
Dimarts, 29 de març de 2016 

Sala d’actes de Segur de Calafell 

Assistents: Ivan Montejo, Albert Pijuan, Montse López, Sandra Suárez, Josep Parera, Joan 
Triadó, Maite González, Elena Rubio, Jose Perin, Adria Seras, Ramon Ferré, Jose Tejedor, 
Agueda Subirana. 

Ramon Ferré fa la presentació del Rom als representants de les entitats veïnals i als 
ciutadans assistents. 

Hi ha 9 punts que es poden discutir i dels quals poden fer propostes. 

Per qualsevol dubte o consulta hi ha representants dels diferents grups polítics i la 
Secretaria de l’Ajuntament. 

Explicació del Rom i les novetats respecte a la periodicitat de les sessions del Ple punts 
12.2 i 12.3, els altres punts referents al Ple son de definició. 

Prec i preguntes, article 13, fins ara no  estaven regulats. Es fa lectura del punts 13.1 a 
13.5. 

Regulació dels precs i preguntes, article 14, es fa lectura dels punts 14.1 a 14.5. 
La novetat és el punt 5 amb l’explicació de pregunta i rèplica d’un minut. 

Ciutadà, qui controla el temps? 

Ramon Ferré, el temps el controla l’Alcalde 

Precs i preguntes dels ciutadans, article 36, es fa lectura dels punts 36.1 a 36.3. La 
novetat és que es fan preguntes de l’ordre del dia del Ple, si nó cal fer-ho abans i per 
escrit com a mínim 24 hores abans de la convocatòria. Es disposarà de  5 minuts i de 2 
per la resposta del regidor. 

Ciutadà, Hi haurà rèplica del ciutadà ? 

Ramon Ferré, No hi ha, es pot discutir i debatre la proposta. 

Ciutadana, conclou que tal  com funciona el Ple, amb tants torns de paraula, preguntes, 
rèpliques  es faran llargs, proposa que no es facin tants torns amb rèpliques. 

Montse López, Els Plens duren el mateix que l’anterior Legislatura, però el canvi d’horari, 
abans era de 9 a 15 hores i ara de 17 a 23 hores, amb la conseqüència del cansament que 
suposa si a més a més s’ha treballat durant el matí. 



S’obre un debat entre Montse López, Sandra Suárez i la ciutadana respecte a la 
durada dels Plens de l’anterior Legislatura. Uns dels arguments que és dona per 
l'excessiva durada dels actuals Plens és la quantitat de mocions presentades pels grups 
polítics, el qual han augmentat respecte a anteriors Legislatures.  

La Sandra Suárez comenta que ara també hi ha l’explicació del vot, augmentat el temps 
del què es disposa per punt. 

Es conclou amb la intenció de buscar solucions per escurçar el temps de durada dels Plens. 

El Ramon Ferré comenta que a l'haver més grups polítics també es presenten més 
mocions, cal buscar solucions, ja que el ciutadà ha d’esperar moltes hores abans del 
seu torn de precs i preguntes. 

La Montse López creu que amb les mesures presentades en el nou Rom, els Plens no 
s’allargaran, en tot cas es pot regular el nombre de mocions pel Ple. Que amb el nombre 
de mocions que és presentant actualment, es fa esgotador tant pels polítics com pels 
ciutadans, una bona proposta és fer la pregunta per escrit tal com s’ha explicat, entre 
altres motius per tindre una resposta mes eficaç. 

L’Ivan Montejo proposa que les preguntes dels ciutadans fetes per escrits es comentin 
abans del Ple. 

L’Elena Rubio no ho creu convenient, ja que seria massa d’hora, el Ple ha de comença a 
les 17h. 

Ciutadà,  comenta que s’hauria de limitar l’horari dels Plens i si aquest no s’acaba fer-ho 
un altre dia sense sobrecost per la ciutadania. 

L’Agueda Subirana diu que es podria fer un Plenillo només de precs i preguntes. 

La Montse López comenta que amb la retransmissió del Ple per internet no cal estar 
present per escoltar la resposta a la pregunta escrita, a més a més es pot veure un cop 
penjat el vídeo.  

Ciutadà, en aquest cas es retalla el temps de la ciutadania en els Plens en directe. 
Pregunta com es podria fer arribar la pregunta als polítics. 

Ramon Ferré, es pot fer per escrit al SAC o bé online a través de la web municipal, 
reitera que es donaria millor resposta, ja que el Regidor podria preparar-la. 

Ciutadà, les entitats, associacions donen la responsabilitat al president, s’ha d’admetre 
aquesta figura com valida per representa’ls. 



Mocions, article 15, punts 1 a 4. Es fa lectura d’aquests. El Ramon cedeix a l’Ivan Montejo 
l’explicació de l’apartat. 

La iniciativa popular, article 37, punts 1 a 2. Es fa lectura per part de l’Ivan Montejo, el 
qual diu que caldria baixa la xifra de 1000 signatures veïnals per la presentació de 
propostes.  

Ciutadà, Nomes persones censades? 

Ramon Ferré, segons Llei sí. 

L’Agueda Subirana diu que caldria crear figures diferents, però amb lligam al 
municipi, sigui per segona residència, lloguer de vivenda, comerç, etc. 

S’obre un espai de debat respecte a l’opció comentada per l’Agueda. 

Ramon Ferré, caldria obrir diferents opcions per a empadronats i no empadronats. 

Montse López, també caldria limitar el tipus de decisions per si són d’àmbit municipal o 
no. 

Sandra Suárez, cal donar valor a l’empadronat. 

Elena Rubio, cal argumentar-ho bé, ja que tants empadronats com no paguen impostos al 
Municipi. 

Ramon Ferré, es pot fomentar l’empadronament, facilita’n la participació ciutadana en 
l’àmbit Municipal. Es podria treure el punt o bé baixar a 500 signatures per empadronats i 
buscar una fórmula pels no empadronats. Cal fer campanya d’empadronament, ja 
que hi ha molts residents que no ho fan per diversos motius. 

Procediment debat, Deliberació, article 20, punts 1 a 9. Es fa lectura incidint en les 
novetats. Es calcula el temps per punt i grup, aproximadament seria’n 2 hores. 

Ciutadà, pregunta pel punt 8. 

Ivan Montejo, explica que això entrarà en el nou Reglament de Participació Ciutadana 
on estarà regulat. 

Ple de l’estat de la Vila, s’explica que és novetat en el Rom, article 29. 



Comissions Informatives, article 65, punts 1 a 11, lectura de les novetats en els punts 
65.2 i 65.4. Es fa esment a l’article 69 amb lectura d’aquest. Es tracta del reglament de 
queixes, suggeriments i propostes. Una eina a utilitzar en la línia verda que s’ampliara de 
Medi Ambient a Via Pùblica. 

Agueda Subirana, s’ha de’evaluar el tipus de queixa, suggerència i proposta per donar 
la resposta adequada, es poden plantejar a la Comissió. Segons l’article 70, s’hauran de 
fer sessions obertes a la ciutadania, presentant sol·licitud, per respondre a les seves 
peticions. 

Propostes de la reunió 
- Formulari web per realitzar preguntes online als regidors
- Formulari Sac per realitzar preguntes per escrit als regidors
- Que no es repeteixen discursos en les intervencions
- No acabar els Plens tan tard, en tot cas continuar un altre dia sense cost pel

ciutadà
- Que es pugui intervenir al Ple sense escrit
- Que el ciutadà pugui parlar amb els regidors en el Ple
- Regulació imputacions Regidors.
- Crea i facilita l’accés web al ciutadà.

Signat 

L’Alcalde, 

Ramon Ferré i Solé 

Calafell, 29 de març de 2016 





 

 

 

 




