membres del PSC-PM, i 3 abstencions dels membres 
d’UAM, acorda:  
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona informe per a la 
tramitació de la Modificació Puntual de l’article 152.2.4 de les Normes Urbanístiques que 
es refereix als establiments hotelers en zones de sòl urbà en volum disconforme en les 
quals també està admès l'ús d'habitatge. 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord juntament amb la proposta de Modficació Puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a la Comissió Territoiral d’Urbanisme de 
Tarragona. 

 
PROPOSTA DE SOL·LICITAR PROPOSTA DE SOL·LICITAR PROPOSTA DE SOL·LICITAR PROPOSTA DE SOL·LICITAR INFORME A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE INFORME A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE INFORME A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE INFORME A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE 
TARRAGONA PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2/2012 DEL PLA TARRAGONA PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2/2012 DEL PLA TARRAGONA PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2/2012 DEL PLA TARRAGONA PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2/2012 DEL PLA 
D'ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPALD'ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPALD'ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPALD'ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL    
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El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es va aprovar definitivament per part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 24 de gener de 2011 i publicat al 
DOGC  el  24 d’0octubre de 2011, data de la seva entrada en vigor. 
 
Atès que, des de la seva entrada en vigor s’ha observat que hi ha aspectes del  mateix que 
cal modificar, que sense alterar el model urbanístic ni els seus objectius, puguin millorar la 
seva aplicació i evitar afectacions a propietaris de sòl i edificacions. 
 
Vista la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (I), 
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, que queda adjuntada a l’expedient. 
 
Atès que l’àmbit de la Modificació de la zonificació de les parcel·les situades a Segur Platja 
qualificades de subzona OD5s 

Atès que la proposta té per objecte: 
• Esponjar el front de mar de Calafell platja, Mas Mel i Segur Platja, introduïnt 

diversos equipaments i espais lliures utilitzant estratègies diverses.  
• Reforçar el paper del passeig marítim com a element continu i integrador de tot el 

front de mar. 
• Introduïr petites peces d’equipament i espais verds per articular el conjunt edificat. 
 

Atès el que disposa l’article 99 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en quan a la 
tramitació de la modificació. 
 
La Comissió Informativa d’OBRES PUBL. I MEDI AMBIENT – URBANISME, amb l’abstenció 
del grup municipal de l’UAM, el vot en contra del grup municipal del PSC i el vot a favor 
dels grups municipals de CiU i el PPC, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent acord: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona informe per a la 
tramitació de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal, la 
zonificació de les parcel·les situades a Segur Platja qualificades de subzona OD5s 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord juntament amb la proposta de Modficació Puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a la Comissió Territoiral d’Urbanisme de 
Tarragona 

Sr. Solé: Gràcies senyor alcalde. Bé, no tornaré a fer la introducció que he fet a l'anterior 
punt, perquè crec que ha quedat molt palesa doncs, que la nostra voluntat i pel que veig 
també d'altra gent, i esperem que així sigui, sobre tot quan hi han arguments, objectius, 
obvis i no partidistes ni de cap tipus, doncs és arreglar allò que el POUM no ha acabat de 
recollir. Algunes sensibilitats, i en el punt anterior s'ha recollit, alguns no ho han volgut 
veure-ho així, això, s'ha recollit així. I ara fem un altre gran pas pel municipi, una gran 
reclamació, i, una total, manca d'informació per dir-ho d'alguna manera cap a un gran 
sector de la població, en el qual doncs, no s'han vist ben tractats. Això, és un tema que 
tenen raó. Vull dir, que al final, el que no podem fer és una guerra, no?  
 
Llavors, per entrar en més detalls, I que després no es digui que en 21 hores, doncs no, 
s'ha explicat bé, entrarem una mica en detall, del perquè, dels motius que crec que 
finalment és el que, la gent ha de saber. La gent que ens escolta, que segurament hagi 
gent que no està afectada això molta gent si, que ja sap, que venim a fer avui aquí, degut 
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a les reunions que hem mantingut, i que al final doncs, hem arribat a un acord, després de 
que ells hagin presentat un contenciós, en el qual l'Ajuntament, ha informat del que ha 
fet falta. I que, gràcies això, doncs es retirarà, perquè al final, és treballar, en col·laboració 
de la població, que al final, som representants, gràcies a ells. 
 
Segur platja podriem definir-ho, entre l'Estany que hi ha a Masmel, i fins al terme 
municipal de Cunit. Són dues realitats diferents, dos origens diferents; i això, és obvi. El 
creixement tot i que hi ha hagut un creixement, s'ha fet per zones. La zona entre el carrer 
Tajo i el terme municipal de Cunit, si que va néixer com a una ciutat jardí, en la qual, les 
parcel·les eren més petites. Les parcel·les tenien una tipologia molt diferent del que 
actualment tenim a la realitat. Estava més destinada, per dir-ho d'alguna manera, a xalets. 
Això, des de llavors fins a la data d'avui, la realitat és una altra.  El planejament ha canviat 
diverses vegades.  Abans d'aquest, hi va haver el planejament del 89.  I això són dades 
materials.  Són dades que, recollira la història d'aquest municipi i que allò és la realitat 
d'allà.  Edificis, construïts, i amb molt poques parcel·les a edificar.  Per tant estem parlant 
d'una zona, i  és un concepte, que utilitzarem més d'un cop, d'una zona ja, consolidada.  
 
No tractem una zona com si fos, un joc d'ordinador, en el qual faig i desfaig, doncs 
segons perquè així em convé. No és una zona ja consolidada, no és una zona, a 
desenvolupar de nou. Per tant, les zones s'han de tractar, en funció, del seu, origen, 
malgrat ens agradi o no ens agradi. 
 
En l'aprovació inicial va apareixer el PMU, de l'hotel Marinada, ben conegut per tothom, 
en el qual va representar, prop del 50%, d'al·legacions, del planejament. Ja es va debatre 
aquí en el seu moment, fins i tot va haver, un ple d'urgència.  . Això la realitat d'allò era 
una altra, eren edificis ja construïts, una zona molt consolidada, en la qual molts veïns no 
van estar d'acord, i aquí ho demostren amb el 50% d'al·legacions. Aquest 50% 
d'al·legacions van ser recollides, van ser recollides això si que s'ha de dir, això, la sorpresa 
va ser en l'aprovació provisional. En la qual, ja li avanço l'argument que vostè em donarà, 
ja li avanço perquè, no es perquè vostè me l’hagi dit, això es obvi que vostè defensi, bé, 
senyor Ramón Ferré, és obvi que vostè defensi. En l'aprovació inicial ja hi havia un índex 
d'edificabilitat de l’ 1,25, i això es veritat.  Es que la gent del planejament, hi ha gent que 
no se’n va enterar que hi havia aquesta revisió del planejament. No s'havia que volia dir, 
aquest 1,25. HI va haver poques al·legacions al respecte, però erò hi van ser. 
 
No per poques al·legacions, no vol dir que hagin d'escoltar a la població. La sorpresa va 
ser, que en l'aprovació inicial, tractem des de l'estany, fins el carrer Duero al terme 
municipal de Cunit, amb un índex d'edificabilitat del 1,25, i amb una gran acceptació a la 
zona de la Marinada, i en l'aprovació, provisional.  El carrer Tajo, separa dues realitats, ja, 
existents: una, amb un índex d’edificabilitat de, 1,8, i en una altra, amb un índex 
d'edificabilitat del 1,25. La sorpresa va ser, que la gent, doncs no ho entenia. No ho 
entenia aquesta diferenciació, en una zona que ja està construida, en una zona que ja està 
feta. I que vol dir això de l'índex d'edificabilitat perquè la gent ho entengui, que crec que, 
parlar de números i parlar d'un concepte tècnic, la gent no ho acaba d'entendre. Li ficaré 
un exemple molt senzill. Si un té, un pis de 100 M2, en un edifici de 5 plantes, voldrà dir 
que hi ha 10 pisos, és a dir, n'hi ha 2 per planta, cada pis de 100 M2. Si aquest edifici, al 
dia següent, s'ha de reconstruir, pel que sigui, perquè és un edifici antic que ja s'ha de 
tirar al terra, els propietaris no canvien. Els propietaris acaben sent els mateixos. Si n'hi ha 
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10, continuarà havent-hi 10.  El que passa, que quan es torni a fer aquest edifici, doncs, es 
reduirà un 40%, un 30%, els seus m² construits, i aquesta és la realitat. Havien passat en 
alguns punts, en alguns punts, amb un índex d'edificabilitat del 2,05, a un 1,25. En 
d'altres no arribaba al 2,05. I potser no arriba, al que avui plantegem, que és el 1,8. Això, 
no el 1,25 com estava planejat. Estem parlant doncs, d'una zona, i ara ja entrem en una 
zona que ja està consolidada. Estem en un lloc, on la realitat és molt diferent a la que s'ha 
expresat en el planejament. Estem parlant d'una zona, en la qual, els edificis, ja construïts, 
amb els seus propietaris dins, no estan d'acord amb aquesta edificabilitat plantejada. I 
esperem en un futur, que no ens torni a canviar això, que és la por que tenen. 
 
Tota aquesta part afectada entre l'Estany i Cunit, amb la mateixa clau, amb el mateix 
paràmetre urbanístic; amb el mateix tractament; amb la clau, famosa, OD5, sense la S. 
Amb l'índex d'edificabilitat del 1,8. Tractant la zona, de la mateixa manera. 
 
És una feina que ja està parlada,  que ja està tractada; i que, la primera resposta que vam 
tenir des de Tarragona, és: 'Teniu tota la raó, això, nosaltres vam aprovar, el que ens van 
dir des de l'Ajuntament de Calafell. No, porto, el problema a Tarragona, i em rento les 
mans i dic, els tècnics de Tarragona ja diran, el que sigui; això és molt facil, jo ho faig i que 
ho arreglin uns altres. Això clar si jo els hi porto que jo vull, i, es correcte, des d'un punt de 
vista administratiu, doncs no hi ha d'haver cap problema perquè t'ho acceptin. Això des 
d'un punt de vista moral, des d'un punt de vista tècnic i des d'un punt de vista de la 
realitat de Segur de Calafell platja, doncs no era així. Per tant el que vull aconseguir, un 
fet, que ja venim reclamant des de fa molt de temps. Una zona, que ja va estar mal 
plantejada des dels seus inicis. Una zona, en la qual, els veïns s'han manifestat. En la qual, 
els partits que estem aquí avui governant, i ja des de l'oposició, van defensar en el seu 
moment. Tractar des de l'Estany, fins a, Cunit, de la mateixa manera, perquè és la mateixa 
realitat, a dia d'avui. No el mateix origen, això a dia d'avui és la mateixa realitat. Treiem el 
subíndex S, ho tractarem amb OD5, i amb el mateix índex d'edificabilitat del 1,8. Sabem 
que no arriba al 2,05, que hi havia anteriorment, això, també ho dic, no més es poden 
justificar les coses, a partir de l'últim document; i l'últim document, en alguns casos, 
malauradament, és el planejament que tenim vigent. Gràcies. 
 
Sr. Parera: Si. No grans coses, això, a veure com que tot això del POUM. I els errors, el que 
està parlant, sap de sobres com va anar, estic content que el ponent, ha intentat encara 
que no sigui, aportant més detalls, perquè, en un quart d'hora, 20 minuts, no es pot 
explicar, lo del Pla general, això si que, el que ha dit abans per falta de diàleg, jo, en 
aquest planejament, en aquest Pla General al març del 2010, jo vaig votar en contra, quan 
jo era primer tinent d'alcalde, i el Jordi llavors em va fotre fora de l'Ajuntament per votar 
en contra,  perquè, no es poden fer barbaritats. El pla general, d'acord que s'han de fer 
coses, d'acord que s'han de fer retocs, això no es podia fer el que es va fer. Ara, només hi 
ha una cosa, i ja veieu si canvio de pensament. Si canvio de pensament s’hi veurien les 
coses, com hi ha diàleg. Que llavors que vaig votar en contra, i em van fotre fora de 
l'Ajuntament, perquè primer, és el municipi, no els interessos d'un regidor, no els 
interessos d'un regidor, sinó que, al darrere uns senyors que els van votar, i a aquests 
senyors se’ls ha de votar. Ara miri, si haguès hagut  diàleg, com he demanat abans senyor 
alcalde, si haguès hagut diàleg, diàleg que l'antic govern, no em vostè, a l'antic govern, 
les coses haurien canviat molt. I ara ja han canviat només, amb una sola cosa: amb això de 
OD5, i unificar-ho tot, unificar-ho tot, amb, OD5, i treure’l OD5S. Ja veieu, una simple S, si 



 

74 
 

haguès hagut diàleg, l'alcalde que hi havia a llavors no m'hauria fet fora. Això no hi va 
haver diàleg. No hi va haver diàleg. No podem perjudicar a un poble, no podem perjudicar 
a ningú. De totes maneres, el ponent, lógicament, el que està parlant, com que, coneix 
tant el territori, que vaig tenir la sort de trepitjar, l'any 1956, aquest municipi de Calafell, i 
conec Segur de Calafell conpletament, no per falta d'experiència, el xicot ha deixat 
d'explicar alguns detalls. Això de totes maneres, ja ho ha clarificat bastant, ja ho ha 
clarificat bastant. De moment res més senyor Alcalde. 
 
Sr. Iglesias:  Bien, simplemente suscribir un poco las palabras del regidor de Urbanismo. 
Este tema, se ha defendido siempre, cuando estaba en l’oposición, en ese momento no 
estaba, però, si que es cierto que, toda està cuestión el POUM la he vivido muy de cerca. 
Lo único que se va fer aquí es, escuchar a la ciudadanía. Se han vivido auténticos dramas 
personales, cuando toda, la alegación del POUM. Ello, supuso una gran manifestación 
además, y bé, el anterior equipo de gobierno confundió por completo, lo que era 
participación ciudadana, con presentar alegaciones. Incluso,doncsbé, durante la 
presentación de las diferentes aprovaciones, tanto, inicial como provisional, como ya la 
definitiva, hubieron cambios, en concreto está claro, lo de 5s, en la cual además se 
cambiaron coeficientes de edificabilidad que no tenían mucha lógica, mucha razón de ser, 
y, simplemente, pues, no voy a entrar en detalles técnicos, porque ya los expuesto muy 
bien el regidor de Urbanismo, esto, desde el partido Popular, ya se dijo que una de los 
compromisos que se adquirirían, era, junto co con CIU, era cambiar està clave, y atender a 
la ciudadanía, cosa que no se había hecho hasta el momento. De momento nada más. 
 
Sr. Ferré: Si moltes gràcies. Bé, a mi em sorprèn que parlin vostès d'escoltar al ciutadans i 
de, donar-los la raó, quan ni tan sols, la proposta que fan, els té en compte i m'explicarè. 
El que volen els ciutadans, és que els seus edificis no quedin amb volum disconforme. I 
vostès m’estan parlant aquí, d'índex d'edificabilitats! Si el que té un pis allà, no vol edificar 
més. Vol que el seu pis no estigui amb volum disconforme. I vostès estan fent una 
proposta, que continua deixant tots els pisos de Segur platja amb volum disconforme. A 
mi em sembla que vostès no han entés encara el que demana el ciutadà. Són vostes els 
que no ho han entés. Estan deixant, tot el barri de Segur platja, encara, amb volum 
disconforme amb aquesta proposta. Tots els edificis. A mi em sembla que no estan 
escoltant al ciutadà. Si el que volen, es rectificar això, hi ha d’altres fórmules i altres 
propostes a fer, no aquesta. El que estan fent aquí, encobertament, és donar, més 
edificabilitat a una zona, que com vostè ha dit, va tenir un origen diferent, un origen 
diferent. Va tenir un origen, en que primer de tot, el planejament preveia que fossin 
xalets. Es van disenyar els carrers, per ser xalets, i amb això vull dir, que hi ha un 
clevagueram que té 30 cm de diàmetre allá! Que hi ha unes canonades d'aigua, que no 
engullen l'aigua que ha de passar, per distribuir-se en tots els blocs de pisos que hi han 
allà. Que hi han uns carrers i només permeten una banda d'aparcament. Que hi ha unes 
voreres que estan totes destrossades. Que hi ha un enllumenat que està per tancar. 
Aquesta és la realitat del barri de Segur platja.  I està bé que ho hagi separat del barri, de 
l'Estany i Masmel, perquè allà, si que hi ha els carrers, més amples, s'aparca a les 2 
bandes, les voreres estan bé, l'enllumenat està prou bé, l'aigua, no hi ha cap problema 
perquè està pensada la xarxa d'aigua per distribuir-se en tots els pisos.  El clavegueram és 
més gran.  Imagini’s si hi ha diferencia entre una zona i l'altra. I és un barri més modern 
que està pensat per absorvir, tota aquesta quantitat d'edificació que hi havia prevista. 
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Segur platja, no està pensat ni està capacitat a hores d'ara, per absorbir tota aquesta 
càrrega d'habitatges, que vostè els hi estan posant avui.  
 
No està capacitat per absorvir-ho. S'haurien de fer tots els carrers nous, i encara ampliar-
los més, per absorvir  tot això. Perquè el que vostès estan fent de nou, és, recuperar 
l'urbanisme que hi va haver en els anys 60, i donar-lo per bo! Quan aquest barri, va néixer 
per ser de xalets, I l'urbanisme dels anys 60, va fer, que enlloc de xalets fossin blocs de 
pisos, això, mantenint els serveis per xalets.  Per tant és un barri amb mancances 
importants, d'infrastructures. Per tant, no me’l comparin, no me l’igualin, amb l'Estany i 
Masmel, que està pensat, totalment diferent, que té, els serveis dimensionats, per absorbir 
tota la capacitat que té, d'habitatges, de pisos.  I en canvi segur platja no té aquesta 
capacitat! Per això es va reduir la edificabilitat en aquesta zona.  Per això es va reduir. 
Perquè, la pressió immobiliària, la pressió urbanística en aquesta zona i la pressió de fer 
més habitatges, no fos tan gran, i no perjudiquès precisament, els serveis que tenen els 
ciutadans que hi viuen en aquesta zona. Vostès estan incrementant, l'edificabilitat en 
aquesta zona. Això a, qui perjudica? Doncs, precisament a la gent que hi viu. Perquè es 
trobaran en un futur, amb més problemes per aparcar, amb més problemes de pressió 
d'aigua, amb més problemes en el clavegueram, perquè no està dimensionat per absorvir 
tota aquesta infrastructura, tot aquest nombre d'habitatges que vostès li pretenen donar. I 
a més a més, els carrers no estan en condicions per assumir tot això. Això si a més a més, 
li sumem, que el barri de Segur platja, té, greus problemes, d'inundabilitat, perquè quan 
plou, vostès en aquests actes públics, diuen que han arreglat la placeta, del carrer Loira, 
perquè, també no saber de quin carrer arreglen la placeta doncs també té delicte. Doncs 
miri un dia, la placeta del carrer Loira, quan plou, si vol li ensenyaré fotografies després,  
perquè les portava aquí, veurà el que passa, quan plou. Queda totalment inundat, perquè 
està al mig d'un torrent. I això és la realitat de Segur platja.  Això és la realitat de Segur 
platja.  Vostès ho volen igualar tot.  Això no és igual, no és igual, perquè la realitat de 
Segur platja, és que té uns serveis, deficients.  I té uns serveis deficients perquè van estar 
pensats en el seu dia per absorvir no més, una càrrega urbanística de xalets i perquè no 
més es facin xalets.  
 
Per això vam canviar-ho en el POUM. Per això vam reduir, aquesta, pressió, que hi havia 
hagut, en els anys d'especul·lació màxima urbanística en aquest municipi a partir dels anys 
60, fins l'actualitat pràcticament.  Doncs que ha aquest barri, s'ha vist, on anaven creixent, 
blocs de pisos com a bolets, això en canvi, els carrer no s'arreglaven. Aquesta és la realitat 
de Segur platja. I ara vostès que estan fent? Recuperant, o tornant a recuperar, aquella 
pressió urbanística que durant tant de temps, ha tingut aquest barri. Quan precisament, lo 
que havíem aconseguit, a base d'escoltar, precisament, les al·legacions que hi ha hagut, i 
a més a més, tenint en compte, evidentment, aquestes 2 o 3 al·legacions que hi van 
haver, que si que parlaven de coeficientt, i l’única cosa de la que parlaven, era de buscar 
més aprofitament urbanístic; no de millorar els serveis d'aquesta zona, sinó que el que 
volien era, precisament, més aprofitament urbanístic, i això potser, aquest discurs els sona.  
 
Doncs, segurament, el que hem fet precisament, és, escoltar, i veure que li cal, a en 
aquest barri. I precisament el que li cal, i entenem que el que li cal, és que, no hi hagi més 
pressió inmobiliària, no hi hagi més pressió urbanística, de més habitatges. Encara estem, 
incrementant més la problemàtica, i precisament el que cal és, aturar-ho una mica, que hi 
hagin els serveis en condicions, i escoltin si us plau a la gent, vostès que parlen tant 
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d'escoltar, i de què, han escoltat a la gent i tot això. Tots els edificis amb aquesta 
proposta, tots els edificis del barri de Segur platja, segueixen estan amb volum 
disconforme. Escoltin a la gent, si volen, ja que diuen que l'anterior govern no ho ha fet. 
Doncs miri, a base de petacades, com ha dit vostè, se n’aprèn. Jo n’he tingut moltes, de 
petacades. Moltes! I segur que hi ha coses a millorar en aquest POUM, seguríssim, perquè 
no crec que sigui la Biblia un POUM, el POUM que hem redactat.  
 
Evidentment, tampoc me l’he pres així. Això, segur, que hem millorat, respecte a l'anterior 
planejament que hi havia. Segurísim, segurísim. Perquè l'hem actualitzat. Hem vist quins 
problemes té cada barri. Hem vist, quins equipaments fan falta. Hem vist quines zones 
verdes fan falta. Tampoc hem aconseguit, tot el que preteníem,  Perquè entenc que, 
doncs bé, les coses s'han de pair, s'han de digerir, mica en mica, això, si que hem donat 
un pas molt important en l'aprovació d'aquest POUM.  Si vostes el que volen, és escoltar, 
a la ciutadania, facin una proposta en que aquest edificis no quedin amb volum 
disconforme. I segons quina proposta facin, fins i tot, els hi aprovarem.  Miri que li dic, fins 
i tot els ho arribarem a aprovar, si hi ha alguna proposta coherent, perquè aquest edificis 
no quedin amb volum disconforme, com estan fent amb aquesta proposta, que vostes 
estan passant avui. Nosaltres, aprovar, un augment d'edificabilitat en el barri de Segur 
platja, no ho podem fer. No ho podem fer, per coherència, amb el discurs que vem fer del 
POUM en el seu dia, això també, per coherència amb la realitat d'aquest barri. No volem, 
que el barri de Segur platja tingui més pressió urbanística. No volem que hi hagi encara, 
més habitatges dels que ja existeixen allà. Volem que la gent que hi viu, tingui les millors 
condicions de vida. Que tinguin equipaments, que per això, hem fet el POUM i per això 
hem trobat equipaments i hem buscat equipaments, en els pocs solars que quedaven.  I a 
més a més, volem que tinguin les zones verdes i que tinguin els serveis adequats, per 
engollir tota aquesta càrrega urbanística que ja han tingut durant tots aquests anys, i que 
tenen en l'actualitat. Per tant, estem demanant, que s'aturi aquesta pressió inmobiliària, 
que es recapaciti o que es repensi aquesta proposta que estan formulant avui, i que, 
pensim potser, en el que els estan dient els ciutadans, que és que no volen, quedar amb 
volum disconforme.  El que estan vostès donant-li, és més edificabilitat.  El que ja té un 
pis, no vol més d'edificabilitat. El que vol, es que no quedi amb volum disconforme. 
Escoltin a la ciutadania, i crec que, haurien de replantejar, aquesta proposta que fan avui, 
perquè el barri de Segur platja és molt diferent al barri de l'Estany i de Masmel, en quan a 
serveis. 
 
Sr. Solé: Gràcies senyor alcalde. Home! Jo crec que la realitat supera a la ficció i va més 
enllà, i, la contradicció doncs és constant i bé, així doncs confonem a la gent. Abans 
d'entrar en el tema del que estem tractant avui, vostè parla dels carrers en mal estat, de la 
xarxa mal dimensionada, de l'enllumenat públic deficient… Home! Potser la inversió que 
van fer als locals del port, l'haguessin fet als carrers.  Per tant, vull dir que, que hi ha 
problemes amb els carrers. Ho sabem! Sabem que hi ha un problema dels carrers! I 
aquesta és la nostra propietat. Ho hem dit a cada Ple. Ho hem dit a on hem estat. Ho hem 
dit en aquestes xerrades. Per tant, dir ara,  fem una cosa que perjudica a la gent i això, 
doncs no sé, la gent no és el que ha entés, o, vostè s'ha expressat malament, o vostè ha 
intentat confondre a la gent. Per tant, ja li he dit,  que és el que hauria d'haver fet.  
 
Nosaltres quan estan les coses ben fetes les acceptem. I això, és així, i qui no ho vulgui 
entendre així no, es també ho de confondre a la gent. Perquè, si que millorem allà a 
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Segur, per les obres de carrer Rhin, el tema d'habilitat. Això, escolti’m! No parli de l'estat 
dels carrers, perquè, s'equivoca. Va en contradicció dels seus actes, anteriorment fets. 
Seus, i del partit Socialista. 
 
Anem al tema que ens interesa. Vostè diu que, no hi ha, que, estem fent encobriments, 
que el que estem fent és, augmentar l'edificabilitat, que no escoltem a la gent. Jo, potser 
dir-ho, no és objectiu que no hem escoltat a la gent, perquè, al final és la meva paraula, 
això, parli amb la gent, si us plau. Parli. No més li dic això, parli. Potser després, algú li 
dirà. No enganyem a la gent! Els hi hem explicat, el que es pot aconseguir. Que es pot 
aconseguir? Perquè es just, perquè parlem d'una zona consolidada. Perquè parlem, d'un 
lloc, en el qual, si fas la mitja, dels edificis  que estan a Segur de Calafell, surt un 1,88, 
més o menys. Això estem parlant de que hi han, edificis que tenen un índex d'edificabilitat 
del voltant del 2,05.  Per tant, amb un 1,8, d'acord? Queden en part amb un volum 
disconforme, això n'hi ha d'altres, que tenen actualment un índex d'edificabilitat del 1,5 i 
la mitja és un 1,88. Nosaltres, diem, que tota aquella zona tingui un índex del 1,8, això 
nosaltres no diem un 1,8.  Perquè diem, mira, fiquem aquest número i ho igualem tot 
amb l'argument que ho agafem, igualar tot a una banda o a l'altra. O sigui, nosaltres, 
hem de justificar aquest canvi, a travès del document que està fet. No podem justificar-ho, 
a travès del plantejament del 47, a travès del planejament que a mi m'interessa. A travès 
del que faig sobre el plànol, o el que faig sobre la realitat, no, no! Siguem més seriosos 
amb la nostra feina. Siguem una mica més seriosos! 
 
L'únic que diem, és que és una zona consolidada. Pocs edificis, que queden amb volum 
disconforme, i, això, els veïns ho saben. Els veïns ho saben i no em vingui a dir, que si les 
parcel·les són més petites per xalets. Que vol dir, que si jo tinc dues parcel·les, no les puc 
unificar i fer un edifici igual de gran que el que hi ha a l'altra banda? M'està dient això? O 
està intentant també confondre a la gent? Parla de la pressió urbanística, parla de l'índex 
d'edificabilitat, fa servir un terme cap aquí, diu que no l'hem escoltat. En total, no ha ficat 
ordre a la seva explicació, , en el seu discurs, i l'únic que ha fet, és, òbviament, i amb 
coherència, i això si que ho ha fet bé, que votarà en contra, perquè clar, ho inclourà en un 
ple extraordinari al respecte. 
 
Per tant, és obvi, que vostè no estigui d'acord, perquè, si un no té ganes de dir que es van 
equivocar, doncs, ja ho entenc. Per fi, hi ha una mica de coherència en aquest ple. Per 
tant, parlem d'una zona consolidada.  Parlem de pisos, que alguns es quedaran, d'acord, 
si amb volum disconforme, això, Tarragona, és l’únic que ens accepta, l'únic que ens 
accepta per justificar-ho coherentment; i els veïns, ho saben. I hem parlat amb ells. Jo, no 
li puc dir que he parlat amb la gent, perquè això ho han de dir els altres; i nosaltres sabem 
les reunions que hem tingut, no només amb els tècnics de Tarragona, sinó, hem fet 
reunions amb els veïns, i els veïns saben quin ha estat el procediment, i saben la realitat. 
La realitat, és que ells estan d'acord amb el que fem. Ells, estan d'acord amb el que 
proposem i odien entrar en un contenciós que dura anys i gastar-se diners de la butxaca 
per no haver escoltat a la gent. I ells entenen, doncs que, si això és el que es pot fer i es 
pot justificar, doncs d'acord. No tinc res més a dir, senyor alcalde. 
 
 
Sr. Parera: Molt poques coses, i, justificar, quan, una persona, canvia, un ajuntament 
canvia una mica el sistema. Ja s'ha dit abans, aquí, la part de Segur de Calafell, la part de 
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Marinada per exemple, és un sector que ja està consolidat. De carrers, hi ha els que hi ha i 
el que s'ha de fer, és arreglar-los, i deixar-los en condicions. Deixar-los en condicions, que 
és la nostra obligació. Aquí s'ha parlat de canyeries, s'ha parlat  d'aparcament; i tot això, 
té unes solucions molt pràctiques, arreglar els carrers i les voreres i deixar-les  en 
condicions i tal com Déu mana.  Canviar el llum i canviar les canyeries, és molt fàcil, com 
també, i suposo que no hauria de dir, l’actual Ajuntament, l'actual equip de govern, la 
idea de pensar, el que s'ha de fer, per exemple, un dels problemes és el pàrquing. Això 
senyors, si que ho tenim en safata.  Si tenim el pàrquing del port! El pàrquing que està 
paralel al paseig marítim.  Si us plau, quan jo era conseller del port i estava negociat, que 
per 11 milions de pesetes, teníem el pàrquing aquell! I tenim el pàrquing de Segur de 
Calafell solventat, pels comerços i tot això. Mireu, ja és hora de que s'arreglin errors. I per 
tant, només, amb una cosa cèlebre, que ens satisfà, i sortiré molt content d'aquí, amb la 
unificació, de l'OB5 amb l'OD5S, treiem aquesta S, i ja comencem a treballar en bona 
direcció. Els carrers, es poden deixar en condicions, tal com és la nostra obligació.   L'aigua 
és facil, i el pàrquing ho tenim al pam de la mà. Si us plau, nosaltres, quasibé, i segur, 
segur que ja ho adelantem, UAM, Unió alternativa municipal, votarà a favor. 
 
Sr. Iglesias: Sí, gracias. Yo, es que escucho al portavoz del partido Socialista, y es que 
alucino un poco porque, a ver, después de todo lo que ha estado ocurriendo, aquí en el 
POUM, desde el año 2009. Después de todas las manifestaciones. Después de todos los 
problemas que ha habido en general. Después, de que se han presentado miles de 
alegaciones, que diga que se presente ahora, una posibilidad de que ese volumen no 
quede disconforme, y que incluso ellos lo apoyarán, y lo presentemos con un informe 
técnico y tal, me resulta, no sólamente incoherente, es que me resulta, bé, pues, un 
desprecio al ciudadano que ha estado reclamando sus derechos durante todo este tiempo, 
impresionante. Porque, ¿Porque no ha hecho usted hace un año, o 2? ¿Y ha escuchado? 
Si va ha apoyar està opción, y técnicamente se pudiese hacer, que sabe usted que hoy por 
hoy no se puede hacer, pues, ¡Haber escuchado al ciudadano! Es que, hay mucha gente, 
muchas familias y muchos, dentro de las asociaciones, ¡Que se están gastando un dineral! 
¡Se han gastado un dineral en abogados, para presentar sus alegaciones! Se han gastado 
un dineral, en un contencioso. Y lo único que estamos hablando aquí, y yo, evitaría el 
tema de entrar en política y partidismo. ¡No está mal reconocer los errores! Señores del 
partido Socialista. No está nada mal reconocer los errores, y, simplemente, es que, si el 
ciudadano está reclamando, una serie de cosas que, tienen una coherencia y que se 
pueden llevar adelante, ¡Pues, hagámoslo! ¡No pasa nada! Si se ha equivocado y ha 
hecho mal, y ahora reconoce que si se presentase un buen informe, usted estaría a favor 
de que se hiciése, de que esa zona se dejase sin volumen disconforme, cosa que además, 
como bien dice el regidor de Urbanismo, le gusta, mezclar, la política con los aspectos 
técnicos, porque sabe usted que eso es imposible, pues, haberlo hecho en su momento. 
Però yo pienso que ya está bien de tomarle el pelo al ciudadano, ya ya está bien de 
tomarle el pelo a la gente; y, ser un poquito más coherente en el discurso. Nada más. 
 
Sr. Ferré:  No intervindré ara, primer em referire si de cas a l'última intervenció, perquè, ha 
estat la més inmediata.  Jo sóc coherent amb el discurs, sóc coherent i he dit, que el Pla 
General, el planejament, el vam fer evidentment, amb un procés molt el·laborat, i amb 
molta participació ciutadana, perquè hi havia, una taula específica de participació 
ciutadana on es discutien tots els temes, i allà es va creure oportú, que aquelles 
al·legacions, que es referien a aquest índex d'edificabilitat, no es tinguèsin en compte, pels 
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motius que ja he exposat i són que els carrers, les xarxes de serveis, i tot el dimensionat, 
de les infrastructures que hi ha allà, no engulleixen la pressió urbanística que tenia, fins a 
aquell moment. Vostes el que estan fent, simplement, és, más del mateix. Deixar les coses 
més o menys com estaven, que es segueixin edificant pisos. Que es segueixin unint, 2 
parcel·les, on havien d'anar 2 xalets, per fer un bloc de pisos, i això que inplica? Doncs, 
que que en lloc d'haver-hi 2 xalets, que són 2 habitatges, que són 4 cotxes al carrer, que 
amb una claveguera de 30 cm en 2 xalets ja n'hi ha suficient. Doncs, vostès que hi fan? Hi 
posen un bloc de 20 pisos, on hi han, 40 cotxes al carrer. Home! Això és el que estan 
permetent vostes! 

40 cotxes al carrer! I a més a més, les clavagueres, que estan dimensionades per absorvir, 
la de 2 xalets,doncs vostès li foten 40 habitatges allà. Donc, evidentment que això no ho 
aguanta. No ho aguanten, les xarxes de serveis que hi ha en aquella zona. Per tant, el que 
precisament vem fer amb el POUM va ser, reduir aquesta pressió, aquesta pressió 
urbanística que tenien els carrers de Segur platja, reduir-la, per poder redimensionar-los 
bé, i així vem començar a fer-ho, amb la coherència que vostè ha dit. Vostè ha parlat dels 
locals del port Segur,doncs miri, hem estat els únics, que hem creat, un espai 
d'equipaments, a Segur platja. Perquè a l'anterior planejament, no hi havia ni un m², 
d'equipaments a Segur platja. 

Perquè vam haver de comprar els locals del port de Segur? Doncs, perquè no hi havia ni 
un solar per fer equipaments en aquest barri. Ni, un solar! I això és fruit del planejament 
anterior. Si ara,  en lloc de gastar-se 40.000 €, en fer auditories fantasma, es gastessin 
40.000 €, en registrar les propietats, que estan cedides gratuïtament, en aquest barri de 
Segur platja, per inscriure’ls en el registre, i que fossin solars municipals.  Si es gastessin 
aquests diners per inscriure, aquestes propietats en el registre, Segur platja avui dia tindria 
equipaments, tindria solars, per fer equipaments i no hauria calgut en el seu dia comprar 
els locals del port, per fer equipaments. No hauria calgut. Això, i ara que els tenim, doncs 
fem els equipaments. Si a més a més tenim l'edifici fet. Si només hem de condicionar a 
dins i ho podem fer per fases i per trams. I ho podem fer, en les diferents, etapes que es 
vulguin.  Imagini’s si n'hi ha possibilitat ara, de fer equipaments a Segur platja. I m'està 
parlant vostè que és incoherent perquè hauríem d'haver aplicat aquests diners a fer 
carrers.  Home! Si precisament som els únics que hem decidit, arreglar carrers a Segur 
platja! Si hem començat pel carrer Rhin. Si el carrer Rhin és una obra que vam deixar 
adjudicada nosaltres! I a més hem fet tot el centre de Segur, que hem refet tots els carrers 
i  tot Rodriguez Pita,  hem fet la meitat.  I tots els carrers nous! I això no ho havia fet 
ningú a Segur.  No ho havia fet ningú.  Cap govern havia fet un carrer nou a Segur. 
Tothom havia anat fent parxes. Havia anat posant el clavegueram en el seu dia, després la 
xarxa d'aigua, i evidentment, que s'havia de fer i que, en el seu moment, va ser un gran 
que, fer-ho. Perquè hi havien carrers que no tenien serveis; hi havien carrers que no tenien 
enllumenat. Hi havien carrers que no tenien aigua. I això evidentment que es va haver de 
fer en el seu dia i els ajuntaments que ho van fer i van apostar, jo crec que van encertar. 
Ara bé, mai s'havia fet, els carrers nous; a Segur.  Jo crec que és el que toca. Perquè la 
realitat de Segur, quan es va planejar, i ara, és molt diferent; i sobre tot,  en aquest barri 
que estem parlant avui, a Segur platja. Perquè aquests carrers, no estan dimensionats, per 
absorbir, la quantitat d’habitatges que preveia el planejament del 89. I vostès estan 
retornant, al planejament del 89. 
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Aquesta és la realitat de Segur platja. Per tant, quan parlen de coherència. Miri, nosaltres 
segurament, i ho reconec, segurament, no vam escoltar prou a la gent, o potser, no vam 
fer la suficient participació qu vostès han dit.  Potser no vam escoltar prou les demandes 
dels ciutadans. Això és el que se'ls està dient, avui els ciutadans, o el que els hi han dit els 
ciutadans, és que no volen que el seu edifici estigui en volum disconforme. No, volen més 
edificabilitat. I vostès el que estan fent, és deixant-los en volum disconforme igualment, i 
donant-los més edificabilitat. No volen més edificabilitat.  El que té un pis, ja està, ja té el 
pis i no vol construir més. Vostès l'estan deixant en volum disconforme, igualment. Per 
tant, no estan escoltant-los.  Jo els hi estic dient, que si fan una proposta que realment, 
reculli, aquesta possibilitat de què no quedin en volum disconforme; el partit Socialista, 
després de tot el procés que hi ha hagut del POUM, després de tota la participació que hi 
ha hagut. Després de tot el debat que hi ha hagut, i de totes les al·legacions que hi ha 
hagut, assumirem també la nostra responsabilitat, i també fins i tot, votarem, a favor 
d'una, normativa, que reculli, que aquests pisos no quedin en volum disconforme. 
 
Això no, això no! d'una normativa, com vostes estan pretenent avui, que els doni més 
edificabilitat, perquè aquest barri no la pot assumir aquesta edificabilitat. Perquè no té els 
serveis, dimensionats, per asumir tal quantitat d'habitatges. Per tant, amb la proposta que 
fan vostes avui, no hi podem estar d'acord.  I això no vol dir que no entenguem a la gent. 
Evidentment que la entenem a la gent.  La gent, se’ls ha espantat de tal manera, en 
primer terme, que es pensaben que els seus habitatges anaven a terra. Quan ja van 
entendre que això no era així, a base de molt d’esforç i a base de molt de lluita i de 
sacrifici, fins i tot per part meva, perquè vaig anar, comunitat per comunitat, gaire bé, a 
tot Segur platja, parlant d'això i explicant això, per intentar desfer, el que alguns havien 
fet.  Intentar desfer, aquesta opinió, aquesta sensació que tenien de què aquests 
habitatges, anaven a terra quan no era així.  Aquesta és la realitat. Avui dia, precisament 
per haver fet aquest carrer, per haver escoltat a tots aquests veïns en aquestes comunitats, 
i per haver fer, tot el que jo vaig fer, i en pasar-me tot el procés que vaig patir, com a 
responsable en aquell moment, d'Urbanisme, i com a responsable del POUM també.  
 
Precisament, per això, avui estic en millor condicions de dir, que els ciutadans, el que 
volen, és que no quedi en volum disconforme, i que, si fan una proposta, en aquesta línia, 
nosaltres estarem a favor. Per això puc fer aquest salt avui. Per haver escoltat, tots aquest 
ciutadans, un per un. Vostes no els estan escoltant. Vostes estan fent, que s'augmenti 
l'edificabilitat. I els hi estan creant, sense ells saber-ho segurament, més problemes, per un 
futur. Perquè estan ficant més habitatges en un lloc, on ja havíem aconseguit ara amb el 
POUM, rebaixar la pressió i la intensitat, edificatòria. Vostès estan deixant de nou, que es 
tornin a edificar més habitatges, i estan generant problemes en un futur, de clavegueram, 
de xarxa d'aigua, d'aparcament, d'infrastructures en general, de tots els carrers, de 
problemes d'inundabilitat. Tot això, és el que vostes, estan creant, avui, amb aquesta 
modificació. Per tant, nosaltres no ho podem permetre. Creiem que hi ha d'haver un 
model de Calafell. Creiem que hi ha d'haver, un model per cada un dels barris. Avui, 
llastimosament, no s'ha parlat de model. Només s'està dient, que ja està bé com estava. 
Que, ho deixem com estava, i que, ja està bé tota aquesta pressió i aquest bum, que hi va 
haver urbanístic en el seu moment. El planejament, és precisament per canviar, aquestes 
dinàmiques. I si deixem, que vagin fent, com han anant fent durant tots aquests anys, que 
vagin construint allà I vagin fent, doncs, evidentment, al final tindrem un barri, ple 
d'habitatges, on els serveis no estaran, dimensionats per la realitat d'aquell barri, i on hi 
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encara cada vegada hi haurà més problemes, que ja hi ha, en aquest barri, perquè el 
problema d'aparcament, és evident. Doncs,  precisament, encara estem incrementant-lo 
més, posant-li més habitatges pel futur. Nosaltres creiem que, la proposta de reduir 
l'edificabilitat, millorava les condicions de vida dels ciutadans que hi viuen. Amb la 
proposta que vam fer en el seu dia en el POUM, la persona que tenia un pis en aquell 
barri, hagués vist com el solar que hi havia al davant, o com el xalet que hi havia al davant, 
s`hagués construït un edifici, això, més baix. Ara, hi haurà un edifici més alt, i a més a més, 
amb més volum, per tant encara els tapara més el sol, li prendrà més les vistes…. O sigui, 
els esteu creant de nou, una cosa, que ja tenien ara, un barri tot atapaït, un barri que, a 
més a més, doncs ja, estava construint-se d'una manera massificada, doncs, de nou 
tornem a en aquest urbanisme.  Nosaltres evidentment, en això, no hi podem estar 
d'acord, i, votarem en contra d'aquesta proposta. 
 
Sr. Solé:  Vostè té una gran contradicció, i fa reflexions una mica a l'aire. Jo, ja entenc, que 
per vostès el municipi va començar al 2007 i va acabar al 2011, perquè, abans no s'havia 
fet res, i ara no estem fent res. És el discurs que heu de fer, i nosaltres l'entenem. Cadascú 
fa el discurs que, creu políticament. Per tant, doncs, jo ja entenc que vostès van fer els 
carrers, que abans ningú havia fet res, i d'acord. El seu discurs, cap problema. Per això 
nosaltres hem aconseguit un pas inferior, per això nosaltres, bé es igual, no cal entrar en 
més detalls. Això bé, té una gran contradicció i ara li explicaré. En la seva primera 
intervenció, i ara també ho ha dit, ha dit una cosa, diu: ’els veïns, el que realment volen, 
es no estar en volum disconforme’. Això ho ha dit. I després ha dit, ‘que nosaltres, 
acceptaríem una proposta, perquè no estiguessin en volum disconforme’, i això és 
impossible. Per tant, estem parlant, que els edificis, encara, sempre han de ser els 
mateixos. Això a la vegada diuen, que la xarxa ha d'estar dimensionada, pels edificis que 
hi ha. Llavors, o deixem els mateixos edificis i la xarxa es queda igual.  Llavors, vostè entra 
en una contradicció. Clar, és que és una contradicció. Vostè m’està parlant que els serveis 
no estan ben dimensionats.  Que els serveis, no estan adequats, i a la vegada m'està dient, 
que acceptaria que es quedessin igual.  Bé, llavors, ja suposo que ho explicara on ho hagi 
d'explicar.  Això, si ara ho he entès, doncs, crec que encara no ho he entès del tot. És molt 
perplexa la situació. 
 
Millorem les condicions de vida, parla, torna a utilitzar l'índex d'edificabilitat per aquí. Que 
augmentem la pressió per un lloc. Escolti, torna a confondre a la gent. Torna a confondre 
a la gent! Vostè diu que no tenim un model de poble. Escolti, jo crec que tots els que 
estem aquí tenim un model del municipi. I també l’ incloc a vostè.  Per mi, és una falta de 
respecte, dir que no tenim un model del municipi. Jo crec que el primer que no tingui un 
model del municipi es pot aixecar i marxar d'aquesta sala. Per tant, no entrem, que 
nosaltres no tenim un model del municipi. No entrem en què el municipi va començar el 
2007 i ha acabat el 2011. No entrem tampoc, en el tema dels locals del port, per 
aconseguir equipaments. És a dir, vostè diu que no tenim equipaments, comprem els 
locals del port, i després faig el POUM, i aconsegueixo equipaments. Bé,doncs, per tant, es 
que no sé. Com s'ha explicat tantes vegades, no cal entrar. 
 
Això tornant al cas concret, que és el que finalment interessa i és el que, realment estem 
debatint, és a dir, que, acceptaria Tarragona, que es pot justificar, i que s’ha de justificar a 
travès de l'últim document, que és el planejament, i torno a dir, aprovat, per vosaltres, i 
que ha entrat en vigència, a finals de l'any passat. Zona consolidada, ho torno a repetir, 
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zona consolidada. Zona en la qual, hi ha persones diferents, i en això estem d'acord, això, 
que tenen la mateixa realitat actualment. Pisos construits, i amb gent que hi viu, que va 
comprar un pis, que va comprar, un estil de vida, i que es vol quedar com estava. No 
podem arribar al 2,05 com en alguns casos. Alguns casos no arriben ni al 1,8. Jo ja he 
explicat quina era la mitja. Per tant dir, que augmentem l'edificabilitat. Escolti 
l'edificabilitat, jo li he dit com es compta. És molt senzill. Agafen vostes el solar, comencen 
a mirar, els paràmetres, que hi ha cap a les parcel·les col·lindants, agafi el paràmetre que 
hi ha cap al carrer, i allà li sortirà l'índex d'edificabilitat. I vostè veura, que aquest índex 
d'edificabilitat de cada 100, és un índex d'edificabilitat, màxim, que s'adequarà als 
paràmetres, a les parcel·les. I aquests paràmetres no canvien. Aquests paràmetres, vostès 
els han ficat! I són els mateixos, que nosaltres mantenim.  Per tant, escolti’m, donar unes 
condicions de vida és molt relatiu; i, cadascú ho veu del color que ho vulgui veure. Jo 
entenc que vostè ho vegi, i ja li he dit que vostè avui, té coherència, això el que passa es 
que va mal encaminat; ja està. 
 
Per tant, li torno a repetir, dono consolidada, una zona, en la qual, s'han aconseguit zones 
d'equipaments. D'acord. Només faltaria fer un planejament i no aconseguir mai això. Es 
que a llavors, no sé per que fem un planejament.  Clar, al final, hem de millorar aquests 
punts, i això, éra un dels objectius. També, era un dels objectius, que tot i treure lo del 
PMU de Marinada, era aconseguir a Segur platja, una futura centralitat metropolitana. 
Esperem, que ningun futur, torni a plantejar, el PMU de Marinada, perquè, el planejament 
ha canviat si, això l'objectiu no ha canviat. Per tant, no sé si l'objectiu no estava clar, o és 
que, com que hi havia moltes pressions d’al·legacions van dir, treiem-ho, i fiquem-ho en 
1,25. Això bé, això ho deixo a l'aire; esperem que no sigui així, perquè ja li dic, ja que 
vostè es preocupa sovint el que vol escoltar,  és una preocupació que tenen, ara mateix. Li 
avenço feina. 
 
Crec que s'ha dit tot,  i crec que tothom ho ha entès. És el que es pot aconseguir, amb 
una justificació adequada; és el que portem treballant des de fa 10 mesos, és un dels 
objectius que ja es va marcar, aquest equip de govern, quan estàvem a l’oposició, i ara 
que estem manant. El que passa és que no hem fet volar coloms, fins que, no portem les 
coses sobre la realitat. Sobre el paper, i sobre el que es pot fer; perquè, dir, i que després 
no es pugui fer, no és la nostra manera de treballar. Gràcies. 
 
Sr. Parera: Quan he parlat senyor alcalde del pàrquinging del port que he parlat de 11 
milions, volia dir en pessetes. 
 
Sr. Olivella: 11 milions de pesetes. 
 
Sr. Parera: Sí, de llavors, que ho estava negociant un servidor. 
 
Sr. Olivella: Molt bé. Perfecte. 
 
Sr. Parera: I per  tant, com he dit abans, com hi ha voluntat, d’ anar solventant les coses, 
mútuament, ens hem de donar ànims, i la modificació de OB5, I treure OD5S, el sol fet de 
treure, aquesta modificació, de treure o de, modificar, això de deixar-ho en OD5 només. El 
sol fet de veure que hi ha interès per solventar els problemes municipals, UAM votarà a 
favor. 
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Sr. Olivella: Molt bé. S'aprova doncs, aquesta modificació, per 14 vots a favor i 7 en 
contra. 
 
M'agradaria, fer, una breu intervenció, per explicar, el planteig que s'ha fet avui de la 
modificació, d'aquesta zona. I ho faré molt rapidament, i, ho havia fet amb un esquema 
això, no m'arriba, a tothom. Això doncs, fent una mica de resum I pensant una mica en 
tot com va anar, bàsicament, tot això, es resumeix avui, en una questió. 
Era, des de l'Estany, fins al carrer Tajo, hi havia un coeficient. Des del carrer Tajo al carrer 
Duero, hi ha, un altre coeficient. Què vol dir aquest coheficient? No deixa de ser, un 
número. Un número que pot ser 1,8, 2,05, 1,25, s'han parlat d'aquests números. Perquè 
m'entengueu, és, si tu tens una casa de 100 M2, si l'enderroques, la multiplicaràs, o sigui, 
de nou, pel coeficient que t'hagin establert.  Per tant voldrà dir que, podràs fer, el número 
que et surti ix, que això ja ho ha explicat el regidor també, això us ho explico d'una altra 
manera. 
 
O sigui, aquest coeficient el que fa és, multiplicar pel nombre de metres, i tu podràs fer, la 
casa, doncs, segons la multiplicació que facis amb aquest número. No hi ha res més. Tot el 
que ha dit el senyor Ramon, vull dir, és una questió seva, i no té res a veure, amb el que 
avui fem aqui. I després ja ampliarem. Aquest número, és el, que vam ja discutir, abans de 
que s'aprovés definitivament, el POUM. I es va presentar una moció en aquell moment, 
que també ho ha dit el regidor, i es va rebutjar. Era, exactament el mateix que avui, fem, 
es podria haver fet en aquell moment, i això, ja estaria enllestit. O sigui, només és això. No 
li donem més voltes. Tot això que s’hi posa de més a més, és per confondre cada dia més 
a la gent.  
 
Si realment hi havia voluntat d'arreglar-ho, per part del Ramon que ho ha dit, tantes 
vegades i del partit Socialista, això com que ho ha dit ell, dic el seu nom, doncs per que no 
ho va fer al moment que tocava? Simplement, el que hem fet avui, i que quedi ben clar, i 
sense cap mentida, no és fer més edificis. Això és una mentida com una catedral, i si no, 
que ho demostri allà on sigui. El que s'ha fet avui, és donar un dret, a la ciutadania 
d'aquella zona, que realment tenien, un coeficient del 2,05 més o menys, ja ha dit el 
regidor, en uns llocs més i en altres menys, i se’ls ha deixat el mateix, que se’ls va donar a 
l'Estany i al Tajo, i que en aquell moment, que s'havia d'aprovar el POUM, l'equip de 
govern d’aleshores, va dir que deixaria tot igual. I aquí els va enganyar. I com que els va 
enganyar en aquell moment, per comptes de dir, que tot era OD5, que era la clau, resulta 
que s’en van adonar, de cop i de volta, ells, veïns, i, oposició d'aquell moment, que a sota 
hi havia, una S. I sabeu que volia dir aquesta S? Doncs que si fins al carrer Tajo se’ls 
donava, el número de multiplicar, 1,8, amb aquests senyors se’ls  donava, 1,25. 
 
Potser perquè van fer una manifestació i va ser el càstig. Això ho poso de més a més. No 
sé si és veritat això. Això, va ser així, senyors. I, hi havia possibilitat de rectificar-ho en 
aquell moment, i no es va fer! Tot el de més, claveguerams, inundabilitat,  no hi ha model. 
Quin model tenien  llavors? Ja veus quin model, no sé que… Barrejar-ho amb locals del 
port de Segur; més habitatges. Això, és una pura farsa! I ho dic, clarisimament com 
Alcalde, en nom dels meus companys que l’única cosa que fem avui, és, tornar, un dret a 
la ciutadania, que creiem que es mereixien.  I ho vam defensar, sempre així, i el que fem 
avui és, donar els mateixos drets, des de l'Estany, fins al carrer Duero. No fem, res més. O 
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sigui, el número, a partir d'ara, si la comissió d'Urbanisme ens ho aprova, que segurament 
ho aprovarà, perquè sinó, no haguérem fet, com ha dit el regidor, tantes històries, de 
parlar amb els veîns, d'intentar que tiressin enrere el contenciós, que el treguin, per evitar-
los més despeSes, perquè si nosaltres haguÉssim vist tan clar en principi, abans de fer res, 
els haguÉrem dit, no poseu el contenciós, perquè resulta, que ja ho arreglarem. No, els  
vam dir, poseu el contenciós, nosaltres treballarem perquè aquest és el nostre compromís.  
 
No sabem si des de la comissió d'Urbanisme, ho veuran correcte. Com que han vist, que sí 
que, realment, ho han vist correcte, hem fet els possibles per avançar-ho el més 
ràpidament, per evitar, que els veïns, tal i com ens vam comprometre amb ells de què es 
puguin estalviar, tots aquests diners que també ho ha dit el regidor, del partit Popular. 
Que es puguin, estalviar, diners; amb el contenciós aquest. D'una cosa, que considerem 
que es podria haver arreglat, al gener, no d'aquest any passat, de l'altre, i, que no 
haguera costat ni un mal de cap a ningú. Això no es fa res més que això.  
 
Lo dels carrers, que si hi han edificis alts, que si allò, estava preparat més petits i més 
grans… Mireu, això, ha passat a Segur de calafell; està passant a Calafell platja quan fa 
poc es va arreglar, el passeig marítim per fer-lo, que es va haver de canviar els tubs, i això 
ho sap molta gent que està aquí, perquè eren de l'época en que hi havien cases baixes i 
després vem fer, tot aquest munt de pisos. Per tant, els problemes del municipi, i dic 
aquests dos exemples, perquè doncs, ho entengueu tots.  No, hem de confondre a la 
gent. Hem de dir la veritat. I les coses, s'han de dir molt clares! Nosaltres, intentarem dir 
sempre la veritat! Sempre! I ho he dit, que no s'han de dir mentides, ni confondre a la 
gent. Perquè? Perquè venir avui aquí, i dir, que tots els problemes que avui estem dient, 
desviar l'aatenció, quan resulta, que l'única cosa que estem tractant avui aquí, és un 
número, aquest coeficient que us he dit; que, la gent, és el que buscava, tota la resta 
queda exactament igual com es va aprovar en el POUM.  
 
Per tant, el  que estem demanant, és això. Per dir això, es podia dir en mig minut. Segur 
que ha de sortir, que si problemes de clevagueram, si nosaltres som els únics salvadors del 
món, si els únics que han fet càrrec. Escolti'm, si tot això ho sabem. Tothom té aquest 
projecte. Tant de bo poguèssim, tenir tots els carrers arreglats. Per això ens queixem que 
es van gastar tants diners al port de Segur, perquè pensem, que no s’hi ha fet res. Són uns 
locals que estan, de lloguer, perquè, hem llençat aquests diners, perquè aquells locals, no 
seran mai del municipi, i tot aquell munt de diners, fixeu-vos, quin munt de passos 
soterranis podíem haver fet. L'altre dia ho vaig dir, en aquestes reunions. Haguérem pogut 
fer, cinc, i haguérem pogut arreglar molts més carrers. Això, és el projecte de poble que 
tenien? Facin-s’ho mirar! Per tant, res més. Com alcalde, crec que tinc el deure, d’informar 
les coses com són; en nom dels meus companys de govern. 
 
Bé. Ja estava votat això. Ja estava votat. De tota manera, jo també agrairia, als regidors i 
regidores, que, ja que estem, per ensenyar a molts dels que estem a la taula, hem de 
donar, valors, i ensenyar valors, i educació; i aquí també s'ha de demostrar. Moltes 
gràcies, per l'assistència.  Si volen, parlarem quan volguin, però no aquí, perquè aquí no 
ens veiem. Si volen parlarem. Parlarem quan vulgui! No s'enfadi! Això, perquè quan les 
coses es diuen clares… 
 
Sra. Cumplido: Vostè enfadar-se vol dir, dir-ho conpensar… 
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Sr. Olivella: Seguim amb precs i preguntes, que és el punt 13, i començariem, per UAM.  
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta, amb 14 vots a favor, 8 dels membres de CIU, 
3 dels membres del PPC i 3 dels membres d’UAM, i 7 vots en contra dels membres del 
PSC-PM acorda : 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona informe per a la 
tramitació de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal, la 
zonificació de les parcel·les situades a Segur Platja qualificades de subzona OD5s 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord juntament amb la proposta de Modficació Puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a la Comissió Territoiral d’Urbanisme de 
Tarragona 

 
 
12.12.12.12.    PRECS IPRECS IPRECS IPRECS I    PREGUNTESPREGUNTESPREGUNTESPREGUNTES    
    
 
Sr. Parera:Bé senyor alcalde. NO més, podria dir-li moltes coses, ja ho sabeu, que, el Parera 
podria dir moltes coses; Això en diré dues de molt curtes i no es questió de centims. A 
veure, saben que aquests dies s'ha parlat molt de la Policia, i, no parlaré de la Policia això 
no del sistema que ho van fer amb la moció. Policia, si us plau, els de les motos estan molt 
contents, que, fa un servei correcte, i molt servicial en el context de tot el municipi. Això, 
si us plau, podria ser si us plau, dos dies a la setmana, una estona,, un quart o mitja hora, 
que hi hagués un policia a peu, a la plaça d'España, a la plaça d’El cano, i a la plaça de les 
Amèriquess, que podria ser el mateix? Això, dic dos dies a la setmana, millor que no fos 
cada setmana els mateixos dies, que uns dies fos a la tarda, uns altres a les sis, els altres a 
les quatre… Perquè la gent en tingui: ‘I si ve el policia’? I si ve el policia’? I això si us plau, 
seria convenient. Jo estic parlant de tres places: plaça d'España, plaça d’Elcano y plaça de 
les Amèriques. 
 
Hi ha una altra cosa! I aquesta és una cosa que, em dieu que no pot ser, això; ho vaig 
passar molt malament. Jo de vegades, em convé, ho necesito, ho faig, perquè m'agrada, 
vaig a caminar una mica. No tots els dies, això alguns dies. L'altra dia, vaig tenir la 
sorpresa, de què passava pel paseig marítim, i un tros lluny! Veig una persona ajupida, i 
una altra persona dreta. Vaig anar depresa, perquè aquella persona no hagués caigut, no. 
I era una persona gran, que anava sola, va tenir molts dolors de mal de ventre, es va haver 
de baixar els pantalons al mig del passeig, i una altra persona que caminava com jo, per 
cobrir-la, es va esperar i es va posar dreta al seu costat. Perquè acabés i es tornés a posar 
els pantalons amunt. Que la va ajudar. I era una persona molt gran. Si us plau, mirem de 
posar els lavabos, dos o trs, de l'Estany fins al port. Són casos lamentables. 
 
Aquella persona,doncs, tenia mal de ventre, no sé que li va picar, no va poder aguantar i 
es va baixar els pantalons. Una persona molt correcte, es va posar al seu costat, per cobrir-
lo. I això, a veure si podem evitar-ho. Gràcies senyor alcalde. 
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Sr. Bonilla: Si, buenos días señor alcalde. Usted, acaba de comentarnos està mañana, lo 
mismo que el regidor de Obras que, totalmente lo que estamos hablando son de 
números. Números, del índice, de edificabilidad. Lo cuál representa al final, tener un 
barrio, o tener otro. El regidor ha hablado también, de tema de, municipi. Un municipi no 
es lo mismo, que una ciudad. Hay unas diferencias, tremendas. Yo le aconsejo, si es que 
me lo permite, que se mire, lo que es una cosa y la otra. Porque hay unos términos, muy 
diferentes. Yo, no quiero vivir en un municipi, quiero vivir en una ciudad. 
 
Luego tenía, referente a la obra, que se está haciendo, se hace al pasaje San Antonio, 
justo con Jaume Soler, haber, cuando, se termina, de engegar y que los vecinos puedan 
estar pasando, y las personas que van al hotel, que nos visitan, pueden estar, pues, 
transitando en condiciones. Haber si de una vez por todas, se termina, està obra y en este 
punto concreto. 
 
Luego, la calle, de, Argentina; justo delante del  parc de la Pau, a la altura del número 61, 
allí, se ha hecho una actuación, hace muy pocos meses, que se ha terminado de hacer la 
actuación ésta, y, se ha vuelto a enfonsar. Estaba hundida la calle, y se ha vuelto a hundir, 
però, vamos, ahora con peligro de accidente, puesto, que, el socabón que se està 
abriendo, tiene ya, más de 15 Cm. Y es una obra, muy reciente. Justo donde queda el 
corte de la obra, se ha vuelto a hundir, y, pienso que, es que bé, que lo mismo, se tenía 
que haber hecho la misma obra, y haber ampliado, unos metros más; ya que estaba, la 
calle abierta. 
 
Luego, había hecho, un ruego en la comisión, una pregunta, y había pedido también a los 
de la comisión, de si había, la posibilidad de trasladar, la, marquesina de la parada de 
marca Hispánica, justo, en la curva con la avenida Tibidabo. Me van dar largas con el tema 
prácticamente, porque, bé, eso es un tema que tiene que hacer la empresa, de transporte 
público, Bé. Yo lo que si sé, es que, la parada del Bus, no está parando, no hace la parada, 
donde está la marquesina, si no que la hace retirada, 50, 70 metros antes. Si un día hay 
una desgracia, pobre del conductor y pobre del ayuntamiento, que será responsable del 
tema también. Por lo tanto, yo pido, que se haga, ese traslado, porque si no, tendremos 
consecuencias, y mayormente, las personas mayores que allí se suelen, subir y bajar cada 
día. 
 
Y, concretamente tenía, una queja y una reclamación. Son muchos vecinos, però, hay un 
vecino concreto, que en nombre de la comunidad, presentó una instancia, ya, en 
Septiembre de este año pasado, referente para que todo el mundo lo sepa, donde estaba, 
‘la Cucaracha’, concretamente; El restaurant ‘la Cucaracha’. A este vecino, por las 
molestias que hay en el solar colindante con su cinca,doncsporque allí se stá haciendo un 
tratamiento, de tierras, de runas y demás, de la obra. Obra que es del ayuntamiento, però 
si que no es, bien cierto que el local no sea municipal, el solar. El solar es, concretamente, 
privado.doncsbé, la respuesta que, el regidor de Medio Ambiente le hace al propietario, 
de, la cinca y en representación de los vecinos,doncsconcretamente lo que le dice, es que, 
el tema, el solar no es del ayuntamiento, y que, envía el tema, a Urbanismo, a territori. 
Esto sucede, la respuesta se le da el 5 de Octubre. A día de hoy, el tema sigue igual. Nadie 
se ha puesto en contacto con ellos; el solar, sigue, movimiento de tierras y demás, con la 
molestia que conlleva el polvo, el ruido de cada día estar allí a las 8 menos cuarto las 
máquinas, triturando, todo el tem de las runas que se está produciendo! Yo creo que, la 
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respuesta por parte del ayuntamiento, no ha sido la correcta! Creo que entre los regidores 
tendría que haber habido, una cordinación. Y haberle dado una respuesta, realmente, a 
este tema. Esto también se habló en la comisión, però claro, después de, 2 meses, de, 
haberlo pasado por comisión y no tener respuesta, hoy me veo obligado, aquí en el pleno, 
haber si hoy se me escucha y se le da una solución. 
 
Y de momento, nada más, a pesar de que tendría un montón de cosas que decirle, señor 
alcalde, pero, se las diré en otro momento.  
 
Sra. Almagro: Bé, bon dia. Gràcies senyor alcalde. Jo fare tres precs, els dos primers, van 
dirigits al regidor de Medi Ambient, al senyor Jiménez. 
 
I, li diria que, miri, al novembre de 2011 de l'any passat, ara ja farà, quasi bé 6 mesos, va 
caure un fanal a terra, a l'avinguda Anglaterra, al carrer Anglaterra de Segur de Calafell, i, 
allà va estar sense encendre’s uns dies, amb les pluges que queien, en aquell moment, era 
un moment plujós, aquell mes. Després vostes van treure aquell fanal, i van posar doncs, 
van deixar els fils, que quedaven allà, deixats anar d'aquell fanal, amb el risc, i el perill, que 
això conportava. Dies després, vostès es van adonar d'això, i per evitar accidents entenc, 
van possar un cono. Un cono, d'aquells de senyalització de obres, per, tapar aquells fils. 
Com bé dic, han passat 6 mesos i el cono, encara és allà. Clar, aquesta és la imatge que 
tenim del nostre municipi. Jo, com que sé, que el seu fort com a equip de govern, no són 
els projectes faraònics, les grans obres, tot això, doncs, és massa dificultat per a vostès. 
Això, el que sí que li demano, és aquell dia a dia que vosaltres, si que sou capaços de fer.  
Anar tapant forats, anar pintant carrers, anant fent petites reparacions. Aquest dia a dia 
que vostès sí que són capaços, com a equip de govern.  a partir d’endavant. Llavors, posar 
un fanal és una petita obra.  És, una part d’aquest dia a dia! Que, vosaltres com a equip 
de govern, sí que teniu aquesta facultat, per tirar endevant. Llavors, jo els demano, que 
aquesta petita actuació, doncs, la tirin endevant, i posin, d'una vegada per totes, aquella 
farola. 
 
Un altre prec, que li faig també al senyor Jiménez, és que, a la plaça que hi ha, de la 
estació, devant de RENFE, a Segur de Calafell hi ha un arbre caigut, des de fa, doncs gaire 
be també 5 mesos. Aquell arbre va caure, quan van haver tantes pluges, al voltant de 
Nadal,  de L'any passat, i, doncs, va caure un arbre, va deixar un forat molt gran. 
Vosaltres, o vostès, van posar unes tanques de color blau, per evitar, accidents 
evidentment, entenc, això, allà ni s'ha fet manteniment, ni s'ha fet absolutament res. Ni 
s'ha tapat el forat. Ni s'ha vigilat que les tanques tanquin i envoltin bé aquell forat, perquè 
les tanques estan a terra. Suposo que el vent, o, un oblit d'alguna persona que ha passat 
per allà i les ha tocat… El que sigui! Doncs ha fet que aquestes tanques estiguin qal terra, 
i, evidentment, aquesta és una de les entrades del nostre municipi, per la gent que ve des 
del ferrocarril, des de RENFE.   I és la nostra tarjeta de presentació com a municipi turístic. 
 
Això també forma part, de la seva feina del dia a dia, com li deia, de manteniment, i de 
cura del municipi, ja que, evidentment, Calafell, com, és un municipi que ens vanagloriem, 
de que és turístic, això també l'hem de cuidar. L'hem de cuidar, perquè tingui aquesta 
marca, de municipi turístic. Així que, jo li diria que, està molt bé, fer actes, com vostes 
estan fent o han fet, al llarg d'aquesta setmana passada, per criticar les obres faraòniques, 
que feia, l'anterior equip de govern. Les operacions ruinoses que fèiem!  
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Si us plau, a fer la seva feina, i oblidi’s, una mica més, de l’oposició, perquè, amb aquesta 
manca d'ambició, que estan transmetent, en el seu dia a dia, en el treball, en el projecte, 
també és una falta de respecte pel nostre municipi. Aquesta manca d'idees! Aquesta 
manca de full de ruta! Aquesta manca de projecte, també és, una, falta de respecte cap al 
ciutadà, que l'ha votat, i li ha donat aquestes responsabilitats de govern. I, amb aquesta, 
poca sensibilitat, penso jo, que no arribaran a enlloc. 
 
Bé, el tercer prec, doncs és un prec, que està, destinat, a la, regidora de noves tecnologies, 
senyora Olga Elvira. Perquè, el passat 17 d'Abril, vem fer una comissió, de Promoció 
econòmica, dimarts, de la setmana passada em sembla que va ser, i se’ns va informar com 
a primer punt; de l'ordre del dia, doncs que, hi havia hagut, una sèrie de problemes, amb 
el TDT en el nostre municipi. Problemes de compatibilitat amb les antenes. I que allò ja 
s'havia solucionat, i que ara els ciutadans podien veure tranquil·lament, i de manera 
perfecte la TV, perquè ja s'havia arreglat el tema. Doncs a mi em sap greu dir-li, senyora 
Elvira, que aquest problema encara persisteix en el nostre municipi. No s’ha arreglat. I si 
s'ha arreglat, s'ha mig arreglar, perquè, encara, la TV, a molts nuclis, del nostre municipi, 
no, s'acaba de veure. Vostè tenen responsabilitat de govern, i com a responsabilitat de 
govern que tenen, perquè per això els van votar i els van donar la confiança els ciutadans, 
han, d’informar, forma part de la seva responsabilitat, informar, de la situació actual, d'un 
problema en el nostre municipi. I avui, la TDT, és un problema en el nostre municipi; 
perquè no, es poden veure, a la TV, tots els canals que, la gent voldria veure. Llavors, hem 
de tenir aquesta sensibilitat, perquè és la seva responsabilitat. 
 
Perquè mirin, hi ha moltes persones que viuen soles, són gent gran, que no tenen un altre 
tipus, o tipologia d'oci; i vosaltres, ehu de tenir la sensibilitat de cuidar aquesta temàtica. 
D’ informar al ciutadà, perquè és la vostra responsabilitat, i dient, quin és l'estat actual, de 
la TDT en el nostre municipi. Nosaltres ens han informat. Hem anat a recórrer al fons de la 
Generalitat, a fons oficials de la Generalitat, i la situació és la següent. A calafell, tenim 3 
repetidors. Cada repetidor, recepciona, uns paquets de canals, i emet, aquesta senyal, 
amb aquests paquets de canals; i, gràcies a això, des de les cases dels diferents municipis, 
es pot veure la televisió. El problema a Calafell, és el paquet de TV de Catalunya, 2.  
 
És un paquet, que, encara està per desplegar, i que encara, no dóna cobertura, i dóna 
diferentes zones d'ombra, en el nostre municipi. Com per exemple, Segur poble, 
urbanitzacions, Calafell poble, urbanitzacions, la part de la Bonanova… Hi ha, moltes, 
localitzacions, en què hi ha aquesta zona d'ombra, que ens impedeix, veure la televisió, en 
condicions, correctes. Vostès, volen informar als ciutadans.  Sota el meu criteri ho han de 
fer, i, aclarir, en quins terminis, hi ha previstos per parlar amb la Generalitat, i dir als 
ciutadans, quins terminis tenen, per, arreglar aquest problema. Perquè jo ja sé que no és 
un problema, únicament, de Calafell, o del govern. És un problema de la Generalitat, que 
també ha, de venir, a sol·lucionar-nos aquesta qüestió, perquè és part de la seva 
responsabilitat.  
 
Llavors, jo el que sí que els demano, si us plau, és, que parlin amb la Generalitat, que són 
del seu color.  Que facin pressió a la Generalitat! Que vinguin aquí! I que vinguin aquí, i 
diguin, si us plau, quins són els límits, quins són els terminis previstos, per donar solució en 
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aquest problema. Perquè, també hauríem de mirar, si realment, en els presupostos de la 
Generalitat, s'ha inclòs alguna partida, per arreglar aquest problema. 
 
Vam deixar un conveni, fet amb la Generalitat, per tal d'instal·lar dues antenes:  1 a 
Bellamar, i 1 a Baronia, que cobrís, i donés cobertura a diferents hores del municipi, que 
ara eren, zones d'ombra. Això encara no s'ha fet,  probablement, és perquè vostès no han 
pressionat suficient a la Generalitat.  Perquè, la Generalitat hauria de tenir també, aquesta 
responsabilitat de venir aquí a Calafell, i arreglar també aquesta temática, que ja fa molt 
de temps, que, circula. Per això jo els  demano, si us plau, com a equip de govern, els 
demano, agilitat i eficiència en el seu dia a dia. Torno a dir, ja sé que això de les grans 
obres, els grans projectes, que ens tildaven a nosaltres, de fer, obres faraóniques, no és el 
seu fort, perquè els falta aquesta visió estratègica del municipi, i aquest full de ruta, 
concret, pel nostre municipi, això almenys, les coses petites, per a aquestes petites, siguin, 
eficients. 
 
I, a mi m'agradaria dir-li, per acabar, la meva, intervenció, el regidor, Juan José Iglesias, a 
mi m'agradaria acabar, per dir, dient al senyor Juan José Iglesias. Ell ens ha dit a nosaltres, 
que, ‘¡Ya, está bien, de tomarle el pelo al ciudadano! ¡Ya está bien de tomarle el pelo al 
ciudadano! ¡Que seamos coherentes! ¡Que nosotros no hemos sido coherentes a lo largo 
de cuatro años!’ Bien, pues si por algo nos hemos caracterizado, el equipo de gobierno 
anterior, yo creo que es, por el hecho de ser personas, responsables, trabajadoras, de tirar 
hacia delante el municipio. De crear, una hoja de ruta y un proyecto, crucial, para este 
municipio. Un proyecto estratégico.  Ser coherentes, y trabajar a favor de nuestro 
municipio. Así es que, de falta de coherencia, nada.  Y de falta de respeto, nada, porque 
nosotros si que teníamos un modelo de municipio. Cosa que ustedes todavía, está por 
demostrar, que tengan, este modelo, para Calafell.  Y eso si que es una falta de respeto 
para los ciudadanos de Calafell.  Tomar las responsabilidades de gobierno, careciendo de 
una hoja de ruta propia, y estratégica, para Calafell.  Porque lo que vamos a hacer 
únicamente es, perdernos, perdernos, en la ruta, no saber hacia donde vamos, y 
simplemente quedarnos en ese día a día, y es de, ser muy poco ambiciosos para Calafell, 
tener poco talante, para nuestro municipio. el quedarnos únicamente, en las reparaciones; 
en las pequeñas actuaciones del día a día. 
 
Sra. Cumplido: Hola bon dia. Jo li voldria fer, un prec en rellació a la informació que ens 
arriba, als grups municipals, en la que, hi ha actes els quals, no ens arriba, la informació; 
en la agenda sí. Per exemple no ens va arribar, no vam dir res en el seu moment, perquè 
vam pensar que havia estat, com pot passar sempre, sempre se’t pot oblidar alguna cosa,  
La misa del dia d’Andalucía de Las almas Rocieras!, l’acte que es va fer després, el sopar 
de la fam, la presentació del llibre del senyor Ramon Valls, Les Caramelles, que el 
diumenge de ressurrecció es va fer... Vull dir, que hi ha tota una sèrie d'actes, que a 
l'agenda, no hi surten.  I, no surten, jo les tinc aquí, i hi ha actes que no, surten. Me’ls he 
revisat,i no surten.  Possiblement, s'hagin passat, això, dir-los que si us plau, que ho 
tinguin en compte. No hi ha cap més problema que aquest! Res més. 
 
Bé, en segon lloc, dir que, bé, que hi ha unes inversions que el senyor alcalde ens va dir, 
en les tres reunions informatives de l'auditoria, que després sembla ser que, auditoria no, 
perquè no hi va haver números, pel que havien fet vostès, els tècnics municipals, jo crec 
que tenim, uns molt bons interventors, havrien pogut explicar números, que la gent, ens 
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ho van, i ens ho estan dient.  Alló va ser un atac personal a l’oposició, i dic personal, 
personal, perquè, l'alcalde en aquell moment jo crec que es va perdre una mica, i va 
demostrar, no ho sé, molta ràbia continguda, vers a l'anterior equip de govern.  
 
Dir-li, que vostè, va dir, que les inversions, ens havíem gastat diners com a mai i que les 
inversions no es veien.  L'acte que es va fer a Cal Bolava, era una d'aquestes inversions, 
materials, de les quals, tota la gent del municipi, de fet, crec que tots els que estem 
assegutss en aquesta taula, estem molt contents, i, són diners invertits, que es poden bé, 
que es poden trepitjar, perquè vostès ja han organitzat actes allà, a més han quedat molt 
bé.  Anteriorment, estava mal infravalorat aquell espai, perquè hi havia la brigada, i era 
una pena, que un espai tan maco, doncs tingués això. Dir-li, perquè com que va dir en un 
ple, que vostè acostuma a tenir lapsus, doncs, aquest és un d'aquests lapsus que vostè va 
tenir. Vaig trobar, una manca horrible de sensibilitat vers els nostres ciutadans, quan vostè 
va dir, que l'escola bressol del ‘Petit princep’, va ser una ruina.  
 
Una manca, total, de sensibilitat! Vostè no va, que la subvenció, per fer l'escola, és de la 
Generalitat. Altra cosa és, que la Generalitat, per a la construcció, endarrereixi els 
pagaments, i l'ajuntament, els hagi de fer. Vostè, no va tenir en compte, que hi ha una 
sèrie de nens, que es quedaran, que es quedaran, no per manca d'espais com se 
quedaven abans! Si no, es quedaran, perquè la situació econòmica de les seves families, es 
molt precària. Moltes mares, a mi, personalment, m'han comentat. Ara que tenim unes, 
escoles molt maques, escoles bressol, jo m'he he de quedar a casa amb el meu fill, amb la 
qual la dona torna a quedar-se a casa sense treball. No tinc feina, el meu fill no tindrà la 
mateixa oportunitat, la mateixa igualtat i la mateixa oportunitat que la resta de nens.  Això 
miri, els hem d'agrair, que com a mínim vostès, van fer les escoles. I, la raó, la dóna la 
senyora Sandra Suàrez per la ràdio, quan diu que, ja veurem ara, que ja hem entrat, en 
període de preinscripció, que, la gent no s'apuntarà, no només a l'escola ‘El petit trenet’, 
és que pasarà, a les altres tres escoles del municipi. 
 
Li recordo, que el senyor Quim Vidal, en un ple, quan nosaltres parlàvem del projecte de 
les dues escoles bressol va exigir, que l’oposició en aquell moment que governàvem, 
prometíem quatre escoles bressol en el nostre programa, de les eleccions. Vostè 
demanava quatre.  Miri quina inconsciència, senyor Quim vidal. Ara que hem fet dues, 
vostès diuen que és ruinós. Clar que és ruinós; perquè l'ajuntament s'ha de fer càrrec, 
d'aquella subvenció que dóna a cada nen, de 1.800 €, que, com que no s'omple, l'ha de 
pagar l'Ajuntament. Això no l’obra! L’obra la paga la Generalitat. L'Ajuntament va ficar en 
el seu moment, el terreny, que és el que s'acostuma a fer. 
 
Jo, no més dir-li, senyor alcalde, que és una llàstima que no aprofites-s’hii vostè aquestes 
tres xerrades, ja que acaba de dir aquí a la taula, i, estem persones, que m'ha semblat 
entendre, igual li he entès malament, que sóc mestre, em sembla que ha volgut dir això, 
que hauríem de donar, fer pedagogía, doncs dir-li que, d'un alcalde lo que s'espera és que 
sigui una persona conciliadora. Amb capacitat de diàleg. Oberta i capaç de prevenir els 
conflictes a un alcalde, no a l’oposició. L’oposició respon, en funció, de la mà estesa, que 
fa l'equip de govern. Això és l'equip de govern, el que té la responsabilitat de fer el major 
esforç  trobant solucions, i no creant conflictes i problemes. No crispar, i agafar actituds de 
revenja personal, com ha fet en aquests trs actes. I, només li direm una cosa, senyor 
Alcalde; segurament, l'oposició, també l'estendrà. I no ens consideri, que quan nosaltres 
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expliquem el que pensem, com a obligació que tenim, com a obligació que tenim, com a 
oposició. Vostè digui, que estem enfadats, que estem no se qué. No! Vostès feien el 
mateix; és la obligació de l'oposició. L'obligació de vostès és governar, i estendrà la mà. I 
la nostra és de dir, aquelles coses que ens sembla que no es fan bé, perquè es puguin 
reconduir. 
 
No més dir-li una cosa. Tot, aquest canvi depèn, única i exclusivament de vostè, senyor 
Olivella, que és l'alcalde.  
 
Perquè miri, si vostè fa un canvi realment compleix, amb el que vostè va prometre, en la 
investidura, que era, mà estessa i no mirar al darrere, cosa que no està fent. És un esforç 
personal, que no li costa un cèntim d'euro a aquest municipi. I probablement, els 
ciutadans, ho agrairien molt, perquè el que no els agrada, són les picabaralles, que tenim, 
els polítics. Està en les seves mans, tornar la credibilitat política, a la gent del poble, i a la 
gent en general, que l'han perdut i bastant. Això crec que és, l'equip de govern, qui té la 
màxima responsabilitat, per fer aquesta pedagogia, i segurament, l'oposició respondríem 
també, d'aquesta manera positiva. 
 
Bé, una altra cosa, és que, ja sé que vostès ara ja, amb la fira del Terròs, i per un error meu 
probablement, tot i que, ho dubto que sigui pel meu error, això, no miro a una persona, 
això no crec que sigui per això; és perquè, senzillament, el dissabte, s'inaugura la fira del 
Terròs, que ja vaig dir que estic molt contenta de que es continui i que és una cosa que 
agrada al poble, això, des de Setmana Santa, tota la Setmana Santa, hem tingut, el Castell 
de Calafell, així. Tota la Setmana Santa.  El dia a dia, s'ha convertit en mes a mes ja. 
Només dir que, clar, ara com ve la fira del Terròs, ens hem posat a arreglar, i ens hem 
adonat que, aquí, no tenim llum... 
 
Sr. Olivella: No s’esveri 
 
Sra. Cumplido: No, no m’esvero.  Veu com vostè crispa? Veu com vostè crispa, senyor 
Olivella. Vostè crispa, senyor Olivella!  Que ja ens coneixem. Vostè no aguanta! Vostè no 
aguanta la pressió del que se li digui, alló que pensem. I tenim, el dret, de pensar, i de 
poguer expressar, el que, creiem! I ho estem fent jo crec, que amb…  
 
Sr. Olivella: Pot seguir si us plau amb la seva intervenció? 
 
Sra. Cumplido: Si, senyor alcalde.  Bé, només dir, que és una pena, ara que estan arreglats 
els entorns del Castell i que els inaugurarem, aquest dissabte, doncs, que, hagin estat així. 
 
Sr. Olivella: Aquesta foto és d'aquesta setmana, o, de quan vol… 
 
Sra. Cumplido: No, aquesta foto… 
 
Sr. Olivella: Aquesta, és de quan governava vostè? 
 
Sra. Cumplido: Perdoni, aquesta foto... Veu com vostè es crispa? 
 
Sr. Olivella: No, perquè… 
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Sra. Cumplido: Veu com no accepta…? 
 
Sr. Olivella: Perquè passava… 
 
Sra. Cumplido: Veu com no accepta...? 
 
Sr. Olivella: també passava… 
 
Sra. Cumplido:  I a més a més, tenien una gran sort. Que els veïns d'aquí d'alt del poble, 
em trucaven a casa, a les 10 de la nit, i hem deien: ‘Teresa, falta una llum. Teresa, no sé 
què.’ Vull dir, també per això han estat un mes. Per això han estat un mes. Val, ens ho 
expliquen! Ja ho sabem, que estan canviant els llums, que ara bé la fira del Terròs, i de 
més. No té res a veure. Clar, vostès tenen una explicació per tot! I com tanquen el d'alló, 
bé. 
 
I després una cosa, que li volia preguntar a la senyora Sandra. Entre les informacions que 
no ens han arribat, no ho sé perquè no he tingut temps de parlar-ho amb les escoles, això 
com que jo he visc sota el castell, veig la canalla que es mou per allà i les activitats que 
més o menys es fan,  perquè de tant en tant em dono toms. I, m'agradaria saber, perquè, 
no ens han convidat, si és que, hi ha hagut una escola que ha fet un acte, dins del castell, 
un grup de nens que han fet un acte dins del castell, els he vist jo, no sabem si era una 
representació de Sant Jordi per part d'alguna escola o així, i ens haguera agradat, almenys 
a mi com a mestra, m'haguera agradat fer, perquè un any, l'escola de la Santa creu, va 
fer, una activitat sobre Sant Jordi, en la qual es va obrir a tot el municipi, i es va fer 
dimecres passat crec, recordar. Ja m'ho miraré,  perquè ho tinc apuntat a l'agenda. És una 
llàstima, que no ens enterem, i que no podem col·laborar, si és que era una escola, ja ens 
ho explicarà vostè, si és que era una escola que havia fet aquesta activitat, no poder 
veure-ho, perquè les escoles, ho agraeixen. A no ser que fos, un altre tipus de, cosa. Ja 
ens ho aclarirà. 
 
Sr. Robert:  Bé, jo dos precs. El primer, és en relació a un escrit, una petició que va fer el 
nostre grup municipal, el 14 de febrer, o sigui, fa dos mesos, per escrit, on demanàvem, 
còpia de la famosa auditoria que vostè, ha interpretat, a la seva manera, amb tres actes. 
Vostè avui ha parlat de farsa, perquè voste ha protagonitzat en els darrers dies, tres. Per 
tant, em va bé, que hagi dit això. I després d’aquests trs actes senyor alcalde, clar, ara ja, li 
vam haver de demanar a la comissió informativa, a la seva regidora, de Serveis interns, ja, 
de viva veu, que també queda per escrit a l'acte, aquesta famosa auditoria. I, uns models 
no gaire adequats, als que no estem acostumats certament. Ens va dir, que ens ho donaria 
quan ella ho cregués convenient, i, oportú, i… O sigui, quan a ella li donés la gana, 
senzillament, i a més a més, que ja no es deia auditoria, que es deia, un altre nom. Bé, 
aquí, senyor alcalde, clar, hem de fer alguns precs. 
 
El primer és que, vostè ha presentat tres actes, sense cap xifra, d’una auditoria que vostès 
tenen. Una auditoria, vostès, no van dir en cap cas, el cost d'aquest treballs que vostè ha 
encarregat; perquè no ha encarregat dos de treballs vostè. Vostè ha encarregat una 
auditoria, que passa dels 19.000 euros.  I vostè ha encarregat un altre treball, que es dirà, 
‘informe de gestió’, per determinar i analitzar la situació, economic.  Aquest és un, i l'altre 
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és un pla economic financer, de modernització 2011 2014; que costa més de 19.000 
euros, i aquesta auditoria 18.000 euros. Bé, la questió és que, gaire bé, pugen, 40.000 €. 
Això no ho va dir vostè. Vostè no va aportar cap xifra. 
 
A veure, amb tot això; que a mi em surti un auditor i em digui, que sempre s'ha de gastar, 
pel que tu ingresses, em sembla que és, no haver-se guanyat, els 19.000 euros. Com pot 
ser que voste, vulgui fer 3 actes, sense haver aprovat, el compte general de l'any 2010? 
Vostè, no ha aprovat el comte general de l'exercici 2010. Com pot parlar vostè, d'aquest 
exercici com de res, si no ha aprovat el comte general?  Com pot ser que vostè, faci actes, 
a on no ha presentat encara la liquidació, de l'any 2011, que també ens hagués aportat 
coses? Dir, escolti’m, és que està tot malament, i s'ha de gastar pel que s'ingressa. Bé, 
això ho saben, fins i tot la canalla.  Jo ara, el que li dic, senyor alcalde, per una acció de 
transparència, perquè, recordi que nosaltres, quan vam contractar, vam encarregar, per 
veure com estava financerament l'Ajuntament, i quines recomanacions ens feien, per tirar 
endevant, un informe de Faura Casas que no es va fiat , per descomptat. 
 
Nosaltres el vam donar, comte pel ple, a tots els membres de la taula que hi havia a 
llavors. Siguin partits polítics o siguin persones, que representen als ciutadans com a 
persones físiques. Vostè a sobre diu, que s'ha de fer més amb menys, com si fos el gran 
eslògan, que el va posar, a totes les transparències, que va presentar allí. Això vol dir que 
les memòries dels presupostos vostè no se les ha llegides, perquè si s'haguès llegit, la del 
presupost 2011, que va ser el darrer que vem fer nosaltres, allà també consta aquesta 
frase, en negreta, on l'alcalde, que hi havia a llavors, ja deia, que s'ha de fer més amb 
menys. Llavors, com que li hem demanat per escrit, i la regidora no ens ha contestat, ni 
vostè tampoc. Com que li hem demanat de viva veu, a la regidora, en una comissió 
informativa, i ens va dir, que ens el donaria, quan, quan a ella li vingués de gust. Ara li 
demano aquí davant de tot el ple senyor alcalde, si no vol, com a grup municipal, o partit 
polític, com a regidor d'aquesta taula, perquè l'acte d'un regidor és personal, i, com vostè 
pot compendre, aquest, és un document públic, pagat amb diners públic, i jo sóc un 
representant públic, dels nostres ciutadans i tinc dret a aquest document.  I si no tinc dret 
a aquest document,doncs, la secretària que està aquí, certifiqui, que no tinc dret, i vostès 
no me’l donin! Això si tinc el dret, després de dos mesos, aquest document ja està fet, no 
els costaria res, donar una còpia,  a cada grup, municipal. Quedi aquí, feta aquesta 
petició, fet aquest prec, que, li volia fer. 
 
I l'altre senyor alcalde, va, en relació a un e-mail, que m'han enviat vostès, del 
departament de recursos humans, on es presenta, la incorporació, de una senyora, per 
conduir el departament de Recursos humans. Bé, es clar. A veure senyor alcalde; el ple 
que vostès van fer la modificació de la plantilla, abans d’aprovar el presupost de 2012, 
nosaltres ja li vem dir tot això.  Tot el que està passant ara ja li vam dir. Primer, amiguisme. 
Aquesta senyora ve de l'ajuntament de Salou, igual que la, gerent que vostès tenen ara, 
contractada com a càrrec de confiança. Amiga i col·laboradora d'aquesta senyora. I vostès 
el que fan ara, és una modificació, per dir alguna cosa, de la plantilla, per adequar, les 
característiques que ha de tenir aquesta plaça, i poder portar a aquesta senyora. Que si no 
l’ han portada abans, és perquè, la plaça no s’adequava, al que ella podia fer. 
 
Fins i tot jo, conec a l'ajuntament, inclús aquest departament, ha estat en mans, de 
comandaments, que han tingut, estudis molt més elevats, que té aquesta senyora.  Que 
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no dic que no ho pugui fer. El que pot passar aquí, és que, s'hagi portat una persona per 
amiguisme, no per la capacitat, que té aquesta senyora. I això del procediment de 
mobilitat interadministrativa, està molt bé.  Sobre tot quan vostès, les proves que han fet, 
han estat pràcticament, dir que contractaven a aquesta senyora i prou.  Perquè, el més 
lògic, per una plaça com aquesta de funcionari de carrera, hagués estat un procediment 
com Déu mana. Què passa?  Doncs, que h ha un decret que posa impediments i 
dificultats; i vostès aquest decret, del govern central, se l’han saltat a la torera, perquè, 
vostès han encobert, un cobriment d'una plaça, incomplint aquest decret. I l'han 
encobert, amb una modificació, canviant-li les característiques a una plaça de la plantilla.  
 
Per tant, el nyap, potser no és portar a aquesta senyora ara, sinó, el que vostès van fer, el 
procediment que vostès van fer, de canvi, de característiques de la plaça. I per tant senyor 
alcalde, no tinc res més que fer-li un prec. Vostè, en una de les tres frases, que jo  recordi, 
va dir, que, estava molt content amb la plantilla de l'Ajuntament. Que la plantilla de 
l'Ajuntament l’havia ajudat a fer moltes coses. Totalment d'acord. Que la plantilla de 
l'Ajuntament l'havia ajudat a fer el muntatge dels tres actes.  També estic d'acord. 
Recordin que, també tenen algun càrrec de confiança contractat externament pel capitol 2 
que l'ha ajudat a fer això.  O sigui, que tampoc ha confiat, en els treballadors pròpiament 
de la plantilla, sinó un extern que vostè coneix bé, que té abaix a Alcaldia. I, va dir, que no 
cobriria, cap plaça de les que estan vacants.  Vaja home! I resulta que vostès cobreixen la 
plaça de director de recursos humans, amb una persona nova, quan vostè sap, senyor 
alcalde, que aquí a l'Ajuntament, si vostè segueix l'esperit, de les explicacions que va 
donar, hi ha, gent suficientment preparada, per controlar el departament de recursos 
humans, i, comandar-lo. No fa falta, portar gent de fora. No fa falta ara, pagar un salari, 
en una plaça que està vacant. Perquè hi ha gent, a l'Ajuntament, que poden portar aquest 
departament, com Déu mana. Gràcies. 
 
Sr. Revello: Si hola buenos días. Nada, yo tengo dos intervenciones. Una dirigida a la 
regidora de comercio, con la cual empezaré. 
 
Justo ayer me enteré, nos enteramos los comerciantes, de que, la desfilada de moda de 
este año 2012, se realizará el 16 de Junio en el puerto. Este fue el escrito que recibieron 
ayer los comerciantes. Por un lado me supo mal, como regidor, no haber sido informado 
de esto en la anterior comisión informativa, de hace sólo nueve días. Pero, por otro lado, 
me gustaría trasladar, nuestra total desaprobación, al cambio de ubicación de la desfilada 
de moda, sin por esto ir en contra de los comerciantes de Segur; pero si reconociendo, 
como la mayoría de comerciantes que participan en la desfilada, son de la playa. 
 
El pasado año se cambió de ubicación; siempre se había hecho en el Estany. El pasado año 
se cambió de ubicación; se, colocó, al lado de la cofradía de pescadores, en la arena, 
escuchando también las peticiones de las varias asociaciones de comerciantes. Entiendo 
que esto, puede haber tenido un coste superior a lo que podría ser realizarla en una 
superficie plana y dura como puede ser el Estany, o puede ser el puerto. Pero me gustaría 
que me explicasen, o nos explicasen, este afán de cambiar las cosas, que más o menos 
han funcionado. Otra cosa es revisitar totalmente el modelo, donde aquí podríamos abrir 
un debate largo. Pero, cambiar la ubicación porque sí, y sobre todo, enterarnos, por los 
ciudadanos, antes que en las comisiones, también esto quizás, se ha pasado. 
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Otra cosa de la cual me gustaría hablar, y me sabe mal que no esté la señora López, pero 
bueno, aprobecho también que está el señor alcalde para comentarlo, es que en 
anteriores plenos, y sobre todo en los últimos tres actos públicos que ha habido; una de 
las frases más, divertidas que he escuchado y que me han hecho mucha gracia, ha sido la 
de: ‘no apujar les taxes’. Esta frase, ‘No apujar les taxes’, evidentemente mucha gente la 
ha relacionado con tasas como por ejemplo el IBI.   Hablar de impuestos cuando hablamos 
del IBI es correcto, pero esto aquí no quiero entrar. Pero yo me he permitido el lujo, de ir a 
ver algunas tasas, relacionadas un poco con el área de la cuál me ocupo, y para mi gran 
sorpresa, he visto que no es correcto lo que se ha dicho. Yo me permití analizar una, y 
sólo un punto concreto de estas tasas, que es, la ocupación de la Vía pública.   
 
En los actos no se ha dicho y ya está. Para mí, no se ha dicho. Mirando esto, para mi gran 
sorpresa, he visto como ha habido una subida del 23,64%. Realmente, pasando del 17,92 
€ el m2, hoja que yo tengo de autoliquidación del año pasado, a, las tarifas pactadas este 
año, que son del 22,16 € el M2. O sea, si la matemática no me engaña, es un 23,64%. 
Entiendo también, lo que me contestarán probablemente. Es que en otros municipios se 
paga mucho más, ¡y es verdad! ¡Tienen razón! Porque he ido a verlo. He cogido internet, 
he entrado en otros municipios, que para nosotros tiene que ser referente, como puede 
ser el municipio de Sitges, por ejemplo, y he visto como el municipio de Sitges no es más 
caro, es, ¡mucho más caro! Pero al mismo tiempo, me he divertido un poco más, y he 
enterado más a fondo en la página web del municipio de Sitges. He visto como tienen un 
patronato de Turismo funcionante, però funcionante, en el verdadero sentido de la 
palabra, con la F mayúscula. Y, reconozco también, que llevamos tiempo hablando de este 
tema, del patronato de Turismo, ya con el anterior equipo de gobierno, però con el actual, 
llevamos un año, esperando que se ponga en marcha de una vez por todas! Però bé, los 
servicios jurídicos, van lentos. Entiendo que van lentos; però, entiendo que también, una 
inversión hecha en ocupación de la Vía pública en un municipio como el de Sitges, puede 
ser reconocida, puede ser aceptada, por parte de los empresarios, y esto lo demuestra, los 
hechos, sí, los programas de actividades que se realizan, son acordes con lo que se cobra. 
Me sabe mal, y por esto también, quería trasladar, el mal estar general, de unos cuantos, 
de que se grave este sector, porque es un sector en cualquier caso, que intenta, dinamizar 
la economía, intenta trabajar todo el año; y agrabar, este sector, creo que, sobre todo con 
los tiempos que corren, no tocaba. Nada más. 
 
Sr. Duart: Si bon dia, senyor alcalde, senyors regidors. Jotinc dos precs. El primer, és pel 
regidor Rafael Solé. És sobre un poste de telèfon, que hi ha ubicat a l’aparcament de la 
carretera de Barcelona, davant de l'edifici de correos, just a la cantonada, d'una de les 
cantonades del pàrquing, el poste, sobresurt pràcticament, fins la mateixa cantonada, i, 
els ferros, que fan la funció d'escala, per pujar a reparar, la linia telefónica, sobresurten a 
l'alçada que, qualsevol vianant que va una mica despistat,doncs pot tenir un accident 
sobre tot si és un vianant duna estatura mitja. Demanaria que, si us plau, que com a 
minim, es tinguin en compte aquests ferros, i es poguès, solucionar aquest petit problema 
que segurament, més d'un vianant s'ha trobat que, a vegades, el poste l’ha tingut al 
davant. 
 
Bé, el meu segon prec, va dirigit al regidor d'esports. I, m'agradaria convidar-lo 
bâsicament, a que fes la seva feina. I quan dic la seva feina, vol dir en aquest cas, a que, 
no generès més conflictes entre entitats esportives. Jo crec que un, polític, un regidor en 
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aquest cas, com el senyor Juanjo Iglesias, el que ha de fer és, sobre tot, no generar, més 
conflicte, quan dues entitats, de per si ja els tenen. Calafell no pot permetre els fets que 
van passar fa dues setmanes, en els quals quasi van arribar a les mans, dues entitats 
esportives, i en les quals va haver quasi, que intervenir la Policia local. Demano si us plau, 
que els esports siguin un vehicle de cohessió, un vehicle de foment, del diàleg, i sobre tot, 
que, per solucionar un problema entre entitats, no es generin, o no es vulguin crear i 
fomentar, la creació de més entitats. Bàsicament, m'agradaria que, quan hagi un 
problema entre les entitats esportives, en aquest cas, el problema que va haver-hi ja que ja 
porta temps, aquest problema, estar present al nostre municipi. Que si us plau, s'intenti 
solucionar, per la via, del diàleg, i no per la via, del conflicte, i de les desaveniencies entre 
entitats. Res més. Gràcies. 
 
Sr. Ferré: Si, i ja per acabar, 3 coses. Una és la que he citat abans, de la plaça, del carrer 
Loira, que, bé, no hi he portat fotografies, perquè vegin, doncs quan plou, com queda. No 
és el moment en el que està plovent, que, realment sembla, un riu, com el seu nom indica 
el carrer Loira, sinó que, l'he portada ja, de quan havien passat unes hores i per tant es 
veuen encara, els tolls d'aigua que queden en aquesta plaça. Sé que s'ha arreglat l’illa que 
hi ha al mig, això, el problema real, d'aquest lloc, és precisament aquest, i no, el de la illa, 
no? Per tant, els deixo les fotos, li deixo si un cas al regidor de Medi Ambient, perquè 
l'alcalde doncs, va demostrar en un acte públic, que no sabia on estava el carrer Loira, i 
per tant li deixo al regidor de Medi Ambient que si que ho sap, no? 
 
Un altre tema que s'ha tocat també, que és el de l’illa de l'antic restaurant ‘La cucaracha’ 
de l'Estany! El Bonilla ja ho ha citat, això, aquest munt de terres, que també li deixo all 
regidor d'Urbanisme, o al el regidor de Medi Ambient, jo diria que és al regidor 
d'Urbanisme, al que li tocaria actuar. Està bé l'actuació que s'ha fet, que vam demanar en 
una comissió informativa, i que s'ha retirat molt de part de la sorra, això encara queda, 
encara aquesta part! Queden encara tots els ferros, i tota la maquinària, que suposo quan 
acabi l'obra, doncs es retirarà. Això si us plau, els demanaria, si us plau, perquè hi viu, una 
noia, en aquesta casa, que, bé, doncs, jo la vaig conèixer fa poc, i, crec que és una noia 
que és molt sensible, els demanaria que si us plau retiressin aquesta runa, perquè, ella, no 
ha pogut veure el carnaval per culpa d'aquest munt de terra. Els demanaria que, pogués 
veure el carnaval, com a minim el carnaval d'estiu, es diu Jésica. Com a minim poguès 
veure el carnaval d'estiu des del seu jardí. Ella doncs pel que sigui no pot anar, a un altre 
lloc a veure-ho.  Això si que és veritat que, des de casa seva, doncs té la possibilitat de 
veure-ho, ja que, doncs sembla ser que es farà aquest carnaval d'estiu, com a minim, 
aquesta runa, doncs estigui treta, per l'estiu, i que, des de casa seva, doncs la Jésica, pugui 
veure, aquest carnaval perquè, si és així, jo també m’hi he compromés, a veure-la amb 
ella, des del seu jardí. 
 
A més a més, hi ha un altre punt que, m'agradaria també treure, que és, resulta que ahir 
ens vem assabentar doncs que, des de l'ajuntament, s'ha censurat, o s'ha tallat, o s'ha 
bloquejat l'accés, a segons, quins, blogs, i a segons quines págines web, que, fins ara 
doncs estaven obertes. Jo no discuteixo l'actuació, que evidentment doncs, suposo que es 
devia fer perquè, els funcionaris o perquè els treballadors de la casa doncs no tinguin, més 
distraccions, de les que ja tenen per la seva pròpia tasca.  I que estic segur doncs que, 
tampoc era tan així, perquè els treballadors de la casa, el primer que fan és la feina, i en 
tot cas, s’hi els hi queda alguna estona doncs segurament, es dediquen a mirar els blogs, 
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o mirar, altres págines que els hi puguin ser d'interès. El que no és correcte, és que només 
es censurin segons quins blogs, com és el blog nostre. Ahir ens van dir, que hi havia 
alguns treballadors que no podien accedir al nostre blog, i en canvi, el blog de 
Convergència i Unió i el blog del partit Popular, doncs si que hi podien accedir.  Per tant, 
em sorprèn que això, s'hagi pres aquesta mesura, perquè, si més no, és un acte important 
de censura, i creiem, que a això s'hauria de possar remei.  En tot cas, si es decideix, 
censurar a tots els blogs, o censurar, tallar, restringir l'accés, a segons quines 
págines,doncs, demanem, igualtat per tots els grups polítics, igualtat, per tots els blogs i 
per totes les plataformes que hi puguin haver. Creiem, que les coses haurien de ser així, i 
en tot cas, doncs, demanem explicacions perquè, no ha estat així, no? I res més, en 
principi, aquí ja acabaríem el torn de precs i preguntes. 
 
Sr. Jiménez: En primer lugar, quería contestar a Parera, el tema de los policlins. Estamos 
ya, negociando ahora con la empresa, para instalarlos de cara a verano. De lo que se trata, 
es que por el mismo importe que, ya los tubimos el año pasado, poder instalar también los 
fijos de Invierno. Esto será, negociar precios, como antes he dicho; negociar contratos, y 
confiamos, en que pueda ser posible; por el tema de los policlins. 
 
Al señor Bonilla, el tema de lo del Estany, bien, hablaré con Rafael, i buscaremos una 
solución. 
 
Y por lo que hace a la señorita Yolanda Almagro, el tema de la farola de la calle Inglaterra, 
llevamos tiempo detrás de él. Pero bien, si nos basamos un poco, en actuaciones 
anteriores, también ustedes, tubieron 4 años, para limpiar las vías de runas y la calle Garbí, 
y no hicieron nada; en 4 años. Por lo tanto, una farola que llevemos ahora, 6 meses, bien, 
sí, seguiremos en ello; vale? 
 
Luego por otro lado, el tema de la soca esta de la estación, ha dicho usted, que estaba el 
árbol allí. Però parece que no lo ha visto bien. El árbol cayó un viernes, se retiró el sábado 
a las 8 de la mañana. Por lo tanto, no habían pasado ni 12 horas del árbol, vale? Y si que 
es verdad que quedó allí la soca esta, y se valló. Bien esto, en cuanto salgan del pleno, se 
pueden dar un paseo, pueden verlo que ya está solucionado. 
 
Y en todo caso, sí, lo que debería hacer, en vez de mirar, tantas, no voy a decir, páginas 
de internet, que es donde aparecen estas fotos, y pase usted por la estación, y vea, como 
ya he dicho antes, el árbol ya no está. 
Sr. Olivella: Els  agrairia que callesin, perquè quan, vostès explicaven, també els agrada 
sempre que callin! Per tant l’educació s'ha de demostrar mútuament. Aprenguin, si us 
plau! 
 
Sr. Jiménez: Y, luego para terminar también otra cosa, que es lo que me decía de que 
bien, es la imagen, de Segur de Calafell cuando uno entra de, de la estación, no? Pues, le 
quiero hacer memoria, recordar un poquito, de que, ustedes también publicaron un 
artículo, en el cual decía: ‘Despedida basura’, de unos contenedores que ustedes habían 
puesto, justo debajo del cartel de despedida de Calafell. 
 
Sr. Clavero: Si. Jo, avui, em toca poca cosa. Para variar. Senyor Parera, m’ha demanat 
vostè, a veure si, la policia de proximitat, podia passar per les places, España, Cano i 
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Américas. En principi, aquesta és la idea. A està programat d'aquesta manera, i la Policia 
de proximitat. A segur, ja a Segur que hi ha l'avís per la avinguda Catalunya, Pau Casals, 
això la idea és que s'han d'estendre i que hi hagi més presència de la policia de proximitat 
al carrer. Aquesta és la idea, i ja estava programat d'aquesta manera. 
 
Sr. Solé: Gràcies senyor alcalde. Començaré pel final, respondre primer al Toni Duart. 
La questió del telefon, si, ja transmetrem el que ens comenta, a la companyia de 
telefonica, que al final, això és d'ells. I si al final és un problema, per algun vianant doncs, 
així ho reclamarem. Només que li agafo el tema, i ja està. 
 
Després, pel senyor Bonilla. Anem per parts. Vostè diu del pasatge de Sant Antoni. A 
veure,  l'obra, està acabada i no està acabada. Vull dir, l'obra s'ha deixat en suficients 
condicions, de que per Setmana Santa, doncs l'obra, doncs es pugui, doncs que la gent hi 
pugui circular. Hem aconseguit una cosa que no estava en projecte, que era que el carrer 
Vilamar i el passeig marítim, quedés tot al mateix nivell, perquè la idea inicial era conservar 
les mateixes voreres. El que s'ha fet és, ficar tot al mateix nivell, i, prohibir aparcar, 
entenent doncs que, aquella zona s'havia de millorar; també, des d'un punt de vista 
d'accesibilitat, com d'imatge pel municipi.  I, bé, en comissió ja ho vam comentar; l’obra 
ha tingut molts problemes tècnics. El projecte que estava redactat, doncs, a la realitat no 
ha estat el mateix. I, però bé, entenent que Calafell és un municipi turístic, entenent que a 
Calafell platja, no hi poden haver obres de gran emvergadura, en els mesos, sobre tot 
d'aquesta afluència de gent. Doncs s'ha deixat en condicions doncs, per passar l'estiu, i, 
en condicions. La setmana Santa, ja va ser així, i per tant doncs, no acabo d'entendre la 
pregunta. Si hi ha alguna cosa que em deixo, si un cas després em pregunta 
particularment. 
 
El carrer de la República Argentina, que s'ha enfonsat el carrer, allà hi ha un problema de 
les tuberies, en alguns punts, i si es va arreglar i s'ha tornat a enfonsar, vol dir que no es 
va arreglar bé en el seu moment. Llavors lúnic que farem es incidir doncs, perquè això, 
doncs anar-ho paliant. Això sempre ho hem dit; intentarem arreglar tots els punts dels 
carrers, de les voreres, per tal doncs, que tant cotxes com vianants puguin circular amb 
tota la tranquilitat. 
 
Després, responent en el Ramón i en vostè, senyor Bonilla, de ‘La cucaracha’, ja vam dir a 
la comissió que, començaríem a treure, concebre les terres, això, vostès ho han dit i així ho 
hem fet, i, els  dic el mateix, doncs que intentarem treballar, perquè aquella zona estigui 
neta, doncs, serà diguèsim, un benefici per aquella zona. Serà diguéssim, un benefici per 
aquella zona. Li contesto el mateix que li vaig dir a la comissió.  Continuarem treballant en 
el mateix, i bé, mostre és que ja s'ha fet part, i això si que ho hem dit, i és així, i ho 
continuarem fent. 
Després al senyor Bonilla suposo que també li ha vingut una mica l'inici, la primera 
intervenció, una mica calent pel tema del  planejament, i el concepte de municipi/ciutat, 
em sembla que després ha dit que volia viure a una ciutat i després en un municipi. Miri, 
jo no sé,  això només vull viure a Calafell. I vull viure en aquest municipi, i aquest municipi 
té la realitat que té. I ara no tornarem a fer esment, del que hem parlat en el POUM. I 
d'índex d'edificabilitat, i ho torno a repetir perquè no sé si queda clar, es condiciona pels 
paràmetres. Si una parcel·la és petita, segurament l'índex d'edificabilitat no arribarà 



 

99 
 

màxim. Per tant, no confonguem altre cop. És que al final, crec que ha quedat prou clar, i 
no vull entrar-hi més, perquè ja s'ha explicat prou. Res més. 
 
Sra. López: Si. A veure. S'han tractat diferents temes. En un principi, sobre el tema que ha 
comentat el Joan Carles, no? Joan Carles mira, és sabut per tot el consistori, sobre tot a la 
comissió, que les comissions de serveis interns, no són les més agradables del món. O 
sigui, jo no li dono, cap tracte diferent, del que vostè m'havia donat a mi.  O sigui, jo li 
responc, educadament, encara que vostè cregui, que no són les formes! És més, fins i tot 
l'altre dia, vem fer el comentari, perquè, és ben cert, que s'ha incorporat a la comissió de 
serveis interns, el regidor, que porta el tema de Seguretat ciutadana, i es va sorpendre, 
val? I fins i tot, un funcionari de la casa, va fer el comentari, de què no hi ha cap tipus de 
diferència, d'ara, i de fa uns anys, o de fa uns mesos o com digui. Jo miri, en cap moment 
li vull faltar al respecte; simplement, que en aquesta vida, si un no rep, el mateix, doncs, és 
la mateixa resposta. O sigui, jo no tinc cap problema, amb vostè, ni amb ningú. És més, 
amb la resta de companys, i s'ha de dir, del seu grup, tinc bona relació, i em parlo 
perfectament amb ells.  I amb vostè no és que tingui ni bona ni dolenta, simplement, 
tenim una relació correcta i profesional, en aquest cas, quan ens  veiem a la comissió.  
 
Potser que, els nostres caracters són inconpatibles, no ho sé! O sigui, però que no li 
recrimino! Si no es amb vostè, no més. Em passa amb altres persones, això, he de dir-ho, 
perquè sembla que vostè, creu que no li tracto bé. No. Li tracto exactament igual com 
vostè em va tractar durant quatre anys. Que potser la resposta no va ser la més adequada! 
Bé,doncs potser, això és que vostè m'ha respost cada una… El que passa que jo, no 
utilitzo, el que es parla en una comissió, el que no es parla en una comissió, no l'utilitzava, 
doncs, per fer política, val? I continuo dient, o sigui, que la decisió, la pren l'equip de 
govern, en aquest cas de la seva demanda. No és el primer cop que m'ho va demanar.  I 
això ho sap vostè. M'ho va demanar una vegada, a l'hora d'acabar la comissió. El vaig 
informar. Ho ha fet per escrit. Si que és cert! Es que no li puc negar! Això no utilitzi de 
que, li he contestat malament, quan realment, la meva resposta, no té cap tipus de 
diferència, amb la que vostè sempre m'ha donat. Això bé; que si vol, que a partir d'ara, li 
posi un somriure a la cara, i li digui lo mateix, doncs també ho faré. Això, que no crec que  
sigui necesari. 
 
En rellació, a tota la informació que vostè demana.tincla sort, en aquest cas, que vostè 
formava part, del mateix. O sigui, vostè va estar, sent tinent d'alcalde també, de la 
mateixa area. No va ser la primera vegada, ni el primer cop que vaig escoltar, també 
doncs, aquest, problema que deia que bé, que semblava que a Calafell la feina no 
acabava de sortir! No? O sigui, les coses, passen; nosaltres hem tingut molta feina en 
aquests mesos.  
 
El tema dels comtes generals. És ben cert, tenien que estar presentats. Això bé, nosaltres 
vem tenir que fer la incorporació de romanents de líquid de tresoreria, que es van fer… 
Totes enderrarides. Després ens va arribar; les demandes, des de Madrid. Hem tingut que 
complir uns terminis. Que s'ha deixat; si és ben cert. Això, és la roda, que arrosega, haver 
d’anar acabant feines, i que anem com anem. Per mi, el millor seria, que l'any que ve, tot 
estiguès dins del seu termini, perquè jo sóc una persona que m'agrada que tot estigui en 
el seu termini, fins i tot, si vostè pregunta dins del departament, li podran dir, que no hi ha 
el dia que passi, que no digui, a veure si posem en ordre, d'una vegada, el que és en 
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aquestes coses. Jo ho sento, és la meva responsabilitat, val. Això també le he de dir, que 
vostè tampoc ho va presentar mai. 
 
El tema de liquidació, no està fet. Li pot preguntar a l'interventora, que encara, estan 
ajustant els comtes, la comptabilitat, amb el tema de l'Ajuntament. I això, si de cas, la 
senyora interventora Mirella Aiats, que l'informi. Perquè? Doncs perquè sembla ser que de 
vegades, en aquesta casa, quan s'havien tancat les liquidacions, doncs, hi havia algunes 
irregularitats, passables, que ens podien passar i que no passava res! Això és que, jo, per 
això,tinc un punt que m'agrada que tot surti bé. Prefereixo presentar una cosa, 15 dies 
més tard, i no tenir que rectificar en un ple, ni fer res, diferent, i assegurar-me, en aquest 
cas, val? 
 
La liquidació, es tenia que presentar, a… O sigui, la liquidació si que es tenia que haver 
presentat, les comtes… Si que es ven cert! Només s'ha d'agafar els terminis, això 
insisteixo, la liquidació, del 2010, es va presentar, crec que al maig, quan vam tancar, bé, 
ja prop del canvi, de les eleccions. Jo ho dic perquè clar, a mi em sap molt de greu. Jo li 
dic, si fos per mi, i tinguès l'opció de poder fer-ho, estaria tot dins del termini.  També tots 
els treballadors del departament. Ja ho sap vostè, això es que a vegades, passa el que 
passa. Si no surt una cosa.  Si no sap d'on surt, surt una cosa. Si es que sempre estem 
igual.  Això intentarem arreglar-ho, i donar solució.  Això que jo no li he recriminat mai a 
la vida, que vostè va presentar la liquidació al maig.  O sigui, i ho va fer! I això com moltes 
coses! O sigui, que sigui una miqueta coherent, i per això sigui; és el que li he dit; que si 
vostè diu, que si tenim, que si no hem fet, bé doncs, hi ha una explicació. Les mateixes 
explicacions que vostè tenia, quan no es presentava dins del termini, tota la 
documentació. Jo esperò que, els comptes estiguin presentades, que les passem per la 
propera comissió. Això és el que jo he demanat al meu departament, i que la liquidació 
també estigui feta i es pugui donar compte, en el proper ple, quan toqui. O sigui, això és 
el que jo vull, el que no sé si es podra cumplir, val? 
 
Sobre el tema de l'estudi, o de l'auditoria, com li volguem dir. Si que és ben cert, que 
vostes van fer una, una auditoria, o un estudi economic financer, amb FAURA CASAS. És 
ben cert que ens van donar una còpia.  Això també és ben cert que nosaltres, en aquest 
mandat, vem tenir des de FAURA cases ens van cridar, per fer-nos l’explicació, d'aquest 
document, i, sento dir-li, que mai l'havia dit, el que vostè va explicar i va dir, a la premsa, 
doncs resulta que aquests senyors, van dir que, vostè no havia utilitzat la informació, o 
havia utilitzat la informació de forma sesgada, no? També és ben cert, que jo no li he 
presentat els meus. Potser que, també vostè pot dir el que vulgui! Això bé, ja li donarem. 
 
I sobre la incorporació, de la nova persona que ocupa, el departament de Recursos 
humans. A mi em sap molt de greu. Em sap molt de greu que vostè pugui fer, i en aquest 
cas li dic a vostè, que pugui fer demagògia sobre aquest tema. Primer de tot, perquè 
aquesta persona és funcionària de carrera, des de l'any 2001. O sigui, per tant, aquesta 
persona va fer, unes oposicions, i va entrar a l'ajuntament de Salou. O sigui, vostès estan 
titlland, d'una persona, per amiguisme, quan és una professional que porta onze anys 
treballant com a Recursos humans, a un lloc, pràcticament de directiu. Vostès, diuen, que 
s'ha fet un procediment que tenim que fer, doncs, aquesta persona el va fer en el seu 
moment. Això vostès si que no van fer cap tipus de prova i van fer entrar per màxima 
urgencia, a la senyora Núria González, i, la senyora Ceballos, que va entrar, per a un altre 
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tema, i de cop i volta, un dia es va convertir en directora de Recursos humans. Clar, 
nosaltres també ens vem sobtar. Jo li puc parlar d'amiguismes, o no d'amiguismes, i li puc 
parlar de partidisme o no partidisme. La senyora Eva Ceballos, justament va arribar a 
aquesta casa de la mà, d'un altre càrrec de confiança de vostès, que es deia Mario Rigau. 
Justament col·legues, d'UGT, que estaven dins d'UGT. També li podria dir, quin és el 
currículum d'aquestes dues persones, que vosté ha dit; Que elles, tenien titulació superior; 
la senyora Núria González, amb 0 d'experiencia, va trigar, 6 anys en llicenciar-se, passant 
per 3 universitats, en dret.  La senyora Ceballos, està llicenciada en dret, i va fer, un curs 
en prevenció de riscos laborals, que no ho puc criticar, això la seva experiència, dins, de 
l'Administració pública, és; 0. No obstant, puc dir, que aquesta persona, que ha entrat 
que es diu Cristina Galindo i es mereix tot el respecte del món. O sigui, conegui o no 
conegui a la senyora Mar Giné, que vostès ja ho han publicat a tot arreu, que la va 
conèixer, en el 2008.  Disculpi, vostè deia, que aquesta persona, no té, estudis superiors. 
Diplomada en Graduat social,  Postgrau, en règim de personal del sector públic. 
Llicenciada, en Ciències del treball. Premi estraordinari de finals d'estudis de la Facultat de 
Ciencies jurídiques de Tarragona. Postgrau: expecialista universitària en gestió de personal, 
al servei de les entitats, locals. Formació reglada! Es pot aburrir llegint-la. Experiencia 
laboral, es pot avorrirr, de veure quina es l'experiència d'aquesta persona. A més ha estat 
docent! S'ha dedicat a donar docència, en la matèria de les Administracions públiques. Per 
tant, al marge de que vostè cregui, o vostès creguin, de què, aquesta persona, ha vingut 
així perquè és amiga de qui sigui, jo el que vull és que val·lorin, el que és, el seu curriculum 
vitae, que fins i tot, vostè em va preguntar, si tenia accés a l'expedient, i jo li vaig dir que 
si, que anés a Recursos Humans, que no hi havia cap tipus de problema.  
 
M’hauria agradat que hagués anat, perquè, confondre a la ciutadania, doncs, no està 
molt bé. Insisteixo, aquesta persona és funcionària de carrera, des de fa més d’onze anys. 
O sigui, ella ja va fer les seves proves. En aquest cas la Llei, permet, el que és, la mobilitat, 
interadministrativa. Ja sigui a vegades per permutes, ja sigui, per, comissions de servei…. 
En aquest cas, es va fer una mobilitat i  jo espero i suposo que estarà supercontent, que si 
algun dia hi ha un canvi de govern, que potser que la propera vegada vostès governin, 
doncs que tractin a aquesta persona com es mereix, si arriben, o no! Que ho facin així i 
que la tractin com una profesional! Cosa que vostès, no ho han fet; en aquest sentit. I ho 
sento Yolanda. 
 
I també vull dir-li una cosa, per acabar, que, quan vulguin poden passar per, recursos 
humans. Jo, l’altre dia a la festa de Sant Jordi, vaig presentar a les persones que hi eren, i 
que, com a profesional que és, que el poden atendre, en aquest sentit. I em sap, bastant 
de greu, perquè realment, aquí, ni hi ha amiguisme ni hi ha partidisme, cosa que, jo 
podria demostrar, que en les anteriors dues contractacions si que va haver, i tothom ho 
sap.  Només s'ha de fer el joc que fan vostes, tan habitualment, que es buscar per 
internet, jo he buscat per internet, i m'ha sortit, doncs quina és la vida passada de la 
senyora Núria González, i de la senyora Eva Ceballos; que mira, van estar el temps que van  
estar, i una va sortir amb 60.000 euros per uns judicis que només va anar a un. Bé, va 
anar a tots, això no més es va quedar a una part, i no va cobrir tot el que havia de cobrir. 
 
En relació, i em sap molt de greu, perquè jo mai vaig entrar dins del tema, dels directors i 
directores que vostès van contractar. Mai ho vam fer! I vostès, ja porten no sé quantes 
publicacions i no sé quantes coses. 
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En relació a les taxes,  que jo mai, i això pot tirar vostè, ja sigui de gravacions, ja sigui de 
les actes quan els hi arribin perquè és ven cert que hem passat la del 27 d'Octubre, i crec 
que és l'últim, bé potser que sigui l´últim Ple que es va fer.  Jo mai vaig dir, que no 
s'havien incrementat les taxes. Sempre ho vaig dir. Ho vaig dir, no ho vaig negar 
públicament en cap lloc.  És més, es van donar els informes.  I puc assegurar que l'informe 
dels tècnics del departament de Via Pública, incrementant més els coheficients, perquè 
s'havia fet l'estudi, en aquest cas, de marcat.  O sigui, que si s'haguès fet cas, de quines 
eren les propostes presentades, s'haurien denegat més! Jo entenc, que la taxa de 
l'ocupació de Via pública, a vostès, els  atorga un benefici.   Ja sé que estem en crisi i que 
la situació va a pitjor.  Això bé, a vegades hem d'actualitzar. Jo sempre vaig parlar 
d'actualitzar preus. En un moment donat, l'anterior govern, van, actualitzar, el que eren 
les taxes del cementiri, després, d'altres taxes, per exemple van actualitzar els guals,.... Bé, 
és que s'han d'actualitzar de vegades les coses. Vostè el resum ha estat que, ha 
incrementat un 23% i que no hem d'agravar la situació, perquè la situació és crítica, val? 
Això jo el que vull insistir és que, en cap moment, a nivell equip de govern, i jo, com a 
responsable de l'àrea, he dit, que no he incrementat, les taxes. Tot el contrari! Ho vaig fer 
públic el primer dia, i en la primera, que m'hauria estat més fàcil dir que no! Això jo 
tendeixo, a dir, coses que no són veritat, i sempre s'ha mantingut! I jo, ho he mantingut, 
en aquest sentit!  
 
He treballat durant uns quants anys a Sitges, i li podria explicar, quin és el sistema que 
tenen a Sitges, i, de veritat, jo crec que a vostè no li agradaria, trobar-se en aquell 
Ajuntament ara mateix; això, bé, més que res jo crec que he donat, bé, he respost a totes 
les preguntes. 
 
Sobre el tema dels blogs, a veure es va detectar, des del departament d'informàtica, un ús 
abusiu, del que és d'internet. O sigui, no hi havia res, no es va mirar, la xarxa, perquè la 
xarxa és interna i està sobre dimensionada, no tenim problema. Això bé que, hi havia que 
la gent, li dedicava molt de temps, a conexions d'internet. Sembla ser, que va per 
categories, val? O sigui, el que es va veure és que, hi havia, les categories que més 
s'utilitzaven en aquest cas, eren el dels blogs. No blog dels Socialistes, o blog del que 
sigui, sinó blogs, en general. I, les categories de pornografia, i d'esoterisme. En aquest cas, 
es va tallar. Bé doncs, en aquest cas, en un principi es van pendre mesures d'aquestes, 
això es que no seran les úniques que es prendran.  En aquest cas, la idea és anar, doncs, a 
fer el que es fa en la majoria d'administracions. La Diputació de Barcelona, ajuntaments, la 
Diputació de Tarragona a la majoria, d'organismes públics! L'accés, està restringit, o, 
simplement no hi ha accés, i només hi ha les planes, institucionals. Per tant, jo crec, que 
en cap moment, si vostès diuen que es que si quehi ha accès, al domini de Convergència i 
del PP. Que, sembla ser que tenen dominis, o sigui, no són blogs. Això que no hi ha cap 
tipus de problema de tallar-ho, això és que insisteixo, que, no només es tallarà, si no es 
que a veure, xarxes socials…. Perquè? Perquè tothom, o sigui, jo tinc, en aquest cas, com 
a responsable del departament de Recursos humans, jo he de vetllar, i a més a més, veient 
que de  vegades la feina no surt, i tot això, i això ens ho hem trobat tots, perquè la 
majoria hem estat a govern, i sempre ens ha donat la sensació de que la feina no surt. 
Doncs, és una questió, una mesura, interna, que no ens la hem inventat nosaltres, sinó 
que jo vaig començar a treballar a l'any 2000 a la UB, i ja ho teníem.  
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En aquest cas, doncs, simplement és a dir això. Que si la molèstia és que CIU, PP, tenen 
accés, es es tallarà tot.. El que passa és que, insisteixo, s'ha fet, per categories. Les 
properes categories, seran les següents, i ja està. Simplement és, perquè no hi hagi cap 
tipus de mala interpretació, o que, hagi confusió, perquè no, anem enlloc amb això, val? 
 
Sra. Suàrez: A veure, jo tinc diversos temes. El tema de les llums del castell. A mi em sap 
greu que vostès ens diguin a nosaltres, que mirem endevant i no mirem al darrere, quan 
vostès són els que haurien de mirar una mica enrera, i, doncs no tenir aquesta demència 
senil temporal, que tenen en tant, a travès de la qual, en general, com a grup municipal 
naturalment, i no parlant a nivell personal, i en cap cas, volent ofendre, perquè, ho ha 
patit amb la seva pròpia familia, la malaltia, i en cap cas he volgut ofendre a ningú, només 
faltaria! Això si que m'agradaria que tots fóssim conscients, que en aquest passat 
inmediat de fa 4 dies, o sigui, 10 mesos, doncs molts de nosaltres teníem els canvis, no? 
Teniem les regidories, i els barrets intercanviats en aquest cas, i, vostès saben 
perfectament, que els llums del castell, doncs han anat com han anat. Hem tingut els 
problemes que hem tingut! A més a més, hem hagut d'afegir enguany, que tenim un veí, 
que està robant llum del castell.  Això significa, que el, fet de que estiguin endollats aquí, 
significa que, doncs, carrega les fases, i això doncs ha fet, que hi hagi problemes. 
 
El 12 de febrer, hi va haver la primera intervenció amb la policia municipal al capdavant i 
es va fer la denuncia pertinent, i es va desendotllar. El 18 d'Abril, hi va haver la segona 
intervenció, i en principi, definitiva. Havia tornat a endotllar a una altra banda, i aquest ha 
estat el motiu que, va fer que portès a tot això. Buscàvem, l'origen del conflicte! I al final, 
doncs vam trobar que era aquest.  Evidentment,  l'expedient aquest s'ha portat a judici, 
bé, o es portarà, al jutge, es denuncia com correspon, i esperem, que no torni a passar.  
Això al mateix temps, tot plegat ha fet que s'hagi produït, un curtcircuit, o que hagi saltat 
el diferencial, i no se sap ben bé el que vostès saben el manteniment d'aquests llums els 
fa, una persona que coneix tothom, el Mañé; i, és una empresa, que coneix molt bé tots 
aquests entorns, i, estem intentant trobar-hi la solució; per veure doncs, si, el més aviat 
possible, els llums, poden tornar a funcionar.  No ha estat totalment, amb els llums 
tencats, sinó que ha estat, parcialment obert.  Ahir per exemple, estava parcialment obert.  
Abans d'ahir també. És a dir, tenim la sort o la desgràcia de viure un al costat de l'altre i 
per tant, el que vostè veu per la finestra, jo també ho veig. Aquest era el tema dels llums. 
 
Després, el tema de, l'escola bressol. En cap cas parlem, de si és, necessari o no, segons 
nombre, de persones, o de canalla. De 0 a 3 anys, el fet de tenir, 1, 2, 3 4 escoles bressol, 
parlem de la idonietat de la ubicació en concret, i crec que és molt important, fer un pla 
de viabilitat, com vostès saben, perfectament. Un pla de viabilitat de qualsevol, doncs 
negoci, que es posa en funcionament i encara doncs, que sigui, una cosa, que fa, 
l'Ajuntament, naturalment, quan la porta a concurs, la porta a concurs amb unes 
condicions econòmiques, i, fa que a l'empresa, que s'adjudica aquest concurs, doncs 
tingui, uns preus, i unes coses fixes, a partir d'un pla de viabilitat i d'un estudi econòmic 
pertinent. El problema és que, quan es fa un estudi econòmic, i es pressuposa, que, 
l'escola bressol, està al mig, o en un centre neuràlgic, no és el mateix, que estigui a una 
altra banda, i per tant, imagino que, per això doncs, no ha funcionat, l'estudi, que s'havia 
fet inicialment, perquè de les seixanta-una places que teniem al Petit princep, a data 
d'avui en tenim exactament, per un alta de la setmana passada, 12 ocupades, això de les 
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quals, 2 estan pagades per Benestar. Per tant, per nosaltres mateixos, i, de les 61 places, 
rebem un terç del cost total, de la plaça, per part dels pares.  
 
Com vostes poden comprovar, aquesta no és la solució, perquè, això sigui viable, i aquest 
servei pugui tirar endevant. Tot i això, naturalment, com que apostem per la possibilitat de 
que realment, doncs hi hagi, doncs més demanda aquí que no pas a una altra banda, s'ha 
fet, doncs la jornada de portes obertes, i, s'ha fet, una volta per totes, les escoles bressol 
del municipi, i, esperarem els resultats, de les preinscripcions, que acabaran, bé, podrem 
valorar a partir de la segona quinzena del mes de maig. 
 
I per finalitzar el que comentava voste de què si havia alguna escola que havia fet algun 
acte al castell o no.  Com vostè sap perfectament, doncs, no hi va haver cap escola que 
fes cap acte al Castell. Al contrari. Vull dir, imagino que es refereix doncs bé, i ho sap 
perfectament, perquè una militant, del PSC, formava part del mateix grup, en el que 
estava jo, quan, la setmana passada va haver un grup de nens, que, van celebrar, 
l'aniversari, i, van tenir la sort de poder passar pel castell, perquè, doncs estavem reunits, 
en reunió de cordinació amb tot l'equip del castell. Hi teníem reunió de coordinació, cap 
visita. Van passar per allà i ja està. Sencillament això. Vull dir, van passejar per tot arreu, i 
van donar voltes per aquí. Agrairia que, deixès que m'expressi, i que no em talli, perquè, 
em sembla que se li ha acabat el torn a voste. Que, em toca a mi doncs, respondre, i, 
entenc perfectament que entendrà, i em permetrà, que acabi jo, el tema. Em sembla que, 
Alcalde, no em tocava res més, que no havia de respondre res més. Si que, bé, es igual, 
perrquè hauríem de tornar altre cop al tema de les escoles bressol, de si la Ginesta està 
lluny o no. 
 
 
Sra. Elvira: Gràcies senyor alcalde. A veure, en primer lloc, em dirigiré, a la senyora 
Yolanda Almagro. A veure, el tema de la regidoria de, ‘Noves tecnologies’, em sembla ja, 
que hem après, després de tantes preguntes que m'han fet vostes, que no existeix com a 
tal.  Llavors, li faig explicació, perquè, de moment, el tema de la TDT, es porta des d'allà, 
això no com a regidoria, si no perquè la persona que ho porta, està dins diguèssim, del 
càrrec que hi havia abans, i continua amb aquesta estructura. Això bé, dit això, dir-li que 
si, que vam informar a la comissió informativa, del tema de la TDT. En aquells moments, 
els vam comentar, perquè era un dimarts, a les 8 30 del matí, i al final, l'avaria es va 
arreglar dilluns.  Li vaig dir, en uns dies, esperarem, que, en principi tothom ha dit que, 
està bé, això que podem rebre queixes durant aquests dies, perquè la reparació es va fer el 
dia abans. Això dit això, comentar-li que, es van rebre, em sembla que va ser, aquell 
mateix dia dues trucades.  Dir, que la persona que porta aquest tema, va trucar un per un, 
a les queixes que havia rebut, un per un.  Aquestes persones ja li van confirmar, que tot 
estava arreglat! Les queixes aquelles d'aquell mateix dia es van arreglar! Llavors, per 
nosaltres, si les queixes, no ens arriben, com a TDT, que no es veu la imatge, pot 
comprendre que, nosaltres donavem per tancat, el tema de que, la TDT a Segur, s'havia 
subsanat. No treu que si hi ha algú, que ha tingut algun problema i es pot adreçar a 
l'ajuntament de Calafell, en cap moment, hem mentit, ni hem dit que no, sinó que tot el 
contrari, la persona que porta aquest tema, s'ha molestat, en parlar un per un amb les 
persones.  Després dels dies, de dir que ja funcionava, va tornar a trucar, per confirmar 
que això fos així, i com vostè també ha informat i li agraeixo que hagi anat al departament 
de la Generalitat. Nosaltres també fem la feina!  
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I, vostè sap i ha explicat vostè, que es un tema, d'un paquet puntual, que no es veu.  Una 
cosa, és que hi hagi una avaria, que és el que jo vaig informar, que va haver-hi una avaria! 
I una altra cosa és que, continuem, amb una mancança, que llavors això és un altre tema. 
Si entrem a valorar, si hi ha una mancança, podem parlar. Ara, si vostè m'està parlant 
d'una avaria, vostè sap, i li vem explicar in situ, que aquesta avaria, estava subsanada, i, 
que avui per avui, a aquestes hores, teòricament hauria de funcionar, el que funcionava 
en el moment d'aquesta avaria.  
 
Dit això, passo al tema del Maxi, de la carta que han rebut els diversos establiments, que 
han format part de la pasarel·la de moda. No és que no se’ls i volgués informar, a la 
comissió informativa, ni molt menys. Estem començant, ja li vaig dir, començant a treballar 
sobre la pasarel·la de moda. Aquesta pasarel·la de moda, com dins de la linia que seguim 
l'equip de govern, tenim molt en compte a la gent, que ha format part, durant aquests 
anys, perquè crec, que es mereixen, com a mínim, que puguin tenir un tracte preferencial. 
Llavors, el que fem, o el que farem, que a més, és demà al mig dia aquesta reunió, el que 
farem, i el que hem fet, és, convocar, a aquestes persones a que poguèssin venir, a parlar i 
a dir la seva. Nosaltres, després de la pasarel·la, que va haver-hi l'any passat, que no 
entraré a valorar com es va fer, i com es va dur a terme, perquè, jo vaig entrar un 
dimecres, i aquesta pasarel·la va ser un disse, i ja estava tot fet i no vull entrar a valorar el 
que i el com.  
 
El que si vaig fer, va ser al cap d'una setmana reunir-me amb aquestes persones, per 
trobar el que i el com havíem de fer aquest any. Això va ser, cap a Juliol, a primers de juliol 
i  vam quedar que aquest any tornaríem a parlar. està clar que, des de l'equip de govern, i 
des del departament de la regidoria de comerç, el que hem fet ha estat marcar unes 
pautes, val? Nosaltres sempre, escoltem a tothom! Nosaltres donem, un full de ruta a 
seguir i marquem unes pautes,  però això no treu, que es pugui, canviar, tant la data com 
l'espai, com el que sigui. 
 
Això bé, dir-los que la meva opinió i aquesta si que és una opinió, personal, el port de 
Segur existeix. Segur de calafell existeix. Llavors, el fet de que els nuclis comercials de 
Calafell existeixin, els, hi demostrem diàriament,  que tenen, tot el recolzament, de l'equip 
de govern; diàriament. Llavors, l'únic que jo crec que toca, i que, demà, tenim aquesta 
reunió perquè precisament, jo pugui dir, la meva opinió personal, i la de l'equip de 
govern, al respecte, és el perquè es pot fer al port de Segur. Ja no només perquè Segur 
existeix, que també, sinó, perquè tenim un entorn, preciós, meravellós, en el que es pot 
fer una pasarel·la molt maca, que pot quedar molt millor, i perquè, com ja es va 
comprovar, ja no per costos, perquè, precisament la platja va ser la més económica, val? 
No per costos, sinó, perquè, home, fer una pasarel·la de moda, a sobre de la sorra.... No 
quedava…. O sigui, depèn de com vulguis fer la pasarel·la. Clar, si vols fer una pasarel·la, 
de qualsevol manera es pot fer. Això l'altre entorn, que era preciós, que era la plaça dels 
Països Catalans, i estic d'acord, que aquest era un entorn preciós…. Això se’ns ha quedat 
petit.  Que és bo per l'equip de govern i per l'Ajuntament? Home, jo crec que, hem d'anar 
a buscar, que vingui més gent.  Ja no només la gent del municipi, sinó, el que volem 
apostar és que vingui gent de fora, a conèixer les nostres botigues i els nostres 
comerciants, i, per aquesta línia treballarem.  Ara bé, et dic, demà al migdia tenim aquesta 
reunió.  En aquesta reunió, ells saben, perquè ho hem demostrat, que nosaltres estem, 
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oberts a parlar, i a dialogar.  I està clar que es pot canviar, tot. Això jo crec que, home, no, 
diguem que el port de Segur no és bonic per fer una pasarel·la com Déu mana, i, que... 
 
Sr. Revello: Jo mai he dit això , si us plau. 
 
Sra. Elvira:  Bé. De moment, bé. Això jo sé per on va tot. Llavors, com jo ja ho sé, perquè 
ja ho he sentit, dir-vos això, val? En principi la idea és aquesta; no hi ha res definitiu. O 
sigui, em sap greu que hagis tret aquesta carta, perquè em sap greu, haver de parlar 
d'aquest tema abans, de parlar amb ells.  Que la idea era, parlar amb ells demà al mig dia, 
i em sap molt de greu haver-ho de parlar públicament, sense haver parlat amb ells. A 
veure Maxi, tu saps, que si jo, no us he informat a la comissió informativa, és perquè, 
encara, i us ho vaig dir, i amb tot i amb això us ho vaig dir,  estem treballant sobre la 
pasarel·la de moda. Això deixeu-me treballar, si us plau, Maxi. Només demano això. 
Deixeu treballar a la gent!  
 
Sra. Elvira: A veure Maxi, no vull entrar, en el que diu la carta. Es que aquesta carta, no és 
teva Maxi. Aquesta carta és d'un comerciant, amb el que jo vaig parlar cap al migdia, i és 
ell el que s'ha de dirigir a mi, i dir-me el que tu m'estàs dient. Llavors, un cop passi 
aquesta reunió, entenc, que vosaltres com a grup a l’oposició, podreu dir la vostra.  Això 
respecteu, una manera de fer, una manera de treballar, que és, vull tenir en compte als 
comerciants, i després parlem.  Això com a minim, hem de marcar una ruta. Aquesta ruta 
famosa, que hi han persones que diuen que no hi és. Bé doncs, està i s'està marcant.  
Llavors, respecteu, la feina que s'està fent des de l'ajuntament. Això per una banda. 
 
Respecte al tema del patronat. Saps, que estic treballant en el tema del patronat. Per mi 
és, això primordial, que la gent del sector privat, estigui vincul·lada al patronat de Turisme 
de Calafell, val? Per mi és, primordial. Això lamentablement, els que venim del sector 
empresarial, és molt més ràpid tot, això aquí a nivell públic, les coses van molt lentes.  
Llavors, bé, també demano respecte, perquè s'està treballant, s'està treballant de valent. 
Això, jo no puc apretar, més, i estirar més, perquè, com ha dit bé, la Montse abans, volem 
fer les coses ben fetes. Volem que, quedi establert, un patronat, en el que, tant nosaltres 
com  vosaltres com el sector privat, quedi, representat. Llavors, s'està treballant sobre això, 
val? 
 
I, em sembla que, jo ja he acabat. Si em deixo, algun tema, que m'hagueu preguntat, 
perdoneu, això dono per acabada la meva intervenció.  
 
Sr. García: Bien, yo, contestar al señor Bonilla, sobre, la marquesina de la Marca Hispánica. 
Según dice, la marquesina está bien colocada; y trasladarla, tiene un coste importante y 
absurdo. Ya se le dijo al chófer, que parara delante de la marquesina. Lo que, supongo 
que por comodidad no lo hace. O sea, volveremos a llamar a la empresa, para que los 
chóferes cumplan con las paradas. Ya está, por mi parte. 
 
Sr. Iglesias: Sí, buenos días. Yo, la primera contestación, por alusiones, no sé, Yolanda 
Almagro que, te has referido a mí, però no veo exactamente, ni el ruego ni la pregunta.  
No se, nos has hablado de que, lo que había comentado yo con el tema del POUM. No se; 
has dado un pequeño míting político. Está muy bien, yo te lo respeto; si has disfrutado 
con ello,  pero, es que no te puedo contestar, porque…. 
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Sra. Almagro: Es que no te he hecho ninguna pregunta. 
 
Sr. Iglesias: Has hecho una alusión, hablar del señor Juanjo Iglesias, y diciéndole además, 
¡Que si no teníamos hoja de ruta! Que si no sabemos el día a día! 
¡Que si las grandes obras!En fin. A ver, un ‘miting’ político, nada más. Entonces, 
simplemente no tengo nada más que contestar. Te respeto que, también puedes hablar 
con el portavoz del partido Socialista, que te deje un día en la radio, el día de portavoces, 
pero que no creo que el Pleno, sea el lugar ideal, para hacer un ‘miting’, pero bueno, si 
has disfrutado con ello, me alegro por ti. 
 
Respecto al señor Toni Duart. A ver, usted tiene toda la información que quiera en la 
regidoria de Deportes. Entonces claro, que venga aquí a decir, que el regidor de Deportes 
haga su trabajo bien, porque ha habido un conflicto en unas pistas de petanca.  Usted 
tiene, todos los días la puerta abierta allí; de hecho ha venido con instancias, y se le ha 
contestado en todas las cosas que usted ha preguntado. Entonces, ahora, si lo que quiere 
es, utilizar de nuevo el Pleno, como una plataforma para decir; ¡Si el regidor d'Esports 
hace bien su trabajo! ¿Qué es para  usted, hacer bien el trabajo? Porque llevamos nueve 
meses con el tema de la petanca. Porque he tendido la mano a las tres entidades, y no se 
han puesto de acuerdo. El único problema que ha habido hoy, es que ha habido, un 
señor, específicamente que quería tener un local como si fuera suyo, siendo local 
municipal. Seguir haciendo un negocio, con un bar, siendo local municipal, y lo único que 
hemos hecho, ha sido cortar esto.  Este señor lógicamente, se ha enfadado mucho. Se ha 
enfadado tanto, como cualquier persona, que, utiliza el deporte, exclusivamente como un 
hecho de lucrar. Como un derecho lucrativo. Casi tanto como usted.  Cuando se ha 
cambiado el Nordic walking, y se ha dado a otras personas para que lo lleven. 
Simplemente, porque usted, era incompatible, su su actividad como regidor. Entonces, yo 
entiendo que usted, personalmente, esté enfadado conmigo, pero no traslade a la 
ciudadanía, una información, que no es correcta. Pregúnteme usted a mí, si quiere, ¿Qué 
ha pasado con la petanca? como han hecho muchísimas otras personas. Y si usted va allí a 
la petanca, que además, lo hace con frecuencia, y conoce a las personas que había, le 
pueden explicar, de arriba abajo, exactamente lo que ha ocurrido. Otra cosa es que, todas, 
estén a favor de la actuación que yo he hecho. Con lo cuál, ese no es su objetivo. Su 
objetivo, es buscar, que el regidor d'Esports, no hace bien su trabajo. Mi trabajo lo hago 
bien, cuando en conciencia, he hecho bien una cosa. Y, hablando de hacer bien el trabajo, 
usted es regidor del Ayuntamiento, aunque esté en la oposición. Entonces, no 
contraprográme, salidas de ‘Nordic’ gratuïtas, ahora cuando se lo han quitado a ustedes 
esto, y bien como regidor d'Esports, le tengo que decir también, que una actividad que 
era gratuita y que se hacía aquí.  Pues usted, a nivel lucrativo se la llevó al Vendrell, y 
usted dentro de donde esté trabajando aquí en Calafell, aconseja a la gente que se vaya al 
Vendrell. La responsabilidad de un regidor, es Intentar saber, que se está governando para 
todos los ciudadanos, y que usted está elegido por una serie de ciudadanos. Y, que no 
solamente está para, tener un lucro personal; e individual. Entonces, yo entiendo que 
usted esté enfadado conmigo. Pero, no diga a la ciudadanía que si hago bien o hago mal 
mi trabajo. Consúlteme. Venga a la regidoria. De lo que quiera le informo. Tiene la puerta 
de la regidoria abierta y siempre lo ha hecho así. Le puedo informar de lo que usted 
quiera, però no traslade, un problema personal contra el regidor d'Esports, a una mala 
información a la ciudadanía. Es lo único que le pido. 
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Sr. Duart: No he parlat del ‘Nordic Walking’,... 
 
Sr. Olivella: Toni! Ja s'ha acabat. Vull dir, no es pot…. No no no no! no es pot. Que no es 
pot! Que no. Que no! 
 
Sr. Olivella: Miri! No han deixat parlar a ningú, i a més, és que ens hem d'acostumar, a fer 
les coses tal com són, m'entén? A llavors, si vostè vol parlar i té alguna cosa en concret 
amb el regidor, tenen tot el temps del mòn. 
 
Sr. Olivella:  En quant alo que ha parlat el senyor Parera de les motos i el policia que el 
regidor, ja ho ha explicat, crec que molt bé, això, m'agradaria complementar una mica. 
Sembla ser, que la policia d'un dia a l'altra, ha de canviar, i ha de fer meravellas. A veure, 
tenim la policia que tenim; de fa molts anys, amb molts efectius. Aleshores, jo crec que fa 
una setmana que tenim el nou cap de Policia. El cap de Policia, i ho dic públicament; no 
és, la panacea d'una solució, a tots els problemes, que pugui tenir la Policia; això, és una 
peça clau, dins del tot el cos. Hem fet el canvi, de lloc. Hem tingut moltes dificultats 
perquè, no ho hem tingut gens fàcil, per molta part de la població, doncs que en 
comptes, doncs d'ajudar, doncs han posat, més dificultats. Tot i amb això, n'estem 
ensortint, i el que si que li puc assegurar, que les ganes de l'equip de govern, junt amb el 
regidor, i junt amb la majoria, no dic tot, amb la majoria de policies, que estan cobrant 
cada mes, de Calafell i de l'ajuntament, i dels ciutadans; intentarem millorar la seguretat. I 
això ens ho hem posat com a prioritat de mandat.  Encara que hi ha alguns que diuen que 
no tenim full de ruta, perquè es que no saben dir res més que això.  
 
Una de les prioritats, clarísimes, que, tenim com a equip de govern, i li ben asseguro 
senyor Parera, i també com que vostè ha fet una proposta constructiva li contesto, així, 
molt clarament, i molt planerament, que farem tots els possibles i inpossibles, perquè el 
municipi, se senti segur, que per sobre, de les coses que intentin dinamitar, per allà on 
sigui, perquè això no sigui una realitat, ho farem. Estem parlant amb els mossos. Estem 
parlant amb la Guàrdia Civil! S'està coordinant tot, i d'hores, no ens en sobren. És la 
nostra obligació i així hem agafat aquesta responsabilitat.  I per sobre de tot, de moltes 
persones, farem, el que ens toqui. Si ho encertem, encara millor. No esperem cap tipus de 
cap persona que ens digui que ho hem fet molt bé. Perquè no estem aquí per fer les coses 
ben fetes, ni perquè ens ho diguin; ja ho sabem això.  Això com a minim, com a equip de 
govern,  i com a persona que estic al davant, vull dir, una vegada més, que, demano ajut a 
tot munt de ciutadans, que ens estan ajudant, que podem aconseguir, que la Policia local, 
col·locar-la, al lloc on pertoca en aquest municipi. I això ho aconseguirem, per les bones, i 
si convè, per les no tan bones. El que que és llógic, que un policia, que a vegades aquí 
s'ha dit que treballa tan bé, en hores de treball, truqui a Calafell Ràdio. Això és una 
indecència i això, ha passat aquí a Calafelll i està demostrat, quan volguin els ho ensenyo. 
Doncs mentre tinguem aquest personal, això no funciona.  
 
Ara, hi ha moltíssima gent i moltíssim personal, que funciona molt i molt bé. No més he 
posat un exemple, perquè si no després em diuen que sóc molt negatiu, i no sé que. 
Escolta’m, s’han de dir les coses bones, i les coses dolentes. I s'han de dir, i donar la cara. I 
si un s'equivoca, rectifica. Per tant, la policia, el que vostè ha plantejat, doncs aquests 
llocs, evidentment que amb aquests nou policies més, que s'han llogat últimament, 
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s'intenta més, aquest acostament al ciutadà. La presència, en aquestes places, i molts llocs 
més, que ja fa dies que estem planificant; bé dies, de fet, una setmana, amb el nou cap de 
Policia, i amb tot l'equip de sergents, caps i tots, els policies locals, que volen col·laborar.  
 
Senyor Bonilla, miri lo de l'índex d'edificabilitat i que vol viure en una ciutat i no en un 
municipi.  Vostè pot escollir. Si vol viure en un municipi, ja hi és. I si és una ciutat, doncs ja 
sap on ha d'anar; Barcelona, Hospitalet, a Vilanova. De tota manera, suposo que no ho 
deia per això. Si ho diu, pel que avui hem estat discutint, torno a dir-los una altra vegada 
que avui el  que hem fet, és canviar la clau d'una zona; OD5S; treiem la S, i, tot queda 
exactament igual, com estava, senyors. No intentem canviar les coses i donar-li històries 
estranyes per confondre a la població. Hem de ser pedagogs. O sigui, hem d’explicar el 
més fàcil possible, i aquí hi ha gent que em donarà la raó. Per tant, és, canvi, d’ODS5, es 
treu la S, i es deixa tot igual.  I això no vol dir més cases, ni res més.  Vol dir, la visual, serà 
exactament igual el mateix, que hi havia fins ara. L'única cosa, que no hi haurà aquesta 
desigualtat, que, no vull mal pensar, que va ser una represalia, de l'anterior, equip de 
govern. Bé, això, queda aclarit simplement, no?  
 
Una altra cosa. En quant a la marquesina, a mi també m’ho han dit Juanjo, això de la 
marquesina, i n’hem parlat, el que ha dit vostè també, senyor Bonilla. Miri, estem 
treballant i li puc assegurar, al Juanjo.  Estem mirant aquesta qüestió. Hem parlat, amb la 
gent de la zona, de la zona de la Marca Hispánica, per poder millorar, tota aquesta zona 
de l'autobús. No és fàcil, com li ha dit el regidor. Li he complementat només. 
  
El tema de la TDT, m'agradaria complementar-ho encara més. Perquè a més, m'empipa 
moltísim, que em donin lliçons, senyores doctorades. Em dóna, molta, molt mal rotllo. 
Perquè? Sap que passa? Resulta que, han tingut quatre anys, vostès, per trucar, anar a 
Barcelona, i arreglar-ho.  I resulta, que ara, ens diuen això?  Per favor! Yolanda! Facis-ho 
mirar! Facis-ho mirar. Jo crec, que, això d'estendre la mà que deia la Teresa, que em fa 
molta gràcia, que sempre em diu que sóc jo! Que ho he de fer. Jo penso que és de tots. 
Vostes també. Vostes també ho han de fer! 
 
Tinc per costum no tallar mai a ningú. Ja sé que li dol moltísim, i que, la ràbia continguda 
la deu tenir vostè, i per això la va treient de tant en tant. 
 
Bé,  Yolanda,  Si vostè tè ganes, d'arreglar la TDT ara, si vol, el dia que tornem a anar a 
Barcelona, ja hi hem anat no sé quantes vegades, no Olga? La convidarem perquè vingui.  
I directament, doncs en parlem. Miri. Nosaltres, va ser una de les coses que vam estar 
lluitant, 4 anys!¡.  El periode, anterior, també vam estar treballant i el projecte que mai 
se’ns va reconèixer aquí, que havíem treballat, i que vostès el van dinamitar, resulta que 
encara no està acabat encara. Perquè, lo del carrer Lituania, aquella antena, va ser 
boicotejada per vostes, durant quatre anys! Fins que no van entendre, i van acceptar que 
allò era bo, han passat quatre anys. Per això, abans de l'anterior legislatura, ja estava 
posada aquella antena i ens van dir de tot. O sigui, vostès que són tan bons i que no 
critiquen mai al passat, i que sempre no se qué, doncs, és que ja ens van posar com un 
drap brut, durant quatre anys. I resulta, que hi anaven, tres repetidors; el que vostè ara ha 
reclamat, fa quatre anys abans, ja els vem dir d'aquests tres repetidors. 
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M’alegro, que ara sàpiga, que hi anava un tercer repetidor,  perquè ho hem estat dient 
durant quatre anys. Llavors, que vingui, tota una doctora, a donar-me lliçons... Estic ja 
cansat; m’entén? Escrigui als blogs, o faci el que vulgui. Això sí,  aquí al davant, no. I si em 
vol desprestigiar, i dir-me, tot el que m'està dient als blogs, em sembla perfecte. Això sí,  
aquí al devant, digui la veritat. Perquè és el cara a cara, on es diu la veritat. I aquí no es 
diuen mentides, sap? No s'en diu, ni una. 
 
La TDT, només entrar, vam anar a Barcelona perquè teníem un objectiu clar d’equip de 
govern. Vem anar a Barcelona, a Telecomunicacions. El primer mes, amb l'Olga, i altres 
tècnics. Què va passar? Que ens van dir, que el repetidor de Bellamar, no estava acabat. I 
que, el de Lituània, el que no s'havia volgut mai parlar durant 4 anys, era el punt central i 
l'eix central, de tot el municipi. Vem estar contents.  Vaig dir: ‘Mira, no ens ho ha 
reconegut ningú Olga, això, el treball, hi era. Per tant, poden dir el que vulguin. O sigui, 
jo, sempre penso, que hem d’anar així, no? Vem dir, el de Bellamar, falta una cosa. Quina 
cosa falta? Doncs falta, que hi arribi el corrent elèctric, faltava un fil eléctric. Els explicare 
tota la veritat, perquè no es pensin que m’invento les coses, erquè ja vol algú, fer-me 
creure, que sempre m’estic inventant les coses.  
 
A les hores,  l’escumesa de l’electricitat, no estava canviada. Per tant, no es podia possar 
més potència, i no funcionava al 100% aquella zona. Vem fer, tots els tràmits que fossin, 
amb Enher, perquè hi arribés la potència. I la potencia hi va ser al desembre, em sembla. 
La potencia que hi faltava per acabar, de que funcionés tot el repetidor de Bellamar, i 
llavors, doncs tota la zona de Segur, la zona d’aquí el poble, tot això que ha dit ella, doncs 
quedaria arreglat. Què passa? Parlem amb la Generalitat i llavors, hi falten móduls. O 
sigui,  els bàsics, que són básics, això va, perquè ens entenguem, hi va com uns aparells, 
que cada fase, fa, que arribin uns canals; per exemple, hi ha un paquet de TV Española, 
que possa, els bàsics; la 1, la 2, i els que, ells creuen. Em sembla que caben 4, per paquet. 
La TV de Catalunya, el mateix; la TV3, canal 33, i 2 més que ells creguin. Llavors què 
passa? Que en aquell moment, TV de Catalunya, a més de 4 canals, té uns quants més.  
Té esports 3, i un altre, que no  recordo com es diu; 3/24, doncs d'acord, gràcies. I la TV 
espanyola també en té més, i, ja no parlo de l'Antena 3, i que ja no ho sé; la veritat és que 
no sé com van aquest multiplex.  
 
 
A les hores, no hi havia, presupost, pels, temes; O sigui, els multiplex, d'aquestes Tv, de 
més a més, que ells consideren. No s'havien si pels 3 continuarien, ens van dir. No sabien, 
bé, això sabeu que ho van dir, per noticies, no? A llavors, ens van dir, que de moment, no 
ho podien col·locar. Això que els bàsics, arribaven a tothom. El que ells consideraven, 
bàsics; bàsics de TV Española, bàsics de Tv 3, i suposo que d’Antena 3, Tele 5, i, Sexta i el 
que sigui, els bàsics. Nosaltres, tot i amb això, vem trucar al director i van dir, que 
mirarien, si això es podia arreglar; això si no es pot arreglar, l´únic lloc, on arriben tots  els 
canals, és el Vendrell, en aquell moment. Per tant, hi ha gent, del municipi, que els veu 
tots i d'altres no. S'haurà d'adequar, l'antena. El que va passar l'altre dia, que ha dit 
l'Olga, va ser un problema del repetidor de Cunit, i va durar, breus, minuts,  o breus, 
estones i ja està, i es va solucionar. 
 
Tota la resta que pugui dir, em sembla molt bé. Això jo crec, que ara ja té, tots els detalls 
per acabar la novel·la, en quant a la TDT. 
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Seguim, un altre punt. Ens ha dit falta de ruta i tal. Miri, tot això, és sempre intentar 
desprestigiar als demés. Tenir falta de ruta o no tenir-la, m'agradaria saber quina ruta té 
vostè. Això jo no m'hi posarè mai a dir això, perquè a veure, jo no em posarè mai amb 
una persona, a desacreditar-la. Mai! I, crec que ningú dels que som aquí, fariem, posar-se, 
amb una persona, intentar-la desacreditar. El que passa, que clar, queda molt maco dir, 
‘no tenen full de ruta’, ‘no tenen projecte’. Miri, el projecte i el full de ruta, el tenim, i 
claríssim; això vostè no ens l’ha d’autoritzar, evidentment. A nosaltres ens és igual el que 
digui vostè. Això vull dir que la gent sàpiga, que de full de ruta, l’hem marcat des del 
primer dia, i veiem les actuacions que s'estan fent. Evidentment que no podem fer grans 
obres, ni les farem.  I per això parlem del dia a dia; i sap perquè? Perquè vostè, si haguès 
estat aquí, haguera fet el mateix. Perquè no haguera trobat diners, per fer segons quin 
tipus de coses. M’entén? I ara pot riure, perquè és divertit això.  
 
En quant, a que no els arriba informació dels actes, senyora cumplido, em sap molt de 
greu i li dic, que si és culpa nostra, ho rectificarem; ho rectificarem. En quant a, si ha 
hagut caramelles, o coses d'alguna entitat, i potser, que aquesta entitat, hagi convidat 
directament als regidors. Tot i amb això, torno a dir-li, que si ens hem equivocat, ho 
rectificarem, perquè, rectificar, és, de savis; en aquesta vida. 
 
En quant a l'auditoria, que m'ha dit que, que demostrava la ràbia continguda i no sé que 
m'ha arribat a dir….. Miri escolti, ja estic cansat, de que es posi amb la meva persona. 
Miri’s a vostè mateixa, i possiblement, la ràbia li surt per tot arreu. I per això, actua 
d'aquesta manera. Miri, mai a la vida m'he posat en questions personals. Mai! I vostes, 
l'única cosa que han fet, des de que són aquí, és treure revistetes, posant-se en questions, 
molt, i molt personals, que espero, que la gent els ho faci pagar, perquè això, no es fa. I 
això vol que jo, estengui la mà? A qui? A qui he d’estendre la mà? A qui he d'estendre la 
mà? Perquè no l’estenen vostès i fan un bon acte i  realment, aquest alcalde, està disposat 
a rebre-la? Perquè no ho fan això? Perquè no ho saben fer. Perquè vostes, tiren la pedra i 
amaguen la mà. I és el que els hi ha agradat fer, durant aquest periode. I em sap greu, 
perquè són set, i parlo en general. Per tant, qui se senti afectat, que s'ho prengui, i si no, 
doncs, allà queda.  
 
Nosaltres, hem vingut a treballar per aquest poble. Ens vem presentar a unes elleccions, 
per patir; perquè sabiem que patiríem, això amb alegria, per estar directament amb els 
ciutadans; i ho hem demostrat.  Que ens equivoquem cada dia? Evidentment, que ens 
equivoquem cada dia, i ho dic públicament. Ens equivoquem cada dia. Això que 
dediquem, moltísimes hores a treballar, també. I no hem de dir, públicament, perquè és la 
nostra obligació i  ho hem de fer-ho així.  I així ens ha ensenyat, tot el grup que som, a 
treballar i estem fent, els possibles I impossibles, per fer-ho, cada dia millor. No esperem 
que vostes ens diguin que ho fem bé, ni els ciutadans, això, ho intentem i ho fem, i ho 
farem, durant el periode que ens toqui. Ara, mai a la vida; esperò; que ens hagin de 
possar, en questions personals de cada un de vostes. Això això no vol dir que no ho fem. 
Perquè ja, comencem a estar cansats. Que, al llarg de 8 o 9 mesos, les úniques coses que 
els preocupen, són els afers personals com si hagués aquí persones, que són, uns 
criminals. I això, és el que esteu fent. Moltes vegades. I no em fa vergonya de dir-ho 
públicament. Perquè jo crec que davant dels ciutadans, jo, i el meu equip, davant dels 
ciutadans, el que hem de fer, és donar la cara  i hem de ser nobles; i hem d'estendre la 
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mà, amb la gent que te la dóna. Perquè si estens la mà, i te la tallen cada dia, dius: ‘Doncs 
jo no li posso més’. A veure, és que tontos no podem ser.  A veure, si intentes donar tot 
un seguit de coses, i al moment que gires, ja te l'han clavada, doncs no val la pena, no. Ja 
ho explicarem lo que toqui, i nosaltres ens devem als ciutadans per sobre de tot, i a l'equip 
de govern. i si voleu col·laborar, aquí estem. Jo la mà, li he estesa, sempre, a qui ha 
volgut. I torno a repetir-li, segurament, m'equivoco. Ara, mai a la vida, hem digui, que em 
surt la rabia. Perquè jo de ràbia, no entincni una. Perquè gràcies a Déu, estic aquí, per 
servir al meu municipi. No, prenc res, del municipi. No utilitzo res, del municipi. Totalment, 
legal, en tot, vale? Per tant, que és això de tractar tan malament als companys meus, del 
consistori, amb revistetes pels carrers? Això, això vol dir, el poc nivell, que vostès tenen de 
servei a aquest municipi. Moltes gràcies. Aixeco el ple. 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 13:05, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


