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 4.1 Programa de participació ciutadana 

 

Índex: 

 

ANTECEDENTS  

INTRODUCCIÓ  

OBJECTIU  

LA PARTICIPACIÓ ARTICLE 22 DEL REGLAMENT DE LA LLEI 

D’URBANISME  

PLA DE PARTICIPACIÓ INICIAL  

FITXES DESCRIPTIVES DE LES ACTUACIONS PROPOSADES  

 

ANTECEDENTS 

 

Ja fa uns quants anys que el municipi de Calafell ha realitzat diversos estudis i 

projectes de planificació estratègica. Aquest tipus de planificació ha permès 

reflexionar sobre diversos aspectes territorials, com quin és el paper de Calafell 

en relació a la Costa Daurada, en relació al Penedès o quin és el paper que 

desenvolupa entre les polaritats de Barcelona i Tarragona. La reflexió, però, no 

només ha estat a nivell extern sinó, també, a nivell intern del municipi pel que 

fa als tres nuclis principals (poble, platja i Segur de Calafell), quines són les 

seves interrelacions, com es distribueixen els equipaments i els serveis 

municipals, com es deslocalitza l’administració per estar més a prop de la 

ciutadania, etc. Els aspectes ambientals també han estat motiu de reflexió en 

relació a determinats aspectes, d’una banda, els que fan referència a la gestió 

dels residus, l’aigua i l’energia i, per altra banda, els aspectes de medi natural i 

biodiversitat. 

Aquesta reflexió estratègica es va acabar de consensuar durant l’elaboració del 

Pla Estratègic per a la sostenibilitat de Calafell en el marc de l’Agenda 21 Local i 

en el qual va ser especialment rellevant la participació. Aquesta participació es 

va estructurar en dos àmbits, una participació ciutadana i una participació 

política que va permetre l’aprovació en el Ple i per unanimitat del Pla d’Acció. 

Actualment, després d’aquest període d’anàlisi estratègica prèvia cal enfrontar-

se a un dels reptes més importants, és a dir, passar a la planificació i ordenació 

del municipi que implica, entre altres aspectes, l’actualització dels planejaments 

a la nova legislació vigent. 
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INTRODUCCIÓ 

 

Des del Conveni d’Aarhus, al 1998, fins a l’actualitat, la informació i participació 

ciutadana en temes ambientals i territorials, és a dir, aspectes lligats al 

planejament del territori han esdevingut prioritaris. Sota el marc teòric de la 

sostenibilitat amb la incorporació de les percepcions socials i la necessitat 

d’avançar a través de canvis d’hàbits i de conducta, s’ha fomentat la implicació 

dels agents i, sobretot, de la ciutadania.  

No obstant, ja s’ha constatat que més informació no implica directament 

aquests canvis de comportament i, la participació en determinats àmbits 

tècnics d’una ciutadania, de vegades poc preparada porta a processos 

desordenats i que no donen compliment als objectius inicialment proposats. 

Tanmateix, al llarg d’aquest temps i amb les diverses experiències generades al 

voltant d’eixos diferents, ha permès reconduir aquests processos i dotar d’un 

contingut més profund la paraula “participació”, entenent-la com un procés 

d’aprenentatge i maduració que, finalment, permet realitzar aportacions 

enfocades directament als objectius proposats. 

Els canvis metodològics que s’han produït són tan significatius que ja no hi ha 

marxa enrere i, això implica que qualsevol procés associat a una presa de 

decisió política necessàriament ha de comptar amb la implicació dels agents 

implicats, des de l’inici del procés, per tal d’arribar amb garanties de consens a 

una presa de decisions compartides. 

Aquesta reflexió ens convida a marcar unes premisses per la realització del 

programa de participació per al planejament urbanístic. Es tracta de diversos 

aspectes previs a tenir en compte i que van ser tractats prèviament (reunió del 

CAU 18 de juny), atenent a l’especifitat de l’àmbit de treball i a la necessitat 

d’implicar a la ciutadania en la pròpia elaboració del POUM. 

1. Calafell té una ciutadania que es pot considerar participativa. 

2. Cal preparar (informar, donar referents, formar tècnicament,...) aquesta 

ciutadania per a què la seva participació sigui efectiva. 

3. Per a l’elaboració del POUM Calafell disposa d’estructures de participació 

estables amb funcions clarament establertes (el CAU) però en canvi no 

existeixen consells territorials que, en altres ocasions, han funcionat i que, o bé 

caldrà recuperar o bé caldrà constituir de nou. 

4. L’aspecte territorial és un dels punts clau per al desplegament de la 

participació pel que fa a la pròpia estructura de ciutat: Calafell poble, Segur de 

Calafell, Front de mar, Urbanitzacions. 

5. Implicació dels diversos equips tècnics, arquitectes, biòlegs, sociòlegs, 

geògrafs, economistes, enginyers, que elaboren el POUM en la transmissió del 

model de ciutat i els aspectes d’estructuració urbana de Calafell. 

6. Definició del paper dels diversos mitjans locals i comarcals que transmeten 

proximitat i donen transparència al procés participatiu. 

7. L’ús de les TICs durant el procés de participació. 

D’acord amb aquestes premisses a continuació es presentà un pla de 

participació que finalment va quedar estructurat segons el contingut que es 

presenta en aquest document.  
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OBJECTIU 

 

L’objectiu del treball és estructurar una matriu de participació que permeti 

identificar, en cada fase del procés, les diferents activitats que cal dur a terme; 

preveure les accions prèvies que s’han de realitzar; la documentació que cal 

preparar; els àmbits de treball que cal tractar...sense entrar en el detall que 

suposa la pròpia execució dels treballs. 

 

LA PARTICIPACIÓ ARTICLE 22 DEL REGLAMENT DE LA LLEI 

D’URBANISME 

 

Segons l’article 22 del Reglament de Llei d’Urbanisme, durant el procés de 

participació, cal distingir 3 fases i es descriuen els grans àmbits d’informació 

que el procés de participació ha de contemplar. A continuació s’exposa, de 

forma esquemàtica, aquesta informació: 

 

FASE PRÈVIA 

- Accions d’informació i comunicació. 

- Canals de participació –INSTRUMENTS-. 

- Sistema de recollida i anàlisi de les aportacions. 

- Presentació de l’informe de resultats. 

 

FASE D’INFORMACIÓ PÚBLICA 

- Mecanismes d’informació sobre l’ordenació proposada per l’instrument 

aprovat inicialment 

- Mecanismes d’informació per donar a conèixer l’obertura d’aquest període i 

el sistema de recollida d’al·legacions i propostes 

- Presentació de l’informe de resultats procés de participació 

 

FASE POSTERIOR AL PERÍODE D’INFORMACIÓ 

- Informe de valoració de les propostes i iniciatives presentades en totes les 

fases del procediment d’elaboració. 

- Mecanismes de publicitat dels continguts de l’informe de valoració 

 

Tot i aquest esquema també es contempla (art.8.2), i Calafell així ho ha fet, 

l’opció de constituir un Consell Assessor Urbanístic (CAU). El CAU de Calafell 

està constituït per diferents representants de les associacions, sectors, grups 

polítics, de manera que hi hagi representada tota la societat calafellenca. A 

continuació s’exposa, de forma breu, la composició i les funcions que s’han 

atorgat a aquest òrgan. 

 

COMPOSICIÓ 

- President, l’alcalde 

- Vicepresident, el Regidor de Territori 

- Un representant de cada grup polític municipal 

- Dos representants de les entitats veïnals 
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- Dos representants de les entitats i associacions culturals, de protecció del 

patrimoni històric i educatives. 

- Dos representants d’associacions del sector econòmic i del sector turístic i 

hoteler. 

- Un representant de la Cooperativa Agrària 

- Un representant de la Confraria de Pescadors 

 

FUNCIONS 

- Proposar mesures i actuacions per incloure-les en el Programa de 

participació ciutadana i fer el seguiment de la seva posada en pràctica. 

- Formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació 

- Considerar les propostes del planejament per garantir els objectius del 

desenvolupament urbanístic sostenible. 

- Opinar sobre les al·legacions presentades. 

- Estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per 

fomentar la participació ciutadana en la tramitació. 

El paper del CAU en el procés de participació és doble, per una banda és l’òrgan 

en el que s’ha delegat la validació dels treballs del POUM i, per altra, és un 

òrgan de participació estable des de l’inici del POUM fins a la seva aprovació. 

A més, a banda del CAU, s’ha constituït l’Oficina del POUM, actualment 

constituïda per un Coordinador (Joan López Vila, Arquitecte municipal) i un 

Secretari (Dídac Lorite Garrido, funcionari), també amb funcions molt concretes 

i amb una gran diferència respecte al CAU i és que, tot i ser una estructura 

estable no ho és la composició en el temps d’execució del Pla. A continuació es 

presenten les funcions que s’han derivat a aquesta oficina. 

 

FUNCIONS DE L’OFICINA DEL POUM 

- L’oficina pròpiament dita, constituïda amb medis propis de l’Ajuntament i 

que s’ha d’encarregar de les tasques de COORDINACIÓ, PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA, i SUPORT. 

- Assessors externs, que s’encarreguen d’ELABORAR ELS DOCUMENTS QUE 

FORMARAN EL POUM. 

1. Arquitectes 

2. Documentació Mediambiental 

3. Memòria Social i Avaluació econòmica i financera 

4. Mobilitat generada i infraestructures, inundabilitat, vialitat 

5. Catàleg 

6. Programa de participació ciutadana. 

- L’Equip redactor del POUM el formen la Coordinació i els Assessors externs. 

1. Convocar i comunicar al CAU 

2. Elaborar Actes 

3. Gestió dels tràmits per a la contractació dels Assessors externs 

4. Elaboració del Programa de participació a resultes del que proposi el CAU. 
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PLA DE PARTICIPACIÓ INICIAL 

Per a constituir el Pla de participació inicial, és a dir, la matriu d’activitats, s’han 

tingut en compte, per una banda, el procés administratiu d’aprovació del Pla i, 

per altra banda, les actuacions de participació que recomana el Reglament de 

la Llei d’Urbanisme. 

D’aquesta manera es pot veure com, a dia de redacció d’aquest Pla de 

participació, ja hi ha endegats alguns processos i que són els que, inicialment, 

cal posar en aquest Pla. 

 

FASES DEL PLA PROCÉS ADMINISTRATIU PARTICIPACIÓ 

FASE PRÈVIA  - APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

- PUBLICACIÓ DEL PROGRAMA 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
DE L’AVANÇ. 

- INFORMACIÓ PÚBLICA DE 
L’AVANÇ. 

- SOL·LICITUD DE DOCUMENT DE 
REFERÈNCIA A L’ÒRGAN 
AMBIENTAL. 

- APROVACIÓ INICIAL DEL POUM. 

- CAU: SESSIONS D’ANÀLISI I DEBAT DE 
PRIMERES PROPOSTES DE L’EQUIP 
REDACTOR. 

- VIST I PLAU DEL CAU A L’AVANÇ DE 
PLA I AL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 

- INFORMACIÓ PÚBLICA. 

- DEBATS DE CARÀCTER GENERAL. 

- OFICINA DEL POUM PRESENCIAL I 
VIRTUAL. 

- SUGGERIMENTS. 

- CAU: SESSIONS D’ANÀLISI I DEBAT DE 
PROPOSTES DE L’EQUIP REDACTOR. 

- VIST I PLAU DEL CAU AL POUM. 

- ELABORACIÓ DE L’INFORME DE 
RESULTATS DE PARTICIPACIÓ DE LA 
FASE PRÈVIA. 

FASE D’INFORMACIÓ 
PÚBLICA 

- INFORMACIÓ PÚBLICA DEL 
POUM. 

- INFORMES SECTORIALS. 

- INFORMACIÓ PÚBLICA. 

- AL·LEGACIONS PARTICULARS. 

- ELABORACIÓ DE L’INFORME DE 
RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ DE LA 
FASE D’INFORMACIÓ PÚBLICA. 

FASE POSTERIOR AL 
PERÍODE 
D’INFORMACIÓ 
PÚBLICA 

- RESOLUCIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS. 

- APROVACIÓ PROVISIONAL. 

- COMISSIÓ TERRITORIAL 
URBANISME. 

- INFORME DE VALORACIÓ DEL CAU I DE 
LES PROPOSTES I INICIATIVES 
PRESENTADES EN TOTES LES FASES DEL 
PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ, EN 
CONCRET DE LES AL·LEGACIONS. 

- MECANISMES DE PUBLICITAT DEL 
CONTINGUT DE L’INFORME DE 
VALORACIÓ  

 

En relació a la fase prèvia cal dir que el paper del CAU està essent determinant. 

Constituït com a òrgan que “ha de facilitar la reflexió i el debats de la 

ciutadania pel que fa al model urbanístic que es desitja al municipi, i de totes 

aquelles qüestions que el Pla haurà de plantejar”. 
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FASES DEL PLA PROCÉS ADMINISTRATIU Facultats del CAU 

FASE PRÈVIA  - APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

- INFORMACIÓ PÚBLICA DE 
L’AVANÇ DE PLA 

- APROVACIÓ INICIAL PLE 
AJUNTAMENT DEL POUM 

SUGGERIMENTS:  

1. Formular i plantejar criteris i 
alternatives d’ordenació, valorar els 
suggeriments. 

DEBATS DE CARÀCTER GENERAL:  

2. Proposar mesures i actuacions per 
incloure-les en el Programa de 
participació ciutadana i fer el seguiment 
de la seva posada en pràctica. 

3. Analitzar debatre i validar l’avanç de 
pla. 

VALORACIÓ DEL POUM 

4. Analitzar debatre i validar el document 
del POUM. 

PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE 
RESULTATS:  

5. Redacció de l’informe de resultats del 
procés de participació de la fase prèvia. 

FASE D’INFORMACIÓ 
PÚBLICA 

- INFORMACIÓ PÚBLICA 

- INFORMES SECTORIALS 

AL·LEGACIONS PARTICULARS: 

1. Opinar sobre les al·legacions 
presentades. 

2. Presentació de l’informe de resultats 
procés de participació de la fase 
d’informació pública. 

FASE POSTERIOR AL 
PERÍODE 
D’INFORMACIÓ 
PÚBLICA 

- APROVACIÓ PROVISIONAL 

- COMISSIÓ TERRITORIAL 
URBANISME 

1. Elaboració per part del CAU de 
l’informe de valoració de les propostes i 
iniciatives presentades en totes les fases 
del procediment d’elaboració. Inclourà 
Mecanismes de publicitat dels continguts. 

 

Lligat al CAU la constitució prèvia de l’Oficina del Pla permet l’organització de 

les reunions, setmanals, en dimarts i de 2/4 de 8 a 9. L’Oficina de la Platja des 

de l’inici ha dut a terme les tasques de secretaria del CAU, convocant als 

representants, realitzant les ordres del dia, l’elaboració de les actes, recopilació 

de la informació presentada i que s’entrega a tots els membres del CAU, 

coordinant, alhora, les tasques amb els diferents equips tècnics que elaboren el 

Pla. 
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De fet, amb les activitats del CAU s’inicia el Pla de Participació, en la seva FASE 

PRÈVIA: 

 

Facultats del CAU ACTIVITATS  

SUGGERIMENTS:  

1. Formular i plantejar criteris i 
alternatives d’ordenació 

- És el cau qui els formula no es proposa la participació directa 
de la ciutadania a través dels processos estables dins de les 
diverses associacions representades. 

- Jornada de formació/participació amb l’equip que elabora el 
catàleg de patrimoni. 

- Diversos articles als butlletins locals i a premsa de l’inici 
d’elaboració del pla i de la constitució dels òrgans de 
participació. 

Facultats del CAU ACTIVITATS 

DEBATS DE CARÀCTER GENERAL:  

2. Proposar mesures i actuacions per 
incloure-les en el Programa de 
participació ciutadana i fer el 
seguiment de la seva posada en 
pràctica. 

PRESA DE DECISIÓ SOBRE: 

- Tipologia d’activitats de participació 

- Estructuració Territorial 

- Àmbits de debat 

- Altres activitats de participació 

 

Tenint en compte tot això i un cop ordenats els aspectes inicials, durant la 

reunió del 18 de juny, es van plantejar alguns aspectes generals, lligats també 

a la fase prèvia:  

Ubicació física de l’Oficina del Pla (horaris amplis, recursos humans definició de 

funcions i objectius pe fase,...) 

Dimensionament de l’Oficina del POUM en funció de les fases dels treballs 

(definició de les fases, formació dels tècnics de l’Ajuntament, recursos humans 

per períodes 

Creació de l’Oficina virtual del POUM (Web POUM i, per exemple, vinculada a la 

web de l’Ajuntament) 

Així, doncs, a continuació es presenta la proposta consensuada del Pla de 

Participació inicial del POUM de Calafell, segons l’article 22 del Reglament de la 

Llei d’Urbanisme. A més, per tal de donar més concreció a les propostes 

presentades, en el Pla de participació ciutadana s’inclouen unes fitxes 

descriptives de cadascuna de les actuacions proposades per tal de definir uns 

continguts previs per a cada actuació. 
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1. FASE PRÈVIA 

 

PARTICIPACIÓ OBJECTIU DESCRIPCIÓ 

1. Elaborar un Pla de 
comunicació específic per a 
tot el procediment de 
redacció del Pla. 

Donar coherència a la 
transmissió d’informació a la 
ciutadania en general. 

a. Identificació de mitjans. 

- Integració dels mitjans locals al procés 
de participació (pe. Radio Calafell).  

- Definició i concreció de la participació 
dels tècnics redactors del Pla, proposta 
d’espais propis per al tractament de la 
informació del POUM. 

b. Definició d’eines de comunicació  

- Disseny d’una Web per a l’Oficina del 
POUM (Agenda d’activitats, calendari del 
procés administratiu, documents de 
referència, documents del Pla, ...). 

- Butlletí informatiu del Pla –electrònic-. 

- Disseny d’opcions telemàtiques de 
participació (elaboració d’unes fitxes per a 
facilitar la informació i la seva posterior 
sistematització). 

- Elaboració d’articles per a la premsa 
(Identificació de responsables dels 
articles, àmbits de difusió del Pla a tractar 
en els articles, impacte en els mitjans 
locals i comarcals).  

FITXA 1 

2. Explicar de forma 
general l’Avanç del Pla. 
Concretament la relació 
entre els dos àmbits que 
l’estructuren: el medi 
ambient i l’urbanisme. 

Transmetre la mateixa 
informació a tota la ciutadania. 

a. Elaborar un àudio-visual, amb la participació 
dels tècnics redactors, que expliqui l’Avanç de Pla 
de forma clara i entenedora per a tota la 
ciutadania.  

FITXA 2 

3. Realització d’una 
exposició per la presentació 
de l’avanç de pla. 

-Exposar de forma visual 
l’avanç del Pla. 

-Donar proximitat de procés a 
la ciutadania. 

-Facilitar la presentació de 
suggeriments. 

PROPOSTA DE CONTINGUTS: 

- Situació actual de Calafell. 

- Visió estratègica del Pla.  

- Explicació dels aspectes generals del Pla. 

FITXA 3 

4. La Constitució de l’Oficina 
del Pla es planteja segons 
dos criteris: 

4.1 Oficina presencial. 

4.2 Oficina virtual. 

 EMPLAÇAMENT: 

Es planteja de possibilitat que l’oficina del POUM 
pugui situar-se de forma itinerant a dos 
emplaçaments per tal d’apropar la informació als 
ciutadans. 

DEFINICIÓ DE L’OFICINA A PEU DE CARRER 

a. Definició de l’estructura de l’Oficina 
presencial en les diverses fases del procés 
administratiu  

b. Formació tècnica en relació al Pla per a les 
persones que hagin de donar atenció ciutadana.  

DEFINICIÓ DE L’OFICINA VIRTUAL 

A través d’una web que pugui permetre totes les 
funcions d’informació i participació amb mitjans 
telemàtics. 

FITXA 4 
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2. FASE D’INFORMACIÓ PÚBLICA 

 

PARTICIPACIÓ OBJECTIU DESCRIPCIÓ 

1. Explicació del POUM 
aprovat inicialment 
Aproximació del procés 
als barris de Calafell. 

a. Estructuració de la participació a través dels 
representants de les AAVV al CAU. 

b. Organització d’una1 jornada preparatòria a través 
de grups reduïts. 

c. Organització de jornades per al públic general als 
barris. 

FITXA 5 

2. Explicació del POUM 
aprovat inicialment 
Tractament dels àmbits 
sectorials i/o àrees 
d’interès i/o interessos 
comuns. 

a. Estructuració de la participació a través dels 
representants del CAU. 

b. Organització de jornades amb grups reduïts i amb 
col·lectius específics. 

FITXA 6 

3. Explicació del Pla en 
relació a temes genèrics 
i/o específics quant a la 
temàtica. 

Explicar el Pla de forma 
presencial als diversos 
col·lectius i aproximar el procés 
a tota la ciutadania. 

PROPOSTA: Realitzar grups de treball els dissabtes 
al matí en relació a: 

- Edat (gent gran, joves,...); - Gènere; - Mobilitat... 

I alguns altres aspectes que es considerin d’interès 
general.  

FITXA 7 

6. Realitzar un control i 
seguiment de les 
al·legacions presentades 
per la ciutadania. 

Realitzar els procediments 
administratius corresponents 
per a l’avaluació i valoració de 
les al·legacions individuals. 

Difondre l’informe de valoració 
aprovat pel CAU a tota la 
ciutadania a través dels canals 
establerts a partir del Pla de 
Comunicació. 

a. Elaboració de l’Informe de valoració de les 
propostes i iniciatives presentades en totes les fases 
del procediment d’elaboració.  

b. Aquesta avaluació la durà a terme el CAU i el 
control i l’elaboració de l’informe l’Oficina del Pla. 

 

FITXA8 

 

3. FASE POSTERIOR AL PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA 

 

PARTICIPACIÓ OBJECTIU DESCRIPCIÓ 

1. Mecanismes 
d’informació per donar a 
conèixer el resultat de la 
fase d’al·legacions i de tot 
el procés de participació. 

Donar opció i facilitar la participació de 
la ciutadania de Calafell. 

A través de les eines i instruments 
identificats en el Pla de 
comunicació dur a terme una 
informació permanent a la 
ciutadania. 

2. Realitzar explicacions 
de caràcter general del 
Pla a través d’unes 
sessions d’informació a la 
ciutadania i presentació 
de l’informe de resultats 
procés de participació. 

Validar l’informe de valoració de les 
propostes 

Realitzar la difusió de l’informe de 
valoració. 

Organització d’una jornada 
d’informació sobre els aspectes de 
caràcter general que, d’una manera 
o una altra, s’hagin plantejat durant 
el procés d’al·legacions i 
presentació de l’informe de 
resultats. 

FITXA 9 

 

                                                        

1 El nombre de jornades i reunions i el tractament dels àmbits de participació caldrà consensuar-lo amb els 
responsables del Pla. 
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FITXES DESCRIPTIVES DE LES ACTUACIONS PROPOSADES 

 

Títol actuació: Pla de comunicació Fitxa 1 

Objectiu: Donar coherència a la transmissió d’informació a la ciutadania en 
general. 

El Pla de Comunicació es durà a terme a través del Gabinet de premsa de 
l’Ajuntament de Calafell de forma coordinada amb el Responsable de 
l’Oficina del Pla i dels Responsables de la participació, que dotaran de 
continguts els materials que es vagin desenvolupant en funció dels objectius 
proposats per a cadascuna de les activitats d’acord amb l’equip tècnic 
redactor del Pla. 

 

1. IMATGE DEL PLA 

Elaboració d’una imatge “corporativa” del Pla. S’ha de realitzar abans que es 
doni difusió de l’inici de la participació ciutadana de forma massiva per a què 
la ciutadania identifiqui el procés de participació. És important que aquesta 
imatge del Pla s’incorpori en tots els materials de difusió que es vagin 
realitzant al llarg dels treballs. 

 

Realització: durant el mes de juny de 2008. 

 

2. WEB 

Elaboració d’una web que esdevingui l’Oficina virtual del Pla. Per això, a 
banda de la pròpia imatge de la web que haurà d’anar d’acord amb la imatge 
del Pla, caldrà dotar-la dels continguts necessaris per a donar servei a les 
accions que es proposen. En aquest sentit,  

Per a què la web exerceixi, de forma veritable, com a oficina del Pla, 
necessàriament haurà d’estar actualitzada. Tant en activitats com en 
continguts, és a dir, en materials i documentació relativa al Pla. Alguns camps 
que es consideren imprescindibles són els que es presenten a continuació: 

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 

- Documents de referència (p.ex.: Reglament de la Llei d’Urbanisme, 

documents del Pla 

EL PLA 

- Què és el POUM?  

- Calendari provisional del procés administratiu  

- Calendari de les activitats a realitzar en un termini de 15 dies 

- L’agenda d’activitats de les associacions i/o altres entitats 

- Informació gràfica del Pla. 

LA PARTICIPACIÓ: 

- Explicar que és la participació 

- Disseny d’opcions telemàtiques de participació. Elaboració d’unes 
fitxes (ex. camps: nom, edat, propostes i/o comentaris) per a facilitar 
la participació i la seva posterior sistematització, a través d’una adreça 
de correu electrònic. 

Realització: durant el mes de juny de 2008 i actualització permanent al llarg 
del procés. 

3. ACTES I JORNADES 

Prèviament als actes i jornades que es realitzin vinculades al procés del POUM 
es realitzaran les següents activitats: 
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Títol actuació: Pla de comunicació Fitxa 1 

 

A. Roda de premsa: 

 Convocatòria de roda de premsa, Convoca el Gabinet de premsa 
de l’Ajuntament. 

 Elaboració d’una nota de premsa pels assistents amb una breu 
explicació dels continguts de l’acte i/o jornada. 

 Presència dels representants polítics responsables del Pla. 

 Presència d’algun tècnic vinculat a l’acte i/o jornada. 

 Presència d’un responsable que expliqui l’objectiu i la dinàmica de 
participació. 

 Es realitzaran 3 dies abans de l’acte o jornada previstos. 

 Lloc: a la sala d’actes de l’Ajuntament de Calafell. 

 Recull dels impactes en els mitjans locals i comarcals. 

 

B. Difusió de l’acte a través de l’Oficina virtual del POUM (web). 

 Actualització dels calendaris i identificació visual dels canvis si n’hi 
ha hagut. 

 Cartells de difusió (DINA3) en els punts d’informació de 
l’ajuntament de Calafell. 

 Cartes personalitzades als representants de les associacions 
implicades. 

 Trucades prèvies per a la confirmació de darrera hora dels 
assistents. 

 Difusió de falques informatives a Radio Calafell. 

 

C. Elaboració de material de suport 

 Documentació gràfica del Pla –en funció de la fase que s’estigui 
desenvolupant- 

 Realització de fitxes generals on es pugui identificar el lloc i data de 
realització de la jornada, i les diverses aportacions realitzades per tal de 
sistematitzar-les. 

 

4. DIFUSIÓ GENERAL DEL PLA 

- Elaboració d’articles per a la premsa a través del Gabinet de premsa de 
l’Ajuntament. 

- Realització d’entrevistes als responsables polítics del Pla en cada una de 
les fases del procés del Pla. 

- Informació permanent de la situació actual del procés en funció de la fase 
de treball del Pla. 

 FASE PRÈVIA: Informació del procés, de l’Avanç de Pla, i 
dels mecanismes que l’Ajuntament de Calafell posa a l’abast 
de la ciutadania. 

 FASE D’INFORMACIÓ PÚBLICA: Informació dels processos 
de participació ciutadana en els que es pot participar i les 
diverses formes de participació per a realitzar les al·legacions. 

 FASE POSTERIOR AL PERÍODE D’INFORMACIÓ 
PÚBLICA: Informació permanent a la ciutadania. 

 

Realització: al llarg de tot el procés d’informació pública 
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Les activitats actualment previstes i que formen part d’aquest Pla de 
comunicació són les següents i es descriuen de forma particular en 
les fitxes que es presenten a continuació: 

FASE PRÈVIA 

 Explicar de forma general l’Avanç del Pla.  

 Realització d’una exposició. 

 Constitució de l’Oficina del Pla presencial i virtual. 

 

FASE D’INFORMACIÓ PÚBLICA 

 El procés als barris. 

 Els àmbits sectorials i/o àrees d’interès i/o interessos comuns. 

 Els temes genèrics del Pla. 

 Les al·legacions presentades. 

 

FASE POSTERIOR AL PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA: 

 Jornada d’informació sobre els aspectes de caràcter general i 
presentació de l’informe de resultats i tancament del procés de 
participació ciutadana. 
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Títol actuació: Explicar de forma general l’Avanç 
del Pla. 

Fitxa 2 

Objectiu: Transmetre la mateixa informació a tota la ciutadania. 

Aquesta idea, sorgida en el sí del CAU, pretén que tota la ciutadania de 
Calafell tingui la mateixa informació. És a dir que la informació sigui 
explicada amb les mateixes explicacions i amb els mateixos suports gràfics 
de manera que sigui el més entenedora possible per a la població. 

L’àudio-visual s’entén com un vídeo de durada reduïda en el que a través de 
la documentació gràfica de l’avanç del Pla realitzada per l’equip redactor del 
Pla es vagin explicant els continguts de forma clara i concisa i amb un 
llenguatge entenedor. 

L’àudio-visual tindrà com a document de referència el document d’avanç 
presentat al cau el 18 de juny de 2008 i titulat: Raons, objectius i 
propostes del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell. 

De forma genèrica caldria tenir en compte l’estructura d’aquest document i 
que, a continuació, es presenta en forma d’índex: 

 Raons per a la reordenació urbanística del municipi. 

 Necessitat de posar al dia les Propostes Urbanístiques el Pla. 

 Necessitat d’adaptar-se a la nova situació i propostes territorials. 

 Necessitat de prendre posicions de la nova situació metropolitana i 
de reforçar el sistema d’espais lliures i d’equipaments davant les noves 
necessitats de la població. 

 Necessitat d’ordenar el paisatge i gestionar eficaçment el medi com a 
requisits per a un desenvolupament sostenible. 

 Necessitat de qualificar el turisme i les activitats derivades de ser 
una ciutat de vacances. 

 Necessitat de reconsiderar l’estructura de la xarxa i les jerarquies 
viàries en funció de les noves demandes, per assolir una mobilitat sostenible. 

 Objectius, criteris generals i propostes. 

 Tòpics 

 Singularitats i potencialitats 

 Estratègies 

 Propostes 

És important remarcar que aquest àudio-visual, tot i ser un instrument 
independent forma part dels diversos instruments que, l’Ajuntament de 
Calafell, posa a l’abast de la ciutadania per a facilitar la comprensió del 
procés endegat. 

DIFUSIÓ DE L’ÀUDIO-VISUAL:  

 Definició i concreció de les persones i entitats que l’han de rebre. 

 Penjar-lo a l’Oficina virtual del Pla –web- 

 Disposar de còpies a l’Oficina del Pla a peu de carrer per si algú ho 
sol·licita. 

 Convocar a la premsa, per a presentar l’instrument de difusió i 
facilitar còpia als periodistes dels diversos mitjans locals i comarcals. 
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Títol actuació: Realització d’una exposició  

(en relació a les propostes del Pla). 

Fitxa 3 

Objectius:  

Exposar de forma visual l’avanç del Pla 

Donar proximitat de procés a la ciutadania. 

Facilitar la presentació de suggeriments. 

El document d’avanç, el contingut del qual s’ha exposat en forma d’índex a la 
fitxa anterior, serà realitzat en forma de grans panells per tal que esdevingui 
una exposició itinerant. 

L’exposició es concep com a mecanisme de difusió i de suport per a què la 
ciutadania pugui veure de forma gràfica el Pla. Aquesta exposició es 
complementarà amb l’àudio-visual que anteriorment s’ha descrit.  

L’exposició estarà ubicada a l’Oficina del Pla (veure la fitxa descriptiva 
següent). S’inaugurarà durant l’acte de presentació pública del document 
d’Avanç de Pla i estarà exposada a l’Oficina del Pla (en les dues ubicacions de 
l’Oficina). 

Tot i això, aprofitant els diversos processos de participació que s’aniran 
desenvolupant al llarg de tot el territori de Calafell, l’exposició hauria de 
poder ser itinerant o bé que fos suport dels processos de participació a 
través d’una representació gràfica més adequada a aquests processos, com 
per exemple la versió en ppt. 

Pel que fa al guiatge de l’exposició l’Ajuntament de Calafell hi posarà algun 
tècnic dels que treballen a l’Àrea d’urbanisme per tal que, prèvia formació del 
Pla, sigui capaç d’explicar-la i de dirigir a les persones interessades als 
processos de participació estructurada que es realitzaran i els mecanismes i 
canals de participació establerts (Oficina del Pla Virtual). 

RESUM D’ACTUACIONS CONCRETES A DESENVOLUPAR: 

1. Transformar el ppt existent de l’Avanç de Pla en una exposició 
(plafons de mida considerable que permetin una lectura fàcil i entenedora 
dels continguts). 

2. Que l’equip redactor del Pla realitzi una jornada de formació als 
tècnics de l’Àrea d’urbanisme per tal de capacitar-los tant en l’àmbit del Pla 
com en els processos de participació que es desenvoluparan de forma 
paral·lela. 

3. Establir un horari ampli per a què el públic en general tingui 
l’oportunitat de visitar-la) 

4. Aprofitar la presentació pública de l’Avanç de Pla per a inaugurar 
l’exposició. 

5. Difondre en els mitjans de comunicació –segons la proposta del Pla 
de Comunicació- la realització d’aquesta exposició, els objectius, la ubicació i 
els horaris. 

6. Fer difusió de l’exposició a través de l’Oficina Virtual del Pla. 

7. Sistematitzar la informació que genera l’exposició: Nombre de 
visitants, qüestions que es plantegen (a través d’una fitxa descriptiva de les 
visites realitzades). 

HORARIS DE 
VISITA A 
L’EXPOSICIÓ: 

Matins: de 10h a 14h (amb presència de tècnics de 
l’Ajuntament per tal d’explicar els continguts del Pla si és 
necessari) 

Tardes 16h-20h. (sense presència de tècnics). 
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Títol actuació: l’Oficina del Pla  Fitxa 4 

Objectiu:   Exposar de forma visual l’avanç del Pla 

Donar proximitat de procés a la ciutadania. 

Facilitar la presentació de suggeriments. 

L’Oficina del Pla es constituirà de forma integrada i complementaria entre 
dos criteris: 

1. Oficina presencial 

2. Oficina virtual 

1. Definició de l’estructura de l’Oficina presencial del Pla. Tenint en 
compte la diversitat territorial de Calafell es concep una oficina dimensionada 
en funció de les diverses fases del procés administratiu i de forma 
alternativa, cada 15 dies, entre dues ubicacions pròximes a la ciutadania: 
Segur de Calafell i Calafell Platja.  

Dues ubicacions de fàcil accessibilitat per tothom i on, a més a més es 
disposa d’espai suficient per complementar de forma gràfica, a través de 
l’exposició, la documentació de l’avanç del Pla i altra documentació que se 
generi. 

Pel que fa als recursos humans, hi ha un aspecte inicial i previ, és a dir, les 
persones que estiguin realitzant tasques d’informació ciutadana en relació al 
Pla caldrà que passin per un període de formació i/o capacitació del Pla i 
dels processos de participació que es desenvoluparan de forma paral·lela. 

PROPOSTA: Formació impartida pels tècnics redactors del Pla. 2 MATINS de 
10h. a 14h. 

1er. Àmbits generals del Pla. 

2on. Àmbits concrets a nivell de barris. 

El més coherent és que sigui el propi personal de l’Ajuntament, de l’àrea 
d’urbanisme, que es faci càrrec de transmetre aquesta informació. Per una 
banda, per què coneix perfectament el procés administratiu i, per altra 
banda, per què coneix el territori i la proposta de POUM. 

Pel que fa als horaris d’atenció al públic seran al matí de 10 a 14h, de 
forma alternativa cada 15 dies en els dos emplaçaments anteriorment 
mencionats. Les persones que vulguin participar aportant informació i/o 
al·legacions disposaran d’una fitxa de suport per tal que deixin les dades i 
sistematitzar la informació. 

 

2. Definició de l’àmbit i concreció de l’Oficina virtual. Atenent a les noves 
tecnologies i a l’oportunitat que representen de proximitat a la ciutadania es 
fa imprescindible, en un procés com aquest, de disposar d’un lloc on la 
informació disponible sigui fiable i actualitzada permanentment. 

L’oficina virtual estarà vinculada a la web de l’Ajuntament de Calafell, els 
diversos apartats en què es podrà estructurar ja s’han comentat en el Pla de 
comunicació. 

 

Cal tenir en compte que per a la presentació de l’Oficina del Pla, presencial i 
virtual, es realitzaran les accions de difusió descrites en el Pla de 
Comunicació. 
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Títol actuació: Aproximació del procés als barris de 
Calafell. 

Fitxa 5 

a. Estructuració de la participació a través dels representants de les AAVV al 
CAU. 

b. Organització d’una2 jornada preparatòria a través de grups reduïts. 

Representants
AAVV del CAU

Treball amb grups reduïts

Calafell Poble

Calafell platja- Front de Mar

Segur de Calafell

Mas Romeu i Calafell Park

Valldemar i Segur de Mar

Mas Mel, Bellamar i l’Estany

 
c. Organització de jornades per al públic general als barris: 1 o 2 jornades en 
funció de les demandes i/o necessitats de cada lloc. L’agrupació dels barris 
es realitzarà tenint en compte els següents àmbits territorials 

 

1. Calafell Poble. 

2. Calafell Platja / Front de Mar. 

3. Segur de Calafell. 

HORARI:  

Entre setmana de 20’30-
22h. 

 

4. Mas Romeu i Calafell Park. 

5. Valldemar i Segur de Mar. 

6. Mas Mel, Bellamar i l’Estany. 

HORARI:  

Dissabtes al matí d’11 a 
13’30h. 

 

d. Preparació prèvia de la jornada 

Convocatòria de reunió pels canals establerts.  

Preparació de la dinàmica de participació  

                                                        

2 El nombre de jornades i reunions i el tractament dels àmbits de participació caldrà consensuar-ho amb els 
responsables del Pla. 



Volum 03 Annexos de la memòria 

 4. Procés de participació ciutadana 

 

 

 

 

 

Títol actuació: Tractament dels àmbits sectorials 
i/o àrees d’interès i/o interessos comuns. 

Fitxa 6 

Objectiu: Explicar el Pla de forma presencial als diversos col·lectius i 
aproximar el procés a tota la ciutadania. 

Estructuració de la participació a través dels representants del CAU i 
organització de jornades amb grups reduïts i amb col·lectius específics. 

Aquesta estructura de participació es pot realitzar de forma conjunta, només 
un dia, o bé de forma individual per a cada grup i, finalment fer una altra 
jornada de posada en comú de les conclusions per veure la coherència 
interna de les actuacions proposades, prèvia anàlisi de l’equip redactor del 
Pla.  

Per a garantir l’assistència d’un nombre significatiu d’entitats és fonamental 
que els representants del CAU exerceixin de vectors de difusió del procés de 
participació, de manera que quan es desenvolupin les tasques del Pla de 
Comunicació les persones responsables sàpiguen que són el públic objectiu. 

En aquest procés de participació serà fonamental la participació dels tècnics 
redactors del Pla per tal d’explicar algunes de les propostes presentades en 
relació a les particularitats de cada grup. 

Durant aquesta jornada/es de participació la informació es sistematitzarà de 
manera que es puguin recollir les aportacions amb la mateixa metodologia i 
coherència en què es recullen a l’Oficina del Pla, presencial i virtual. 

El fet que es proposi una posada en comú de les conclusions en un dia 
diferent de la jornada del treball en grups es justifica per què ja hi pot haver, 
per part de l’equip redactor, una anàlisi prèvia de les aportacions realitzades, 
amb l’objectiu de promoure el debat i buscar el consens en el marc de la 
coherència i estratègies del propi Pla. 

 

Títol actuació: Explicació del Pla en relació a temes 
genèrics i/o específics quant a la temàtica. 

Fitxa 7 

Objectiu: Explicar el Pla de forma presencial als diversos col·lectius i 
aproximar el procés a tota la ciutadania.. 

Un dels aspectes rellevants d’un POUM és que tracta el territori de forma 
estratègica, per què l’ordena pel futur i determina els creixements, posant 
límits en un lloc i buscant nous desenvolupaments en d’altres per aconseguir, 
en aquest cas, un model de ciutat compacta i diversa. Però el POUM és molt 
que el disseny estratègic d’una ciutat per què una altra característica és que es 
tracta d’un instrument de gestió per a actuar de forma directa en el territori.  

Per això el tractament d’aspectes generals com: 

- La mobilitat urbana i interurbana  

- El paisatge 

- L’espai públic de Calafell 

O bé altres temes específics i particulars de certs col·lectius com: 

- Els joves i la gent gran  

- La perspectiva de gènere: la igualtat d’oportunitats per a homes i dones, 
entre generacions i cultures. 

- La cohesió social dels nuclis de Calafell. 

Ha de permetre la inclusió en el Pla de tots els punts de vista i generar una 
visió conjunta i completa del territori objecte d’estudi. 

En aquest sentit la proposta és realitzar grups de treball els dissabtes al matí 
en relació als aspectes presentats anteriorment amb la mateixa metodologia 
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que ens els grups amb interessos comuns. 

 

Títol actuació: Realitzar un control i seguiment de 
les al·legacions presentades per la ciutadania. 

Fitxa 8 

Objectiu: Realitzar els procediments administratius corresponents per a 
l’avaluació i valoració de les al·legacions individuals. 

Difondre l’informe de valoració aprovat pel CAU a tota la ciutadania a través 
dels canals establerts a partir del Pla de Comunicació. 

La importància de la sistematització d'informació i l’establiment de protocols 
previs en el sí de l’Oficina del Pla i durant les jornades de participació, 
facilitarà la tasca de control i seguiment de les al·legacions presentades.  

La valoració de les al·legacions es realitzarà en el marc del CAU atenent a 
què ja té associada aquesta funció. Posteriorment, els tècnics de l’Oficina del 
Pla juntament amb els responsables del POUM elaboraran l’Informe de 
valoració de les propostes i iniciatives presentades en totes les fases del 
procediment d’elaboració. 

 

L’establiment dels protocols de recollida i sistematització de la informació es 
duran a terme quan s’estructuri de forma definitiva l’Oficina del Pla i es 
defineixin les tasques i el seu contingut. 

 
 

Títol actuació: Organització d’una jornada d’informació 
sobre els aspectes de caràcter general que, d’una manera 
o una altra, s’hagin plantejat durant el procés 
d’al·legacions i presentació de l’informe de resultats. 

Fitxa 9 

Objectiu: Validar l’informe de valoració de les propostes  i realitzar  la seva  
difusió 

Per acabar qualsevol procés de participació és fa necessari establir un retorn 
cap a la ciutadania, de manera que aquesta pugui valorar les aportacions 
realitzades. Atenent al caràcter participatiu de Calafell, esmentat a la 
introducció d’aquest document, es considera important la realització d’una 
jornada d’informació sobre els aspectes de caràcter general i presentació de 
l’informe de resultats que, a banda de la metodologia i les dades generals de 
participació inclogui una anàlisi DAFO –Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 
Oportunitats- de les aportacions realitzades. 

Aquesta jornada es concep com una jornada lúdica de tancament del procés 
de participació en la darrera fase del procés administratiu del Pla, donant 
importància a la participació del CAU com a òrgan principal de participació 
ciutadana. 
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Finalment, recordar que cadascuna d’aquestes actuacions ha d’anar 

acompanyada dels sistemes de comunicació i difusió establerts en el Pla de 

Comunicació on és dóna una especial rellevància a l’Oficina virtual del Pla. 

Per a l’execució del Pla de participació caldrà tenir en compte algunes 

premisses:  

1. Que la informació sigui completa, objectiva, fiable, rellevant, fàcil de trobar i entendre. 

2. Que les consultes tinguin objectius i regles clares que defineixin els seus límits i la obligació del 

govern de rendir comptes per l’ús de la contribució dels ciutadania. 

3. Que la participació es dugui a terme amb la flexibilitat i temps suficients per a permetre el 

sorgiment de noves idees i propostes per part dels ciutadans, així com els mecanismes necessaris 

per a la seva integració en els processos de govern. 

4. Per tal d’enfortir el compromís i la capacitat de les persones els governs han d’invertir el temps, els 

recursos i el compromís necessari...s’han de desenvolupar eines apropiades i avaluar la seva pròpia 

funció per tal que les mesures d’informació, consulta i de participació activa vagin acompanyades 

d’un disseny eficient i adequat. 

 

PNUMA. Nota de polítiques públiques. Juliol de 2001 
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  4.2 Suggeriments presentats a l’exposició pública de l’avanç 
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 4.3 Actes de les reunions del Consell Assessor Urbanístic 

 

2 de febrer de 2008 

12 de febrer de 2008 

19 de febrer de 2008 

4 de març de 2008 

11 de març de 2008 

18 de març de 2008 

1 d’abril de 2008 

22 d’abril de 2008 

29 d’abril de 2008 

6 de maig de 2008 

27 de maig de 2008 

4 de juny de 2008 

11 de juny de 2008 

18 de juny de 2008 

25 de juny de 2008 

9 de setembre de 2008 

4 de novembre de 2008 

5 de maig de 2009 

12 de maig de 2009 

19 de maig de 2009 

2 de juny de 2009 

10 de juny de 2009 

17 de juny de 2009 

1 de juliol de 2009 

8 de juliol de 2009 

14 de juliol de 2009 

22 de juliol de 2009 

25 de juliol de 2009 

29 de juliol de 2009 

16 de setembre de 2009 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 29 DE JULIOL DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sànchez Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 
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Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:25 hores del dia 29 

de juliol de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 25 de juliol de 2009 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 25-07-2009. 

 

2.- Visió de conjunt de la proposta del POUM 

 

El Sr. Ramon Ferré explica que a la reunió d’avui es farà una visió de tot el que s’ha tractat fins ara. El 

document que es presenta serà molt similiar al que es presenti a l’aprovació inicial. Avui són presents 

part de l’equip redactor del pla, Sr. Ricard Pié, Sra. Purifiación Diaz i Sra. Anna Majoral. 

 

El Sr. Joan López manifesta que ha d’haver una comprensió total del pla, s’ha de comentar qualsevol 

dubte que pugui sorgir. 

 

El Sr. Ricard Pié comenta la seva exposició preguntant: el municipi creix molt?, creixem poc?, té 

suficients equipaments? Parla de les grans xifres del pla, grans infraestructures (ferrocarril, carretera, 

etc…), zones d’equipaments, zones verdes. Ens aproximarem a les operacions més importants del pla, 

ja tractades. El pla fa les previsions necessàries pels propers anys. 

 

Haurà molta reforma del parc d’habitatges actual. 

 

Pel que fa a grans infraestructures: la via del ferrocarril, no hi ha cap previsió pel seu soterrament, però 

si que en els propers anys es plantejarà aquesta opció. La carretera C-31 és una via urbana, la decisió 

ja està presa, no caldrà fer un vial paral·lel a la C-32, aquesta ha d’acabar sent una via lliure de 

peatges. 
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Aquest nou pla, ha de preveure un gran espai per a equipaments, per donar servei a la possibilitat que 

es plantejarà als Jocs de la Mediterrània, un espai al Sector dels Cirerers per fer front a aquest 

esdeveniment. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que una qüestió fonamental d’aquest pla, és les noves necessitats 

d’equipaments. Haurà sòls amb superfície suficient per asolir aquests equipaments. Tractament del 

front marítim, aprofitar un àmbit perquè sigui atractiu per lligar tot el municipi, es delimita aquest 

àmbit, port – estació - centre de Segur de Calafell. Terrenys on es situa la Discoteca Louie Vega, 

operació d’àrea de nova centralitat per integrar les dues parts del municipi, terrenys actualment amb 

poca ocupació, s’aprofita el desnivell de la carretera fins la via del tren, des de l’estació de renfe de 

Segur de Calafell fins l’estació de Calafell es crea avinguda per assegurar aquesta centralitat, àmbit 

port-estació-part central de Segur. Transformació terciària de la part central de Segur de Calafell per 

crear un nucli central amb equipaments necessaris. Equipaments diversos fins l’autopista i també 

d’altres a la zona nord de Segur de Calafell. Al poble de Calafell, conservació, tranctament i resolució 

del nucli històric de Calafell i nou eixample de gran envergadura (Sector Els Cirerers). El pla relliga el 

conjunt de les operacions consensuades a les reunions del CAU. 

 

Existeixen diversos problemes per resoldre: el Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic i Arqueològic de Calafell, peça d’una certa complexitat. Un altre problema, les grans 

cessions, equipaments, habitatge assequible, 40% d’habitatge protegit a nous sectors. Totes les 

operacions han de complir la llei, la peça del centre de Segur de Calafell de gestió molt complicada. 

 

Tot el terme està qualificat amb una zona. Poble de Calafell (nucli històric), el pla preveu una 

normativa de conservació, edificació que es va fer al llarg dels camins de sortida del municipi amb 

profunditat edificable més o menys llarga, es proposa una profunditat edificable de 14 metres, també 

recuperació de l’estètica dels carrers, millorar condicions d’accés, normativa per permetre la instal·lació 

d’ascensors als habitatges. Al sector de la platja de Calafell, també es mantenen els 14 metres de 

profunditat edificable. 

 

L’Estany, Mas Mel Platja i la platja de Segur de Calafell, es preveu que els edificis es puguin adaptar 

per tal d’asolir nivells d’eficiència energètica que requereix el nou futur urbanisme. Mantenint els 

edificis actuals posant-se al dia en condicions d’habitabilitat. 
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Centre de Segur de Calafell: nucli central que agafi pes urbà, nou centre d’activitats i de comerç. 

Planta Baixa + 3 amb voravies de 4 metres. 

 

La resta del nucli de Segur de Calafell, nova nomenclatura de paràmetres urbanístics. Mecanismes 

mixtos ampliant el que es pot edificar. Intentar simplificar la normativa per tal de facilitar la gestió del 

tècnic municipal, aprofitar planta soterrani perquè pugui ser habitable. En parcel·les de certa pendent, 

que l’edificació es col·loqui arrambada a carrer, les cases s’edificaran respecte al carrer en parcel·les 

amb desnivell. Una altra normativa, buscar mecanisme que faciliti que es puguin separar certs 

condominis. 

 

Un altra qüestió, la zona hotelera. Existeixen diversos hotels al municipi en clau hotelera, s’ha de tenir 

en compte també la possibilitat d’instal·lació de nous hotels. S’hauria de mantenir la clau hotelera i 

ubicar-hi la mateixa a nous sectors? Un hotel necessita d’un espai lliure i una intensitat que el marca el 

propi mercat hoteler. Els petits hotels existents podrien tenir un marge del 10% per poder ampliar o 

mantenir l’edifici. 

 

El Sr. Salvador Vallès manifesta que s’haurien de posar al dia els grans hotels del municipi per tal que 

no es perdin i la possibilitat de treure la clau hotelera per tal que si no són rentables puguin tenir la 

possiblitat de passar a qualificació residencial. El Sr. Ricard Pié manifesta que si tanquen els grans 

hotels de Calafell s’hauran perdut perquè no hi ha sòl per nous hotels d’aquestes infraestructures. El 

Sr. Salvador Vallès proposa una reunió amb els hotelers del municipi per tal de debatre aquesta 

qüestió. El Sr. Ramon Ferré manifesta que fins ara, s’han conservat els hotels existents per la pròpia 

normativa, els hotels haurien de tenir un índex d’edificabilitat més elevat. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que s’ha de fer tot el possible perquè qualsevol que vulgui posar un 

hotel a Calafell, que no marxi, s’ha de buscar l’opció perquè pugui instal·lar-se. No es pot perdre el 

caràcter turístic del municipi. Hem de tenir un pla més obert i que pugui permetre la instal·lació de 

qualsevol establiment hoteler. Hem de poder ajudar el sector hoteler, a nivell municipal. Buscar 

polítiques econòmiques. Igual que tenim el Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic i Arqueològic (que hauran de tenir algun ajut municipal per conservar-los) també al 

sector econòmic hem d’anar cap aquí. 

 

El Sr. Massimiliano Revello manifesta que els petits hotels s’han de construir amb unes mínimes 

normatives per tal que puguin subsistir al municipi. 
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El Sr. Ricard Pié manifesta que el Pla General actual té zones exclusives hoteleres, tenen molts números 

perquè desapareixin i es facin habitatges, s’ha de pendre una decisió pel que fa a la normativa. 

 

El Sr. Jordi Sànchez posa l’exemple de l’Hotel Miramar. Aquest establiment estava en mal estat i el seu 

propietari va fer una rehabilitació molt costosa del volum que tenia. La millor operació pel propietari i 

pel propi municipi hagués estat enderrocar l’hotel i poder fer planta sòtan per aparcament mantenint 

les plantes existents. Hagués estat un bon exemple per no perdre un establiment hoteler d’aquestes 

dimensions. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que es podria tenir una doble clau urbanística. Com a primera, clau 

hotelera, i en cas que es vulgui fer residencial, donar menys aprofitament. 

 

El Sr. Joan López manifesta que la base econòmica del municipi es redueix passant els hotels a 

residencial. S’haurien de conservar els hotels existents i el que té un volum superior, que sigui 

volumetria asolida, edificis singulars. 

 

El Sr. Jordi Sànchez, la substitució s’ha de fer cap a possitiu o cap a la millora. 

 

El Sr. Àngel Verge manifesta que a la zona de l’Estany i Mas Mel platja no hi ha cap zona hotelera. El 

Sr. Jordi Sànchez manifesta que es va redactar un pla especial de la zona perquè es pogués 

desenvolupar i no va prosperar. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’han de posar més atractius perquè es puguin instal·lar hotels al 

nostre municipi, el pla ho ha de permetre. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que hem de proposar elements atractius a nivell municipal, perquè un 

possible inversor vegi que és un negoci posar un hotel al municipi. S’ha de crear la necessitat de fer 

hotels. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que existeix una competència difícil entre un sòl i un altre. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que al món hoteler hi ha un mínim d’habitacions, si no tens el mínim, 

no es pot fer perquè no funciona. No és el mateix fer un hotel a la platja, que a un sòl lliure 

d’edificació al seu entorn. S’ha de donar sortida a qualsevol tipus d’hotel al municipi, casa rural, etc… 
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El Sr. Ramon Ferré manifesta que si ve algú per instal·lar-hi un hotel, s’hauria de modificar el Pla 

General. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que s’ha de fer un pla amb un articulat normatiu que ho reguli i no 

s’hagi de fer cap modificació de pla general. 

 

El Sr. Ricard Pié explica, com a proposta, a tot el municipi facilitar l’ús hoteler, les àrees consolidades 

que tinguin un marge d’un 10% per adequar-lo a la normativa actual, per mantenir-los. S’ha de 

mantenir la clau hotelera, no plantejar-se la possibilitat a residencial. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta qué va passar amb l’antic Hotel Roserar?, va passar de ser un hotel a fer-se 

pisos. El Sr. Joan López contesta que no estava qualificat com a zona hotelera i podia fer habitatges. 

 

La Sra. Verònica Strijbos és partidària de fer desaparèixer la clau 5 (zona hotelera). Qui vulgui fer 

hotels, ja els farà. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que ha de ser viable econòmicament la ubicació d’un hotel al municipi. De 

quina manera es valoraria el sòl, només com a clau hotelera o que tingui també altres alternatives? Ha 

d’haver-hi un component perquè sigui viable. Han d’haver-hi estímuls perquè continui l’activitat 

econòmica. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que s’ha de pensar en un model de municipi. Al sector hoteler no se l’ha 

ajudat en res, s’ha de canviar el concepte, volem ser residencial i turístic, millores fiscals i millores de 

premi per conservar aquest sector. Afrontar que s’ha d’ajudar a aquest sector econòmic. 

 

El Sr. Massimiliano Revello discrepa molt en aquest sentit, el Calafell turístic no només és el sector 

hoteler, també la segona residència, els comerços, etc… 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que s’han de valorar tots els sectors, es posa en primer terme l’hoteler, 

però la resta de sectors també són una font molt important del turisme en aquest municipi. S’ha de 

premiar a totes les persones que fan un esforç. 

 

El Sr. Massimiliano Revello està conforme, però s’ha de premiar a tots els sectors econòmics. Protegir 

els hotels existents, perquè mantinguin la seva activitat. 
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El Sr. Àngel Verge fa una reflexió: s’ha de fer el que calgui per tal de conservar els hotels existents, 

molts ja han desaparegut. 

 

El Sr. Joan López resumeix el sector hoteler al municipi. Es podran instal·lar nous hotels, a totes les 

zones del municipi inserits en el teixit urbà. A banda d’això, tenim quatre hotels de cert tamany i dues 

zones especialitzades noves per poder instal·lar-ne de nous (al sector de la Discoteca i al sector dels 

Cirerers). 

 

El Sr. Massimiliano Revelló manifesta que al nou pla, s’ha de regular, per tal que les persones que 

vulguin reformar els seus establiments, ajudar-les. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que es poden fer hotels a qualsevol zona del municipi, però, també a 

l’Estany o a Mas Mel? El Sr. Joan López constesta que si, amb la mateixa qualificació urbanística. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que, on vulguin hotels, facilitats, totes. 

 

El Sr. Ricard Pié, després de tot el tractat fins ara, proposa el següent: mantenir la clau hotelera 

reconeixent el volum actual i donar facilitats de tot tipus que permetin la seva conservació. Introduir 

normativa de grans hotels. Les zones edificades que es permeti un marge d’un 10% per ampliació o 

rehabilitació qualitativa. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que quan el pla estigui en exposició pública, els ciutadans també podran 

fer les corresponents aportacions. 

 

El Sr. Ricard Pié, i canviant de tema, manifesta que al poble, platja i Segur de Calafell, es planteja una 

profunditat edificable de 14 metres. Pel que fa a les alçades, s’haurien de tractar. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que no s’haurien de tocar les alçades edificables, només amb la 

profunditat edificable ja es fa un gran pas, s’acabaran les vivendes interiors. 

 

El Sr. Joan López, pel que fa al centre de Segur de Calafell, manifesta que la normativa actual és 

planta baixa + planta pis + ½ planta. En aquest pla es proposa passar a planta baixa + 3. Planta baixa 

comercial amb 20 metres de fondària edificable. 
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El Sr. Ricard Pié manifesta que la tipologia d’edificis proposada permet doblar l’edificabilitat de la zona 

del centre de Segur de Calafell. 

 

La Sra. Cristina Fernández manifesta que no es pot proposar planta baixa + 2 a la platja de Calafell i 

per una altra banda es proposa planta baixa + 3 al centre de Segur de Calafell. El Sr. Joan López 

manifesta que posar planta baixa + 2 a la platja de Calafell, seria un problema atès que es baixaria una 

planta vers l’actual normativa. 

 

La Sra. Olga Elvira creu que el problema sobre aquesta qüestió és, que només són dues persones de 

Segur de Calafell representades en aquest CAU. Ara per ara, amb la normativa actual, el centre de 

Segur de Calafell és caòtic, no hi ha serveis, no hi ha equipaments, etc…, aquesta és la realitat. La 

proposta que es planteja es fa per obtenir equipaments a llarg termini, però ara per ara ja es 

necessiten aquests equipaments, no està d’acord amb planta baixa + 3, comporta més densitat de 

població. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que implantant aquesta normativa al centre de Segur de Calafell, 

tot el sector serà més sostenible, es crearà activitat econòmica que mantindrà a la resta de nucli. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que en el termini de 12 anys s’haurà desenvolupat el 10% del proposat 

al centre de Segur de Calafell. La ciutat jardí s’està convertint en primera residència, aquesta forta 

posició s’ha de portar a terme al centre de Segur. Sempre es podrà reflexionar més endavant. 

 

La Sra. Cristina Fernández pregunta si no seria sostenible la proposta de planta baixa + 2 al centre de 

Segur de Calafell. El Sr. Ricard Pié manifesta que la ciutat jardí no és sostenible, sembla més fàcil de 

cobrir les mancances amb planta baixa + 3, un inversor-promotor construirà a la part central del nucli. 

Amb planta baixa + 3 serà un mecanisme de transformació, la qual cosa farà que això sigui sostenible. 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta la seva disconformitat, atès que es perdrà el caliu de poble, de barri, on hi 

havia una caseta es transformarà en un bloc de planta baixa + 3. 

 

El Sr. Jordi Sànchez proposaria planta baixa + 2 al centre de Segur de Calafell, hi ha poc teixit social, és 

una bona aposta per fer poble. El Sr. Ramon Ferré manifesta que no surten els números amb planta 

baixa + 2. Una altra solució seria multiplicar per quatre o per cinc l’impost de béns immobles. 
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El Sr. Lluís Artal manifesta que continuament s’està parlant de sostenibilitat, però per part de 

l’Ajuntament, antigament no s’ha mantingut mai, el millor que es pot proposar pel centre de Segur de 

Calafell és el model de planta baixa + 3. Proposar planta baixa + 2 és condemnar a que no es faci, els 

números no surten. 

 

El Sr. Joan López, proposa un consens pel que fa al model de densificació del centre de Segur de 

Calafell, planta baixa + 2 o planta baixa + 3. Creu que si es proposa més edificabilitat els promotors 

s’animaran a fer-ho. Es podria proposar a l’Av. Catalunya i a la carretera C-31 planta baixa + 3 i la 

resta del sector, planta baixa + 2. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que és important el canvi de model, l’alçada va en relació a 

l’amplada del carrer. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que durant la vigència d’aquest nou pla, no s’espera un barri molt densificat 

en aquest centre de Segur, el propi sector s’anirà convencent molt lentament. 

 

El CAU acorda: acceptar la proposta de canvi de model al centre de Segur de Calafell, plantes baixes 

comercials i edificació alineació a vial. Deixar la proposta de planta baixa + 2 o planta baixa + 3, per 

més endavant. 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta que es podria proposar l’opció de fer planta baixa + 2 perquè 

posteriorment es pugui anar a planta baixa +3. Quin seria el calendari per l’aprovació del pla? 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que a començaments del mes d’octubre s’ha d’aprovar inicialment el 

POUM, atès que finalitza el període de suspensió de llicències amb motiu de l’acord d’aprovació del 

document de l’avanç. 

 

El Sr. Joan López manifesta que durant el mes d’agost es podran fer les reunions que calguin, atès que 

es portarà a terme el repàs del document proposat. 

 

El Sr. Ricard Pié, pel que fa als terrenys del camp de futbol de Calafell, la llei estableix la ubicació 

d’habitatge protegit, els plans generals poden determinar que algunes operacions no les facin i 

s’ubiquin en un altre sector. S’està treballant per tal que el camp de futbol no es toqui i l’habitatge 

protegit es pugui ubicar en un altre sector del municipi. 
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El Sr. Carles Rion manifesta que la seva voluntat seria poder millorar el camp de futbol de Calafell, 

s’està hipotecant urbanísticament un equipament. 

 

El Sr. Joan López manifesta que el CAU ja va consensuar la possibilitat de pactar una disposició 

transitòria vers la qüestió del camp de futbol de Calafell, si alguna vegada ha de desaparèixer aquest 

equipament, que es canvii la qualificació. 

 

La Sra. Cristina Fernández no està d’acord a que desaparegui aquest equipament, però ara s’entenen 

els motius, amb aquesta explicació, perquè es necessita una zona d’habitatge social per cobrir les 

mancances del municipi. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que és una bona proposta reduir les profunditats edificables a la platja 

de Calafell. Personalment i com a equip polític municipal, plantejaria, a la zona de la platja de Calafell 

el següent: a carrers amb una amplada de menys de 8 metres, planta baixa + 2. A Segur de Calafell 

també som valents de fer el que fem, a la platja també s’ha d’apostar fort, actualment és antipopular. 

 

El Sr. Joan López, pel que fa al conveni amb el Grup Gaudir, explica la darrera proposta: pel que fa al 

Sector 13 (discoteca) i l’Hotel Segur, no canvia el model, han demanat vivendes de 93,5 m2 metres, 

un total de 288 habitatges en lloc de 270, el mateix sostre però 18 vivendes més, l’habitatge social es 

col·locaria al mateix sector. Pel que fa al Sector K de Mas Mel, proposen fer, en lloc de 5 vivendes a la 

part més baixa, fer 3 blocs plurifamiliars, unes 30 vivendes més que l’anterior proposta, també 

urbanitzarien els accesos a Mas Mel, el sanejament, però no la vorera lateral paral·lela a la C-31. Pel 

que fa al sector de Segur de Dalt II-C, han de cedir 107 vivendes, 8000 m2 a l’Ajuntament i cedeixen 

anticipadament els terrenys de l’Hotel Segur. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que arribat aquest punt, la solució final, vers el conveni amb el Grup 

Gaudir, no és dolenta. 

 

El CAU arriba a un consens pel que fa al conveni amb el Grup Gaudir. 

 

El Sr. Ricard Pié explica la proposta pel que fa a la Masia de Cal Perotet: l’equipament de la Masia de 

Cal Perotet, per sota del carrer de la Dàlia sòl urbanitzable i per sobre sòl rústic. Es portarà a terme pel 

sistema de reparcel·lació, ocupació immediata del sòl quan s’aprovi definitivament el pla. 
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El Sr. Joan López manifesta que amb aquesta reunió es tanca el cicle del CAU i durant el mes d’agost 

s’estudiarà el document, a finals del mes d’agost es farà una reunió per tal de tractar de la normativa 

del POUM. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’aixeca la sessió essent les 23:30 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 29 de juliol de 2009 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 25 DE JULIOL DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sànchez Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 10:20 hores del dia 25 

de juliol de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 22 de juliol de 2009 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 22-07-2009, amb 

els següents modificacions: 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’hauria de modificar el paràgraf 3er pàgina 3: on diu “El Sr. 

Massimiliano Revello ………… l’arbrat de les parcel·les”, ha de dir: “El Sr. Massimiliano Revello, pel 

que fa a la zona de sòl urbà ubicada al nord-est del carrer d’Enric Granados i carrer d’Isaac Albéniz, 

manifesta la seva conformitat a que es pugui edificar en aquesta zona, sempre i quan es respecti 

l’arbrat de les parcel·les”. 

 

2.- Debat sobre les actuacions proposades pel POUM. (IX) 

 

El Sr. Joan López explica que el tema a tractar a la reunió d’avui, d’una banda serà el sòl no 

urbanitzable i d’altra, alguns petits àmbits al voltant del poble que encara no han estat tractats. En el 

cas que que hagin dubtes d’altres qüestions, tractades fins aquest momento, també es tractaran avui. 

 

El Sr. Joan López indica els diferents sectors a tractar; el poble de Calafell, els terrenys del Camp de 

Futbol de Calafell, els terrenys de la Cooperativa Agrícola, el sector de la Fàbrica de Les Tripes i la zona 

d’equipaments de la Urbanització Calafell Residencial. 

 

Les intervencions per validar al voltant del poble de Calafell són: la zona d’equipaments de Calafell 

Residencial ubicada a l’illa compresa entre el carrer del Priorat – carrer Segarra i carrer Ribagorça (zona 

on es troba el restaurant), actualment té qualificació de comercial, es proposa ubicar edificació amb 

activitat comercial i la part de darrera de l’illa, possibilitat de sòl per a equipaments. Una altra zona, els 

terrenys de la Cooperativa Agrícola, a la cruïlla del Passeig de la Unió i la Rambla Mossèn Jaume 

Tobella i la peça de davant (parquing situat al Passeig de la Unió cantonada carrer de Joan Nin), 

antigament hi havia una unitat d’actuació que estudiava la peça sencera incloent la plaça ajardinada 

de davant, continuarà la seva funció fins que la cooperativa decideixi no realitzar la seva activitat en 

aquest indret. 
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La Sra. Cristina Fernández pregunta si s’ha pensat en una alternativa al pàrquing de les escoles. El Sr. 

Ramon Ferré manifesta que quan es porti a terme el Pla Parcial del Sector Calafell Sud-Oest 

segurament ja estarà fet. 

 

La Sra. Cristina Fernández manifesta que seria interessant poder destinar el terreny de davant l’IES 

Camí de Mar, com a sòl per a equipaments. El Sr. Joan López indica que actualment, aquest terreny 

està qualificat de zona verda, però es podria canviar a sòl per a equipaments. El Sr. Ramon Ferré 

considera oportú poder qualificar-ho com a equipament, (aproximadament 5000 m2 de superfície). 

 

El CAU acorda: qualificar com a zona d’equipaments aquest terreny situat davant de l’IES Camí de Mar 

(entre el carrer Jaume Pallarès i el carrer del Priorat). 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que s’ha de trobar algun element jurídic perquè la unitat d’actuació de 

la Cooperativa Agrícola pugui tenir certa llibertat i autonomia pròpia. 

 

El Sr. David Pahissa manifesta que tot el relacionat amb els terrenys de la Cooperativa Agrícola, encara 

s’ha de tractar. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta, qué es pot fer actualment als terrenys de la Cooperativa Agrícola? El Sr. 

Joan López respon que actualment és sòl residencial. El Sr. Carles Rion manifesta que, en el cas que 

s’hagi de col·locar edificació en aquest sector, que sigui la mateixa tipologia que al barri del Sindicat, 

seria un model sostenible sempre salvaguardant els drets de la Cooperativa Agrícola. El Sr. Lluís Artal i 

Sr. Joan Herrera recolzen la idea del Sr. Carles Rion. 

 

El Sr. Joan López pregunta als components del CAU, on ubicarien els habitatges, als terrenys de la 

Cooperativa Agrícola o al pàrquing de davant (Passeig de la Unió cantonada carrer de Joan Nin)? 

 

El CAU acorda: col·locar el sòl residencial a la zona de l’aparcament i l’equipament a la zona de la 

cooperativa, però que quedi fora de programació, que sigui flexible en el termini d’execució. 

 

La Sra. Verònica Strijbos creu que aquest equipament, a la cooperativa, no seria necessari, atès que la 

zona ja té prou sòl per a equipaments. 
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Sector Fàbrica de Les Tripes: ja hi havia una unitat d’actuació de vivenda en filera (resolució del 

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques). Es proposa un vial paral·lel a la carretera de Bellvei 

que passi per davant d’aquest sector, col·locant l’edificació amb façana a aquest vial, el mateix 

arribaria al Clos del Rector i passaria per la futura ARE fins a la rotonda d’entrada al poble pel carrer 

Jesus. 

 

El Sr. Joan López manifesta, pel que fa al sector de la Fàbrica de Les Tripes, que es proposa una única 

unitat d’actuació amb blocs planta baixa + 2, una peça de zona verda, s’ha de fer el pla especial per 

veure com quedarien definitivament els blocs, per fer els edificis, els promotors hauran de construir el 

carrer i la zona verda. 

 

El Sr. Joan Herrera pregunta si no s’ha estudiat, pel que fa a la carretera de Bellvei, construir més 

amunt, passat el sector de la Fàbrica de Les Tripes, una altra rotonda. El Sr. Joan López manifesta que 

ja està estudiada la vialitat entre una rontonda i l’altra, s’eliminen els accesos actuals a la carretera i els 

recull el vial que es proposa paral·lel a la Fàbrica de Les Tripes. 

 

El Sr. Salvador Vallès pregunta on anirà ubicat l’aprofitament de l’equipament del Cinena de la 

Confraria de Pescadors (carrer Vilamar cantonada carrer Mallorca). El Jordi Sànchez manifesta que 

l’Ajuntament encara està estudiant i valorant com acabarà aquesta qüestió. 

 

Unitat d’actuació Masia de La Font. El Sr. Joan López explica que és una peça de sòl urbà, (part nord, 

entre la Crta. del Vendrell i el carrer Dr. Vandellós, actualment està qualificada com a residencial 

unifamiliar (clau 4c), passaria a ser un condomini amb més vivenda (15 aproximadament), més 

aprofitament, a canvi, el promotor cediria l’edifici de la Masia de La Font, que passaria a ser propietat 

municipal. 

 

El Sr. Joan Herrera pregunta si la rotonda ubicada al final del carrer Mestral i començament del carrer 

del Cremadell, a la urbanització Mas Mel, es podria connectar amb la nova rotonda que es planteja 

d’entrada al poble de Calafell, a la zona dels Cirerers. El Sr. Ramon Ferré manifesta que aquest vial es 

deixarà com a camí i no hi haurà circulació de vehicles. 

 

Terrenys del Camp de Futbol de Calafell. El Sr. Joan López proposa la possibilitat d’una operació de 

construcció d’habitatges, en aquests terrenys, a canvi de generar plusvàlues per portar a terme el nou 

gran estadi (jocs de la mediterrània) a la nova zona d’equipaments prevista al Sector Els Cirerers. 
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El Sr. Ramon Ferré manifesta que si els terrenys de l’actual camp de futbol de Calafell, es dotessin 

d’habitatge amb activitat comercial, guanyaria en seguretat i en major urbanitat el Passeig de La Unió. 

 

El Sr. Salvador Vallès no creu important construir habitatge en un camp de futbol per després haver de 

fer un altre més gran. 

 

La Sra. Cristina Fernández manifesta la seva disconformitat a que es puguin fer habitatges en aquests 

terrenys del camp de futbol. Actualment, els nens van caminant al camp, hi ha molta centralitat i 

integració social, prop dels instituts, de la piscina, del poliesportiu. Creu que no és necessari treure 

aquest equipament. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que normalment, tots els grans equipaments esportius es troben situats 

a les perifèries dels municipis, la ciutat necessita teixit urbà, s’ha de pensar en un futur i avançar amb 

una opció d’equipaments a 20 anys. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que els camps de futbol actuals, estan molt rentabilitzats i a la vegada 

saturats, s’ha de construir un equipament millor, el gran estadi necessitarà camps auxiliars. 

 

El Sr. Massimiliano Revelló manifesta que s’ha de pensar en un futur, d’aquí a 20 anys les escoles 

estaran molt ben organitzades, s’ha de preveure el nou espai per a equipaments. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que els actuals terrenys del camp de futbol, són zona verda de la 

Urbanització Calafell Residencial. El Sr. Ramon Ferré manifesta que fa dos mesos ho té en propietat 

l’Ajuntament. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que si finalment els jocs de la mediterrània no tenen cap incidència a 

Calafell, i no es necessita el nou gran estadi, qué passarà? El Sr. Jordi Sánchez manifesta que la reserva 

del sòl ja quedaria qualificada. El Sr. Lluís Artal creu que no surten el números pel que fa a l’execució 

del Sector Els Cirerers, grans infraestructures. Es podria deixar la qualificació oberta per si falla l’opció 

del gran estadi. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que es podria donar el cas que es construeixi el nou gran estadi i que el 

Sector Els Cirerers encara no estigui executat. 
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El Sr. Ramon Ferré manifesta que l’Ajuntament podria avançar l’execució l’execució d’infraestructures 

en aquest sector, com ja s’ha fet en d’altres zones del municipi. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta, que si s’acaba construïnt el gran estadi, el camp de futbol i el pavelló 

poliesportiu actuals, quedarien com uns equipaments més de barri. També manifesta que no cal que el 

gran estadi quedi ubicat en aquest emplaçament proposat. Com a grup polític municipal, el gran 

estadi el col·locarien en un altre emplaçament, com per exemple, per sobre i per sota de l’autopista, 

davant l’actual polígon industrial, carretera de Bellvei. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifeta que actualment el Passeig de La Unió no és una rambla, és una carretera, 

la connexió de poble-platja és aquest passeig. En un futur qué volem rambla o carretera? 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que es podrien generar plusvàlues d’aquest espai per fer altres projectes, 

és un lloc que se li pot treure molta rentabilitat econòmica, però, en el cas que s’hagi de portar a 

terme, que es faci de la manera més prudent possible. 

 

El Sr. Joan López indica les tres possibilitats als terrenys del camp de futbol: fer habitatge, no fer 

viveda, o deixar la possibilitat oberta. 

 

El Sr. Salvador Vallès proposar estudiar d’altres terrenys del municipi, susceptibles de fer el mateix del 

que es proposa a la zona del camp de futbol. 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta la seva conformitat pel que fa a la reserva de sòl per a la construcció del 

nou gran estadi i el seu desacord a que a la zona actual del camp de futbol hagin d’anar habitatges. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que també han d’haver instal·lacions esportives comarcals, una d’elles 

podria ser aquesta. 

 

El Sr. Àngel Verge veu un risc a poder construir habitatge als terrenys del camp de futbol, perquè la 

zona de la Masia de La Sinia, acabarà sent el mateix. Fa temps, s’havia proposat la construcció d’una 

residència a la zona de la Masia, i no s’ha portat a terme. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que es podria disposar de l’àmbit del camp de futbol i donar-li un sostre 

per tal d’estudiar la peça sencera i d’aquesta manera poder ordenar-la. 
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El Sr. Jordi Sànchez manifesta que s’ha de concretar un acord pel que fa al camp de futbol. És normal 

que hagin opinions diferents en algunes propostes. 

 

El Sr. Joaquim Vidal no troba correcte la reserva de sòl per a equipaments al Sector Els Cirerers, per tal 

de construir-hi el nou gran estadi. 

 

Hi ha opinions diverses de com ha de quedar qualificada la zona del camp de futbol. 

 

El Sr. Jordi Sànchez defensa l’opció d’ubicació d’habitatge, que pugui ser una aportació per donar-li 

vida al sentit del vial, que és una rambla, el quadrat del Parc de la Sinia i el Parc del Vilarenc ja no es 

pot tocar. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que, atès que no hi ha consens en aquesta proposta, que l’equip que 

governi en el seu moment, decideixi una opció o una altra. 

 

El CAU arriba al consens que la qualificació del Camp de Futbol de Calafell es mantingui com a 

equipament, però que hi hagi una disposició transitòria, en el POUM, que si en qualsevol moment, i 

per qüestions de necessitats, s’ha de canviar la seva ubicació, s’hauria de revisar el planejament per 

canviar la qualificació. 

 

Sòl No Urbanitzable. El Sr. Joan López diu que la proposta de l’equip redactor distingeix les categories 

de sòl següents: Sòl agrícola, sòl agrícola paisatgístic, sòl forestal, zones verdes en sòl no urbanitzable, 

equipaments en sòl no urbanitzable, vials en sòl no urbanitzable, zones de protecció hidràulica (domini 

públic la llera i la conca). 

 

El Sr. Jordi Sànchez proposa que s’introdueixi en aquest POUM, la guia de camins comarcals. 

 

El Sr. Joan López manifesta que darrera de l’actual depuradora, s’ubicaria la planta de reciclatge del Sr. 

Vallès i deixaria d’estar al costat del camí del Mas d’En Vives. Previsió del cementiri municipal, la conca 

situada darrera de la depuradora actual. El Sr. Jordi Sànchez proposa que es podria fer una 

incineradora. 

 

El Sr. Joan López manifesta que la muntanya on actualment es troba ubicada l’activitat del (Sr. Manuel 

Jurado) passarà a ser sòl no urbanitzable forestal (entrada al poble de Calafell, desde l’autopista pel 

carrer Jesus). 
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El Sr. Joan López explica que la nomenclatura de la normativa urbanística del sòl urbanitzable que 

indicarà el nou POUM serà: A (autoritzat), C (condicionat), Ph (prohibit). Protecció, educación 

ambiental i aproprament a la natura. Explotació de recursos primaris (construccions de nova planta i 

ampliacions lligades a l’explotació només si són inferiors a 15m2 i segons requeriments formals i 

d’integració paisatgística). Activitats rurals complementàries. Indústria. Noves infraestructures.  

 

El Sr. Joaquim Vidal proposa que aquestes petites edificacions de 15 m2 lligades a l’explotació de 

recursos primaris, siguin de pedra seca. 

 

El Sr. Joan López manifesta, pel que fa a les activitats rurals complementàries, inclou el Mas de 

l’Espasa, Can Borrell, Nucli de Montpeó i Can Seixanta.  

 

El CAU dóna el vist i plau a la possible ubicació del cementiri municipal i als usos previstos de les zones 

de sòl no urbanitzable. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta la seva conformitat a tot el que s’ha tractat anteriorment, però si es pot 

estudiar encara, s’haurien d’afegir més característiques per una major protecció, més sensibilitat, 

s’hauria de filar més prim el gran Parc de Segur, la vall del Mas d’En Vives i L’Escarnosa. 

 

La Sra. Olga Elvira pregunta: que passarà amb l’edifici actual del Mirador de Segur de Calafell? El Sr. 

Joan López manifesta que és un edifici disconforme, si algú sol·licita una llicència no es donarà, aquest 

edifici hauria de ser propietat municipal. 

 

El Sr. Joan López explica la darrera visió general d’aquesta reunió d’avui, on s’han situat els 

equipaments i zones verdes al municipi, a partir de les propostes plantejades a totes les reunions. 

 

La propera reunió del CAU serà el proper dia 29 de juliol a les 19:00 hores. 

 

La Sra. Cristina Fernández manifesta, pel que fa a la zona equipaments de Segur de Calafell (carrer 

Brasil), l’aprofitament de la qual es destina als terrenys de l’Av. d’Espanya (Plaça de Toros), qué passarà 

amb les activitats existents, els propietaris d’aquests negocis com es compensen? El Sr. Joan López 

manifesta que es crea un nou sector amb els beneficis i càrregues corresponents, en el repartiment cal 

tenir en compte el cost de reallotjament de l’activitat o la seva clausura, segons el doni el cas. 
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3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el proper dissabte dia 29 de juliol de 2009. 

 

S’aixeca la sessió essent les 14:15 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 25 de juliol de 2009 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 22 DE JULIOL DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sànchez Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:40 hores del dia 22 

de juliol de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 14 de juliol de 2009 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 14-07-2009. 

 

2.- Debat sobre les actuacions proposades pel POUM. (VIII) 

 

El Sr. Ramon Ferré explica que els temes a tractar a la reunió d’avui seran tot el relacionat amb les les 

urbanitzacions, el poble de Calafell i es farà una menció al catàleg d’arbrat que ja es va tractar en una 

altra reunió. 

 

El Sr. Joan López manifesta que de les propostes realitzades a la passada reunió on es va tractar el 

catàleg d’arbrat, s’han incorporat tres arbres més; un eucaliptus al carrer Igualada cantonada carrer de 

Rafel Casanova núms. 22-24, un eucaliptus al carrer del Miño núm. 13 i un càctus canalobre al carrer 

de Torredembarra núm. 2. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que que es passarà, per aprovar en un proper ple, el catàleg d’arbres 

d’interès local i l’inventari d’arbrat viari de tot el municipi. 

 

El Sr. Joan López manifesta que l’àmbit nomenat “Urbanitzacions” correspon als barris de: 

Urbanització Mas Romeu, Urbanització Calafell Parc, Urbanització Montmar / Urbanització Valldemar i 

Segur de Dalt. 

 

La Urbanització Mas Romeu amb teixit unifamiliar (clau de xalets), dos condominis de gran tamany a 

l’entrada de la urbanització a banda i banda de la Plaça Ricardo Lozano (el POUM reconeix condominis 

de petit i gran tamany per tal de no deixar fora d’ordenació actuacions antigues), es proposa 

desqualificar la zona ubicada entre els carrer de Manuel de Falla i el carrer d’Enric Morera (part 

esquerra entrant a la urbanització), es desqualifica també la zona industrial per sobre del carrer 

d’Eduard Toldrà i també la zona més propera a Segur de Calafell (part dreta del carrer Xavier 

Montsalvatge i del carrer Tomàs Breton). Es planteja un espai per equipaments als terrenys de l’antic 
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bar de la urbanització (plaça de Ricardo Lozano), poder edificar planta baixa + 2, amb la planta baixa 

de cessió com a equipaments a l’Ajuntament. 

 

Pel que fa a la zona amb fortes pendents del carrer d’Enric Granados, es debat la desqualificació de la 

zona que no té carrer construït i a la zona del carrer d’Enric Granados fins la part més alta del carrer 

d’Isaac Albéniz mitjançant un possible pla especial amb el mateix nombre de cases i sostre de 100 m2 

per vivenda (hi ha diverses opcions). 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que algun membre de la junta de la urbanització Mas Romeu, no estarà 

d’acord en que es desqualifiqui la zona ubicada entre el carrer de Manuel de Falla i el carrer d’Enric 

Morera (part esquerra entrant a la urbanització). 

 

El Sr. Massimiliano Revello, pel que fa a la zona de sòl urbà ubicada al nord-est del carrer d’Enric 

Granados i carrer d’Isaac Albéniz, manifesta la seva conformitat a que es pugui edificar en aquesta 

zona, sempre i quan es respecti l’arbrat de les parcel·les. 

 

El Sr. Jordi Sànchez proposa deixar edificar al final del carrer d’Enric Granados i del carrer d’Isaac 

Albéniz, però baixant l’edificabilitat de les parcel·les i amb unes condicions específiques. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que la legislación actual subvenciona la concentració d’edificació en zones 

concretes a les urbanitzacions. 

 

El CAU acorda: desqualificar la zona no urbanitzada, al carrer de Manuel de Falla i el carrer d’Enric 

Granados, i a la zona urbanitzada concretar un àmbit específic amb reducció de l’edificació, 

concentració de l’edifici tocant a carrer i protecció de l’arbrat. 

 

Espai per equipaments als terrenys de l’antic bar de la urbanització (plaça de Ricardo Lozano), poder 

edificar planta baixa + 2, amb la planta baixa de cessió com a equipaments a l’Ajuntament. 

 

El Sr. Joan López manifesta, pel que fa a la Urbanització Calafell Parc, que es proposa el següent: es 

planteja a l’entrada de la urbanització una petita rotonda i eixamplar el c/ Tremp expropiant la finca 

veïna esquerra (dirección Bellvei) per poder fer-lo de doble sentit, es planteja també la connexió amb la 

Urbanització Valldemar mitjançant una altra rotonda. Es proposa que es pugui ubicar activitat 

comercial en planta baixa a les illes ubicades entre el carrer d’Alp i l’Av. Central. La Masia de Can 
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Seixanta i la zona de Montpaó s’inclouen al catàleg de masies rurals i es qualifiquen com a sòl no 

urbanitzable. 

 

El Sr. Joan López manifesta, pel que fa a la Urbanització Valldemar i la Urbanització Montmar, el 

següent: es planteja el vial de connexió entre la Urbanització Montmar i la Urbanització Calafell Parc, 

també el vial que arriba a la Urbanització Valldemar, també la connexió de l’Av. de la Marca Hispànica 

amb el carrer de la Rosa. A l’entrada de la Urbanització Montmar per la zona de Calafell Parc i pel 

carrer de la Rosa, a la part esquerra del mateix existeix una zona verda d’aproximadament 6000 o 

7000 m2 que passaria a ser sòl per a equipaments i dues parcel·les propietat municipal passarien a ser 

sòl per a dotacions. A la Urbanització Valldemar es planteja la creació de diverses parcel·les noves per 

afavorir la connexió amb el Sector 5D de Segur de Dalt i també una rotonda entre aquests dos sectors. 

Es planteja també una cruïlla amb rotonda direcció Clariana. Es propasa que la finca de Cal Perotet es 

qualifiqui de dotacions i una unitat de sòl urbà discontínua que es requalificaria per posar 

l’aprofitament corresponent, per sobre del carrer del Gessamí. Una altra opció seria que a canvi de 

l’equipament de Cal Perotet, a les finques que té la societat de veïns al carrer de la Rosa, es pugui fer 

planta baixa + 1 amb plantes baixes comercials. Una altra opció seria qualificar la part de darrera de 

Cal Perotet com a sòl per a equipaments, actualment són terrenys per a cultiu clau 33 (sòl no 

urbanitzable – sòl lliure permanent), que es compensarien amb les finques propietat municipal, 

ubicades per sota d’aquest sector. 

 

El Sr. Jordi Sànchez proposa que el document de POUM hauria de recollir un antecedent per tal de 

poder negociar amb l’Ajuntament de Castellet i La Gornal l’ajust del límit de terme municipal. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que si l’aprofitament de Cal Perotet, queda ubicat al carrer de la Rosa es 

perdrà tota la visibilitat paisatgística. Creu més factible guanyar l’aprofitament amb els terrenys del 

carrer de la Dàlia, que ara per ara es troben desqualificats. 

 

El Sr. Jordi Sànchez proposa estudiar el valor de la propietat que té actualmente el Sr. Leo Stolber 

(propietari de Cal Perotet) i restar el que deu a l’Ajuntament, d’aquesta manera es podria saber de qué 

desposa l’Ajuntament per oferir-li. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que seria més coherent ubicar l’aprofitament de Cal Perotet, al carrer 

de la Rosa i no als terrrenys del carrer de la Dàlia, no disposariem de les parades de cultiu i només es 

tindria en compte el terreny de la Masia Cal Perotet. 
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El Sr. Jordi Sànchez manifesta que es podria exigir al propietari de la Masia de Cal Perotet, que torni a 

construir l’antic edificio, per tal que aquest passi a ser equipament, i la resta de finca buscar una 

volumetria per compensar-ho. 

 

El Sr. José Bonilla creu que no s’hauria de renegociar amb aquest propietari (Sr. Leo Stober), pels fets 

esdevinguts de l’enderrocament indegut de la masia. 

 

El CAU acorda: qualificar els terrenys de la Masia de Cal Perotet, com a equipaments, i compensar 

l’aprofitament amb els terrenys del carrer de la Dàlia. 

 

El Sr. Joan López, pel que fa al sector Segur de Dalt, planteja el següent: es crea un condomini que 

comporti planta baixa amb activitat comercial, entre l’Av. de la Marca Hispànica i el carrer de la Devesa 

de Girona. 

 

El Sr. Joan López, pel que fa al poble de Calafell, exposa el següent: el sòl nou per a dotacions seria on 

es troba ubicada la Masia de Cal Rion (carrer Principal nçum. 40) i Cal Xalamó (carrer de Joan Miró 

núm. 1), compensant amb els terrenys on actualment es troba ubicat el CEIP Calafell II (carrer 

d’Andalusia) podent edificar planta baixa + 2, qualificació actual del carrer de davant. Els terrenys de 

l’aparcament dels Cup’s (carrer de l’Aire – carrer d’Alfons Mañé – carrer del Baix Penedès) passarien a 

ser tot equipament. 

 

Tipologia de Pla Especial del Castell (ordenació nucli antic), una altra tipologia on no es podran 

agrupar parcel·les, quatre metres i mig de façana i 14 metres de fondària edificable, planta baixa + 2 i 

planta baixa +1 (al carrer del Pou). 

 

El Sr. David Pahissa i en nom dels veïns del carrer del Pou, no estan d’acord amb l’aprovació del 

Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que s’hauria d’analitzar illa per illa, el poble de Calalfell, i aplicar els 

criteris de la fondària de tota la planta baixa, creu que tot el poble amb planta baixa més dos seria més 

homogeni, element important respectar la façana actual i no permetre agrupacions. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que s’hauria de proposar una ordenança estricta pel que fa als 

habitatges del carrer Principal fins al carrer del Pou. 
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El CAU proposa: l’edificabilitat del carrer del Pou que passi a ser planta baixa + 2.  

 

El Sr. Salvador Vallès proposa que s’hauria d’introduir, a la normativa del POUM, els elements estètics 

a les cases del carrer del Mar que encara no estan edificades. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que es podria reservar l’espai de la finca ubicada al carrer del Mar núm. 

11 que actualment no està edificada i també s’hauria de vigilar qué es deixa edificar a la finca situada 

al carrer Major núm. 27 – carreró Major – carrer de Jesús (Ca La Modesta). 

 

El Sr. Joan López manifesta que a la finca de “Ca la Modesta” quedaria com a edificable a la part de 

façana del carrer Major (zona que queda devant la bòvila) amb planta baixa + 2, respectant el pati i la 

pineda existents. 

 

El Sr. Joaquim Vidal, pel que fa a la platja de Calafell, manifesta que l’opció proposada a anteriors 

reunions relacionada amb l’illa ubicada entre el carrer de Sant Pere – carrer Vilamar – carrer Mallorca i 

Av. de Mossèn Jaume Soler, s’estudii per tal que no perdi activitat, tal i com va passar amb la Plaça 

d’Alcalde Romeu. 

 

El Sr. Ramon Ferré explica que la darrera reunió del CAU serà el proper dia 29 de juliol. Posteriorment 

es convocaran reunions puntuals per tractar de les normatives del POUM, l’assistència serà voluntària. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el proper dissabte dia 25 de juliol de 2009. 

 

S’aixeca la sessió essent les 22:20 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 22 de juliol de 2009 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 14 DE JULIOL DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sànchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 
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Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:40 hores del dia 14 

de juliol de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 8 de juliol de 2009 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 8-07-2009. 

 

2.- Debat sobre les actuacions proposades pel POUM. (VII) 

 

El Sr. Ramon Ferré explica a tots els assistents els temes a tractar a la reunió d’avui, l’estratègia a seguir 

vers el conveni amb el Grup Gaudir i la ubicació de sòl per a equipaments a Segur de Calafell. 

 

El Sr. Joan López resumeix la darrera reunió (CAU de data 02-06-2009), que es va parlar de tot el 

relacionat amb el Grup Gaudir, la proposta del mateix i la postura de l’Ajuntament, avui es presenta 

una síntesi del que es proposa i del que es va recollir a la darrera reunió. Es fa menció dels sectors 

propietat d’aquest promotor, Sector 13 (Discoteca Louie Vega), Sector K Polígon 3 de la Urbanització 

Mas Mel, Sector C i E de Segur de Dalt i la finca de l’Hotel Segur. Pel que fa als Sectors C i E de Segur 

de Dalt, desapareixen, s’anula prácticamente tot l’aprofitament en aquests sectors, excepte la part que 

es troba ubicada entre Brises de Calafell i Segur de Dalt, on hi haurà zones per equipaments, zones 

verdes i zona per a vivendes. Al Sector K Polígon 3 de la Urbanització Mas Mel quedaria amb la zona 

verda que toca a muntanya i la part de baix del sector d’habitatge, l’Hotel Segur com a zona 

d’equipaments i habitatge social i el Sector 13 amb blocs de planta baixa + 2 i planta baixa + 3, amb 

les plantes baixes de locals comercials. S’agrupen els sectors de dos en dos, (Sector K Polígon 3 i 

Sector C de Segur de Dalt) (Sector 13 i Hotel Segur). Pel que fa al 10% d’aprofitament a cedir a 

l’Ajuntament, del Sector K i del Sector C, quedarà ubicat a la part de dalt del Sector C, i pel que fa a 

l’aprofitament del Sector 13 serà als terrenys de l’Hotel Segur. 

 

El Sr. Joan López explica que, on actualmente es troben ubicats els terrenys de l’Hotel Segur, es 

podran fer blocs amb dues o tres plantes d’aparcament, una planta per dotacions i la resta de vivendes 

de protecció oficial. 
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Al Sector del Pla Especial 13, es proposen 270 habitatges i 90 vivendes a l’Hotel Segur com habitatge 

protegit. 

 

El Sr. Massimiliano Revello manifesta que a la zona del Sector 13 existeixen uns jaciments 

arqueològics, no hi haurà problemes en el moment d’urbanitzar? El Sr. Ramon Ferré manifesta que 

existeix, com a finca catalogada, el jaciment de les trinxeres, el qual quedarà completament conservat 

sense cap tipus de problema. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que Grup Gaudir, haurà d’assumir les obres d’urbanització i construcció 

de la totalitat de les obres plantejades al pont i a la rotonda previstos, pel que a la urbanització del 

Sector 13. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que s’hauria d’establir al nou conveni a firmar amb el Grup Gaudir, el 

compromís del mateix a executar el drenatge de la urbanització Mas Mel i la resta de millores que 

s’estableixin. 

 

El Sr. Ramon Ferré explica que el Sector E de Segur de Dalt passaria a ser rústic, s’ha desqualificat, no 

es pot urbanitzar a sòls de més del 20% de desnivell. El Sector C de Segur de Dalt passa a ser zona 

verda excepte la part de nexe d’unió entre Brises i Segur de Dalt que hi haurà 100 vivendes, 

equipaments i zona verda. Cedeixen la seva propietat del Sector E a l’Ajuntament. 

 

El Sr. Joan López manifesta que es proposa la continuació de l’Av. de la Marca Hispànica, (nexe de 

Brises de Calafell a Segur de Dalt) que connectarà directament amb el carrer de la Rosa,  aquest vial 

s’executarà mitjançant el propi pla parcial que es presenti  d’aquesta zona. Obtenim en aquest sector 

nord, sòl per dotacions, zones verdes i el 10% d’aprofitament mig del Sector K de Mas Mel. 

 

El Sr. Joan López explica la darrera versió al Sector K Polígon 3 de la urbanització Mas Mel, 240 

vivendes amb blocs de planta baixa + dos i a la part més baixa del polígon 10 vivendes unifamiliars. 

Grup Gaudir no vol habitatge protegit dins els seus sectors. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que els habitatges protegits han d’estar ubicats dins del seu propi sector. 
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El Sr. Carles Rion pregunta quantes vivendes es preveuen construir al Sector 13. El Sr. Joan López 

contesta 270 habitatges al Sector 13, al Polígon 3 del Sector K 250 i 100 vivendes a la part nord del 

Sector C de Segur de Dalt. A la finca de l’Hotel Segur, 90 habitatges protegits. 

 

El Sr. Ramon Ferré explica que es canvia la tipologia d’habitatges al Sector K Polígon 3 de Mas Mel a 

canvi d’alliberar més zona verda i s’urbanitza com a parc la part del torrent. 

 

El Sr. Massimiliano Revello manifesta que un dels punts de força, per tal que Grup Gaudir accepti el 

conveni, és el nombre de vivendes que puguin fer. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que el benefici que pugui obtener Grup Gaudir amb els habitatges que se li 

deixen construir al Sector 13 i al Sector K Polígon 3, serà notablement superior a la resta de sectors per 

la qual cosa resultarien prou beneficiats. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta, pel que fa a la disponibilitat dels terrenys de l’Hotel Segur, si es procedéis 

a la signatura del conveni amb el Grup Gaudir, quins serien els sectors on es podria començar a 

treballar? El Sr. Ramon Ferré contesta que haurien de presentar un pla parcial de qualsevol dels sectors 

(Sector 13 amb els terrenys de l’Hotel Segur) i (Sector K Polígon 3 amb la zona nord del Sector C de 

Segur de Dalt) i a més a més les cessions anticipades. El Sr. Carles Rion manifesta que no es perdi 

l’opció que es planteja als terrenys de l’Hotel Segur, esperant que s’executi el corresponent pla parcial. 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que fruit del conveni a signar, s’exigirà ocupar els terrenys de l’Hotel 

Segur, anticipadament. 

 

La Sra. Olga Elvira pregunta perquè no s’ha grafiat encara la proposta plantejada als terrenys de 

l’Hotel Segur. El Sr. Joan López manifesta que serà edificación de planta baixa + 4, similar a 

l’ordenació de les finques del voltant. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que no se li hauria de donar més aprofitament a Grup Gaudir, del que 

s’està plantejant en aquesta reunió. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que s’haurien d’adquirir molts compromsos amb la urbanització Mas Mel 

pel que fa, per exemple, a les obres de drenatge de la mateixa, noves zones d’habitatges a construir, 

etc… 
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El Sr. Joan López manifesta que tot el que s’ha recollit en aquesta reunió podria ser una opció 

relativament equilibrada, qüestió de compromisos d’infraestructures. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que el Pla General ha de perseguir els objectius proposats, important 

arribar a un acord amb aquest operador, la reducció d’edificabilitat que s’ha aconseguit és molt 

interessant. Pel que fa a l’espai de l’Hotel Segur, perquè no podem donar més edificabilitat a la part 

nord del Sector C de Segur de Dalt? Aquest Ajuntament, necessita amb urgència, poder disposar dels 

terrenys de l’Hotel Segur, s’ha de signar el conveni. 

 

El Sr. Joan López creu que no s’hauria de carregar d’edificabilitat la part nord per descarregar els 

sectors més baixos proposats, la topografia no admet res més del proposat. El Sr. Ramon Ferré 

manifesta que si no es signa el conveni, el punt de partida seria un altre. 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta que si Grup Gaudir exigeix d’una o altra forma, que les xifres presentades 

en la reunió d’avui, no s’incrementin més. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que s’ha de fer un model i no crear un precedent pel que fa a l’habitatge 

protegit, qualsevol altre sector podria solicitar que aquesta tipologia d’habitatge es faci fora del propi 

sector. 

 

El Sr. Lluís Artal proposa que es pugui barrejar zona d’equipament públic amb zona d’equipament 

privat, per tal de poder negociar amb Grup Gaudir i obtenir la resta de proposta. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que, en línies generals, hem d’anar a poder firmar el conveni. 

 

El CAU dóna consens a aquestes propostes, incorporant a la negociació del conveni amb Grup Gaudir, 

la possibilitat de que el drenatge de la Urbanització Mas Mel vagi a càrrec d’aquest promotor i també 

l’arranjament de la zona verda que limita amb la carretera C-31 de la mateixa urbanització. 

 

El Sr. Joan López, i una vegada finalitzat el tema relacionat amb Grup Gaudir, explica que un altre 

punt a tractar en aquesta reunió és el de sòl per a dotacions a Segur de Calafell. Es planteja una 

tècnica per anar buscant equipaments a canvi d’edificabilitat. S’exposa mitjançant un dibuix 

esquemàtic. La primera operació seria els terrenys del Tennis Bonavista (Av. del Comte Gómez de 

Orbaneja núm. 108 ) una superfície aproximada de 5000 m2, a canvi de passar aquest sòl per a 
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dotacions, es podrà edificar a unes parcel·les propietat de l’Ajuntament ubicades al mateix carrer. La 

segona operació podria seria els terrenys ubicats a l’Av. Espanya núms. 111-113 cantonada Av. 

Anglaterra núms. 55-57, passaria a ser sòl per a dotacions a canvi de que la resta d’illa passi a ser Clau 

3b (ordenació residencial oberta plurifamiliar). La tercera operació proposada és als terrenys de la zona 

industrial ubicada entre el carrer Brasil, carrer del Pinar i carrer de la Cúspide, passarien a sòl per a 

dotacions a canvi de poder edificar amb clau 3b a la finca de l’Av. d’Espanya núm. 304 (Plaça de 

Toros). La quarta operació seria als terrenys del Tennis Sant Miquel passar a dotacions / equipaments, 

donant continuïtat al carrer del Repós amb la conseqüent edificabilitat a banda i banda del mateix. La 

cinquena operació a proposar és sòl per a dotacions l’illa ubicada entre el carrer de Les Antilles i el 

carrer Paraguai i l’illa per sota d’aquesta que passi a ser plurifamiliar clau 3b amb plantes baixes 

comercials (zona Parc de La Pau). La sisena proposta està relacionada amb els terrenys ubicats al final 

del carrer de La Pau, aconseguir sòl per a dotacions i posar aprofitament a solars propietat de 

l’Ajuntament a la mateixa zona. La setena proposta de terrenys per a dotacions seria a l’Av. Alemanya 

núms. 83-87 cantonada Av. d’Espanya núms. 174-176, poder edificar arrambat a les edificacions 

existents i la resta de la finca com a dotacions. La darrera proposta ve relacionada amb la línia 

elèctrica, zones verdes de cessió gratuïta i poder edificar a diverses peces al llarg de la línia d’alta 

tensió. 

 

El Sr. Jordi Sànchez posa de manifest la possibilitat de passar a equipaments la zona al voltant del 

Camp de Futbol de Segur de Calafell, per sota de l’autopista. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta que si per tal de compensar les dotacions previstes al carrer Brasil, s’ha de 

donar una edificabilitat de clau 3b. El Sr. Joan López contesta que si. 

 

El Sr. Joan López manifesta que a la darrera reunió del CAU es farà una repassada general, aquesta 

manera de treballar és encertada, pel que fa als equipaments i fins l’autopista? 

 

Les properes reunions del CAU seran el dimecres dia 22, dissabte dia 25 (visió global) i el dimecres 29 

de juliol. Durant el mes d’agost es propasa que una comissió formada per membres del CAU 

voluntaris, estudiin la normativa urbanística del POUM. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 
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S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el proper dimecres dia 22 de juliol de 2009. 

 

S’aixeca la sessió essent les 22:10 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 14 de juliol de 2009 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 8 DE JULIOL DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Ana María González Luque (en representació Grup Polític Municipal ADMC) – Regidora de 

Seguretat Ciutadana 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:45 hores del dia 8 

de juliol de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 1 de juliol de 2009 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 1-07-2009. 

 

2.- Debat sobre les actuacions proposades pel POUM. (VI) 

 

El Sr. Ramon Ferré i el Sr. Joan López expliquen que el tema a tractar a la reunió d’avui serà acabar de 

debatre les al·legacions presentades al Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 

Arqueològic, una part de les quals ja van ser tractades a la reunió del CAU de data 17 de juny de 

2009. 

 

La Sra. Maria Almirall i el Sr. Pau Arroyo, fan un repas ràpid de les al·legacions, vers el Catàleg i Pla 

Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic, explicades a la reunió del dia 17 de 

juny de 2009. A continuació es resumeixen una per una, la resta d’al·legacions presentades: 

 

Número d’inventari 72 – Cal Panxo – carrer del Mar núm. 16: Es planteja una al·legació pel que fa a 

l’aprofitament del pati interior atès que dóna a un altre carrer, que es mantingui protegida només la 

façana de l’habitatge, que es treguin els cables dels serveis elèctrics existents a la façana i que es 

modifiqui el nom de la finca de Cal Panxo al seu originari de Cal Pancho. El Sr. Pau Arroyo manifesta 

que la proposta seria que el pati interior, atès que dóna a un altre carrer, proposar una profunditat 

edificable similar a la dels cosos annexes, es mantindria part del pati protegit, es protegeix tot el 

conjunt de l’habitatge i s’accepta castellanitzar el nom atès que és l’original. 

 

Número d’inventari 59 – Cal Castellenc – carrer del Pou núm. 24 i número d’inventari 62 – Cal 

Francesc de l’Elena – carrer del Pou núm. 22: Els propietaris d’aquestes dues finques plantegen una 

al·legació manifestant que no tenen cap interès arquitectònic ni arqueològic i que per aquest motiu no 

han de ser incloses al catàleg. El Sr. Pau Arroyo manifesta que la proposta seria de catalogar-les atès 

que són prou interessants perquè formen part d’un carrer concret, allà vivia la gent més humil del 

poble de Calafell, es catalogarien com a record històric, mantenint-les es recupera el valor ambiental 
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del carrer. A la finca de Cal Castellenc es deixaria fer una sèrie de millores o modificacions a la façana 

per la conservació de la mateixa i que l’immoble sigui habitable. A la finca de Cal Francesc de l’Elena 

també es permetran certes llibertats, no sent molt estrictes alhora de realitzar qualsevol intervenció a 

la mateixa. Es permetran les obres necessàries per la seva habitabilitat. 

 

Número d’inventari 60 – Cal Demus – carrer del Carme núm. 9, número d’inventari 70 – Cal Moreno / 

Cal Pere Pipes – carrer del Carme núm. 10A i número d’inventari 88 – Cal Tarragona – carrer del 

Carme núm. 10B: Els propietaris d’aquestes finques plantegen unes al·legacions manifestant que no 

tenen cap interès històric, artístic, etc… i que no s’ha tingut un criteri objectiu en el moment de 

catalogar-les. El Sr. Pau Arroyo manifesta que es cataloguen aquestes finques perquè, més o menys 

agrupades mantindran l’ambient antic d’aquest barri, unitat com a conjunt, val la pena mantenir-les, 

possibilitat de deixar ocupar el pati de darrera, però que ho determini el POUM. El Sr. Joan López 

manifesta que hi ha una major pressió per part dels veïns d’aquestes cases per l’edificabilitat actual 

necessària. El Sr. Joaquim Vidal pregunta, vers l’Antiga Casa de Cal Tallaret al poble de Calafell, 

perquè es permet pujar una planta més en aquesta finca i no en aquestes cases del carrer del Carme. 

El Sr. Pau Arroyo manifesta que pel que fa a l’Antiga Casa de Cal Tallaret, es protegeix, entre d’altres 

elements, la porta d’entrada, desmuntat la teulada no canviaria res, perquè es pot refer la mateixa 

però al pis de dalt; a les finques del carrer del Carme s’haurien de desmuntar pràcticament tot 

l’habitatge. 

 

Número d’inventari 93 – Casa 2 – carrer de Montserrat núm. 31: Els propietaris presenten una 

al·legació similar a les finques anteriors, que es pugui fer una planta més, manifesten també que 

actualment la casa no conserva cap element de l’estructura original. El Sr. Pau Arroyo manifesta que la 

proposta seria deixar ocupar el pati posterior però en planta baixa, si que es conserva l’estructura 

inicial, la porta de fusta és l’original. El Sr. Joan Herrera pregunta si es podria comprovar si realment es 

conserva l’estructura original d’aquest habitatge. El Sr. Pau Arroyo manifesta que la propietat hauria 

de demostrar mitjançant llicència d’obres, per exemple, si és l’estructura original, o en tot cas, realitzar 

cates als murs de càrrega per comprovar el material emprat a l’obra. 

 

Número d’inventari 43 – Botiga de Pescadors 3 – Passeig Marítim de Sant Joan de Déu núm. 17: Els 

propietaris presenten una al·legació manifestant que aquest habitatge no és una botiga de pescadors, 

que no conserva elements originals, que la casa va ser reformada i que no forma part de la Casa 

Barral, per la qual cosa sol·liciten que es tregui del catàleg. La Sra. Maria Almirall afirma que era botiga 

de pescadors i que no s’ha de descatalogar perquè té prou valors històrics, queda condicionada 

perquè toca a la Casa Barral i haurà de conservar el pati posterior igual que aquest darrer habitatge. El  
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Sr. Joan López manifesta que aquest habitatge, Botiga de Pescadors 3, ja es proposa al POUM com a 

edifici per dotacions, per la qual cosa ja quedaria conservada. 

 

Número d’inventari 105 – Casa del Lleó – carrer de Vilamar núm. 63: Els propietaris presenten 

al·legació per la impossibilitat d’ampliació de l’immoble i que s’exclogui del catàleg. La Sra. Maria 

Almirall manifesta que aquest habitatge conserva elements significatius de l’arquitectura 

contemporànea, ha quedat encaixonada però és l’única que queda, també és molt significatiu el lleó 

que hi ha a façana, volums molt nets. El Sr. Joan López manifesta que, vers aquesta finca, només 

existeixen dades del registre de la propietat que justifiquen la seva antiguetat. 

 

La Sra. Verònica Strijbos pregunta perquè no s’ha proposat per a la seva catalogació la finca del carrer 

Monturiol núm. 28 (Sammy’s). El Sr. Pau Arroyo explica que no es poden catalogar totes les finques, 

s’ha triat una sèrie d’edificacions amb un criteri objectiu i aquesta no està catalogada. El Sr. Joan 

López manifesta que la legislació vigent contempla que el POUM ha d’incorporar el catàleg de bens de 

patrimoni arquitectònic i arqueològic. La Sra. Maria Almirall i el Sr. Pau Arroyo manifesten que aquest 

document és un catàleg obert, sempre es pot incorporar qualsevol altra finca que es proposi. 

 

Número d’inventari 156 – Xalet 4 – Av. de França núms. 27-29: Els propietaris d’aquesta finca 

al·leguen excloure-la del catàleg per la pèrdua patrimonial que això suposa i que es pugui aixecar una 

planta més. La Sra. Maria Almirall manifesta que aquesta edificació va ser projectada per dos 

arquitectes reconeguts, són molt innovadores respecte a la seva època de construcció, espais de 

jardins, entrades i sortides, no es pot deixar aixecar una planta més i es proposa també desprotegir 

una part del pati per si volen fer qualsevol annexe, volums auxiliars. El Sr. Joan López manifesta que 

amb un bon projecte es pot afegir una intervenció moderna sobre una edificació antiga, qualsevol 

podria fer una proposta davant l’Ajuntament per poder fer aquestes possibles ampliacions. El Sr. Pau 

Arroyo explica que a la normativa del catàleg queda indicat que qualsevol que vulgui fer una 

intervenció necessita d’un equip tècnic que justifiqui tot el que es manifesta al catàleg, en el cas 

concret s’hauria de procedir a la modificació de la fitxa de la finca, davant d’una intervenció molt 

puntual. El Sr. Joaquim Vidal manifesta que s’ha de fer servir el sentit comú. El Sr. Joan Herrera 

manifesta que estem tractant protegir el patrimoni arquitectònic i arqueològic. 

 

El Sr. Carles Rion creu que tot això és il·lustratiu del que tenim en cada època, és un reflexe de la 

nostra societat. 
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Número d’inventari 111 – Destil·leria de l’Hostal – carretera del Sanatori núm. 3: L’al·legació que 

presenta la seva propietat és per una qüestió administrativa en relació al conveni amb l’Ajuntament, 

que serà el que determini les intervencions i usos d’aquest edifici. 

 

Número d’inventari 143 – Masia de Cal Perotet – carrer de La Rosa núm. 39: El Sr. Pau Arroyo 

manifesta que aquesta masia es va enderrocar durant el període que es confeccionava aquest catàleg, 

no sembla lògic mantenir-la. El Sr. José Bonilla és partidari de mantenir aquesta finca al catàleg i que 

d’aquesta manera quedi gravat a la història. El Sr. Joan López posa de manifest si val la pena 

reconstruir aquesta edificació. El Sr. Lluís Artal manifesta que la Masia de Cal Perotet era la peça 

arquitectònica de la zona i referent social de la Urbanització Valldemar, creu que el resultat d’aquesta 

catalogació, hauria de ser un edifici que tingui referent històric i que s’aproximi al màxim al que hi 

havia, s’ha d’intentar reconstruir al màxim i això és el que vol tota la urbanització. El Sr. Pau Arroyo 

manifesta que es podria reconstruir. El Sr. Joan Herrera pregunta, que en cas que es reconstrueixi, qui 

ho hauria de fer. El Sr. Ramon Ferré contesta que qui hagi de construir en aquesta finca. El Sr. Joan 

López pregunta als components del CAU si estan d’acord que aquesta finca passi a ser equipament 

públic, es podria fer la corresponent gestió urbanística. El Sr. José Bonilla és partidari perquè tota la 

peça passi a ser equipament i mantenir la volumetria de la masia. El Sr. Lluís Artal proposa que es 

podrien eliminar els elements no adients i poder saber quina estructura té una masia i conservar la 

seva tipologia. El Sr. Carles Rion manifesta que la Masia de Cal Perotet ha d’estar catalogada, encara 

que sigui per dignitat pública, independentment del que es reculli el POUM. 

 

El CAU arriba al consens que la finca de la Masia de Cal Perotet quedi catalogada i que a la seva fitxa 

es parli de reconstruir l’element bàsic de la mateixa i regular el seu entorn. 

 

Número d’inventari 134 – Jaciment Arqueològic de la Vinya de Jan Rion (ZEA) – 250 metres al nord de 

la carretera de Calafell a Bellvei i número d’inventari 138 – Jaciment Arqueològic dels Carquinyols 

(ZEA) – Polígon 2 Parcel·la 2 a la dreta del torrent de la Cobertera a uns 500 metres de la carretera de 

Calafell a Bellvei: El Sr. Pau Arroyo manifesta que aquests jaciments són competència de la Generalitat 

de Catalunya - Departament de Cultura i s’està parlant amb el mateix per tal d’argumentar les 

al·legacions presentades. Al primer jaciment es va fer una prospecció i no es van trobar restes 

arqueològiques, la Generalitat de Catalunya creu que la zona del jaciment pot ser més àmplia. El Sr. 

Joan López manifesta que si existeixen valors arqueològics s’han de preservar, que es localitzin i que es 

facin els corresponents informes. El Sr. Pau Arroyo manifesta que aquest cas és més complexe perquè 

també té competències la Generalitat de Catalunya. Pel que al jaciment inventariat com a número 
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138, la seva propietat al·lega que la Generalitat de Catalunya va contestar que no hi havia cap 

jaciment i el mateix Departament de Cultura manifesta que en aquell moment es va informar d’una 

manera errònia però si que realment existeix un jaciment arqueològic. S’ha enviat notificació a aquest 

departament per tal que ens informin si existeix o no qualsevol jaciment arqueològic en aquesta finca, 

s’ha d’aclarir mitjançant els informes tècnics que s’emetin. 

 

El Sr. Joaquim Vidal, vers les finques catalogades al carrer del Carme a la platja de Calafell, manifesta 

que a dreta i esquerra del mateix carrer hi ha edificacions de planta baixa + 1, es podria fer un 

pensament i deixar aquell tram de cases, que no estan incloses al catàleg, qualificades amb planta 

baixa + 1, és tema de catàleg o de POUM? El Sr. Joan Soler creu que el propietari de cada una 

d’aquestes finques, actualment té el dret d’aixecar més plantes o no, mantenir o no la seva propietat, 

en el moment que vulgui, respectant la normativa en cada moment. El Sr. Ramon Ferré manifesta que 

el Pla General es modifica a benefici general i no a nivell particular. 

 

El Sr. Carles Rion discrepa d’aquesta visió expansiva o extensiva, ens portarà una superior conflictivitat, 

hem de ser prudents, entén la postura de cada un dels veïns que ha fet la seva al·legació, són 

al·legacions defensives, que no s’extengui amb excés la catalogació del municipi. 

 

El Sr. Pau Arroyo manifesta que els catàlegs, normalment es fan amb caràcter expansiu, per la qual 

cosa s’han de marcar unes directrius. 

 

La Sra. Verònica Strijbos creu que catalogar actualment una finca que els seus propietaris han 

conservat fins ara, és com un càstig per a ells. El Sr. Ramon Ferré manifesta que l’urbanisme no té en 

compte la propietat, aposta per l’interès general de la ciutat. L’Ajuntament de Calafell va decidir 

confeccionar aquest catàleg perquè va arribar un moment que les cases s’enderrocaven i es feien blocs 

de pisos; en aquest catàleg s’ha de posar un límit, qué cataloguem, com cataloguem. El Sr. Carles Rion 

manifesta que s’ha d’evitar conflictivitat vers les al·legacions presentades, s’ha de valorar el risc de 

catalogació. 

 

El Sr. Lluís Artal creu que també s’hauria d’introduir la catalogació del paisatge i fins i tot dels carrers, 

hem de recuperar revestiments, textures, etc… Segurament no és un tema de catàleg i si de 

l’urbanisme. El Sr. Joan López manifesta que l’obligació de l’Ajuntament és confeccionar un catàleg, 

s’ha fet amb un criteri homogeni, les peces catalogades han estat argumentades, s’ha de defensar 

aquest document, ens poden impugnar qualsevol aspecte que s’aporti al POUM, s’ha de valorar i 

analitzar qualsevol aportació que es plantegi al CAU. 
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El Sr. Ramon Ferré manifesta que la indicació que ha fet el Sr. Joaquim Vidal, en relació a les cases del 

carrer del Carme, s’ha d’estudiar. Totes les qüestions que es plantegen en aquestes reunions queden 

recollides. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que el catàleg s’ha fet, però en aquesta reunió s’han introduit propostes 

que depassen aquest document, hi ha d’altres instruments per conservar, per exemple, el paisatge, 

normes de volums, textures, materials, colors, etc… 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el proper dimarts dia 14 de juliol de 2009. 

 

S’aixeca la sessió essent les 22:00 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 8 de juliol de 2009 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 1 DE JULIOL DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:45 hores del dia 1 

de juliol de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 17 de juny de 2009 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 17-06-2009. 

 

2.- Debat sobre les actuacions proposades pel POUM. (V) 

 

El Sr. Ramon Ferré explica a tots els assistents que el tema a tractar a la reunió d’avui serà el front 

marítim. També s’ha de confeccionar un calendari del CAU, atès que ja s’està tancant i hem de tenir 

un dibuix pel proper dia 30 de juliol, queden cinc sessions. 

 

El Sr. Joan López indica les dates de les properes reunions del CAU: dimecres dia 8 de juliol, dimarts 

dia 14 de juliol, dimecres dia 22 de juliol i dissabte dia 25 de juliol on es portarà a terme el tancament 

del CAU veient tota la temàtica del POUM i es convocarà per les 10:00 hores (en finalitzar aquesta 

reunió es farà un dinar). El dijous dia 30 de juliol es farà entrega del document del POUM. El mes 

d’agost servirà per repassar tot el document. Al mes de setembre es proposarà una fotografia del CAU 

amb tot l’equip redactor, que serà el moment de presentar el document definitiu perquè es presenti a 

l’Ajuntament i d’aquesta manera portar a terme l’aprovació inicial del mateix. Hi haurà 3 mesos 

d’exposició pública durant el qual s’explicarà el nou pla. Passat aquest termini, s’aniran analitzant les 

diferents al·legacions que es puguin presentar. El CAU finalitzarà a la reunió del mes setembre i es 

tornarà a reprendre cap a començaments d’any. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’ha constituït una associació de comerciants a Segur de Calafell i 

s’ha donat l’opció per tal que puguin assistir a les reunions quan es tractin temes relacionats amb 

Segur de Calafell. 

 

El Sr. Joan López, explica mitjançant un plànol tots els sectors tractats en reunions anteriors. Parlarem 

del front marítim i farem una reflexió general. A la zona de la platja no hi ha espais per equipaments, 

fins ara s’ha incrementat usos i edificabilitat, amb aquest pla es reduirà intensitat d’usos i edificabilitat 

a partir del que hi ha en aquest moment. S’ha de buscar equipaments nous a la zona de la platja el 

més homogenis possibles. 
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El Sr. Carles Rion proposa que el Sr. Joan López parli de la història, els orígens des del punt de vista 

urbanístic. El Sr. Joan López arriba a aquest municipi com arquitecte municipal l’any 1987. En aquells 

moments, i en relació al pla general, s’obria el període de contesta d’al·legacions de l’anterior pla, no 

es parlava d’àrea metropolitana; Calafell tenia uns 5000 habitants. L’any 1988 hi ha una forta 

embranzida pel que fa a la construcció. S’urbanitza la zona de l’Estany – Mas Mel. El Pla General del 

1989 retalla l’edificabilitat respecte l’anterior pla. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que tot el que s’ha fet fins ara ha estat dins la normativa vigent a cada 

moment i van ser decisions que es van anar prenent, pel que fa al tipus d’edificació al front marítim. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta si el nou pla contemplarà que l’edificació feta fins aquest moment es vagi 

adaptant amb la normativa que es prevegui en aquest POUM. El Sr. Joan López contesta que si i que 

durant la reunió d’avui s’exposarà al detall. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’ha d’intentar contenir edificabilitat i trobar equipaments a la franja 

costanera. S’ha d’actuar al voltant de les cases de pescadors, al voltant de l’edifici de les dependències 

municipals de la Platja de Calafell, al passatge de Sant Antoni, al solar buit propietat del Sr. Daza al 

costat mateix de l’Hotel Canadà Palace i a l’edifici situat davant dels Apartaments Costa d’Or al carrer 

de Vilamar cantonada carrer del Pintor Mir. Pel que fa a la zona de l’Estany-Mas Mel, s’ha de tractar 

els solars buits, les zones verdes ubicades a banda i banda del carrer Santiago Rusinyol, l’illa ubicada 

dins els carrers Cossetània – Josep Vicenç Foix – Av. Mossèn Jaume Soler i carrer de Joan Salvat 

Papasseit i a la zona del Sr. Garcia Burló, darrera dels Apartaments Mescha carrer Milà i Fontanals – 

carrer del Tajo i Av. de Mossèn Jaume Soler. 

 

El Sr. Carles Rion proposa el solar on es trobava ubicada l’antiga caserna de la guàrdia civil. El Sr. Joan 

Joan López manifesta que aquesta finca està ben situat però és petita i s’hauria de tornar a canviar de 

qualificació urbanística. 

 

El Sr. Joan López manifesta que a la platja de Calafell, la primera reducció d’edificabilitat que es 

proposa, és la fondària edificable, que passa a 14 metres, més ventilació i iluminació pels patis 

interiors, des de la Carrerada d’En Ralet fins l’Estany. 
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El Sr. Lluís Artal manifesta que amb planta baixa + 4 i amb 14 metres de profunditat edificable, si no 

es gestiona bé es pot trigar molt de temps a enderrocar les edificacions existents, perquè perdran 

edificabilitat. 

 

El Sr. Joan López manifesta que la primera operació que es planteja és les zones de la Plaça Alcalde 

Romeu, les cases de pescadors i a les dependències municipals. La plaça de davant les dependències 

municipals ha d’arribar al carrer de Rafel Casanova. Les cases de pescadors amb una fondària 

edificable de 14 metres amb planta baixa + 3, es portaria a terme mitjançant un pla de millora urbana. 

La botiga de pescadors 3 ubicada al Passeig Marítim de Sant Joan de Déu núm. 17 també es proposa 

per equipaments. 

 

El Sr. Joan Soler manifesta que serà una operació molt difícil tractar la zona de les cases de pescadors, 

qui es faria càrrec de tot el que suposa aquesta proposta? El Sr. Joan López manifesta que es farien les 

vivendes, i els veïns actuals es passarien a nous pisos, amb més o menys compensacions econòmiques. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que aquests veïns poden demanar una compensació econòmica o amb 

nous pisos. 

 

El Sr. Joan López explica també la possibilitat d’obrir el carrer de Vilamar connectant amb la plaça 

Alcalde Romeu. 

 

El Sr. Joan Soler manifesta que quan es va obrir la plaça Alcalde Romeu, al Passeig Marítim, es va 

poder fer, però obrir el carrer Vilamar a la plaça Alcalde Romeu, ho considera força difícil atès que hi 

ha vivendes afectades. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que al dibuix que s’exposa a la reunió, a la plaça Alcalde Romeu, surt 

grafiat un vial que connecta amb el carrer de Rafel Casanova, considera que no s’ha de posar. El Sr. 

Joan López contesta que no hi ha intenció de fer aquest vial, ha estat un error de dibuix. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si està afectada la casa ubicada al carrer del Doctor Dachs núm. 27 

cantonada carrer d’Igualada a la plata de Calafell. El Sr. Joan López contesta que no està afectada. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que seria molt positiu poder obrir locals a la plaça Alcalde Romeu. 
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El Sr. Lluís Artal considera molt acceptable la possilibitat obrir el carrer Vilamar fins la plaça Alcalde 

Romeu, amb locals a banda i banda del carrer. 

 

El Sr. Joan López proposa aconseguir passos cap a l’interior d’illa des del carrer Mallorca i des del 

carrer Sant Pere. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si la plaça situada al carrer Mallorca tocant a l’Av. Mossèn Jaume Soler, 

quedarà de la mateixa manera que actualment. El Sr. Joan López contesta que si, però que es podria 

continuar amb la finca del transformador. 

 

El Sr. Joan López manifesta que la proposta de la finca situada davant dels Apartaments Costa d’Or, 

carrer Vilamar cantonada carrer del Pintor Mir, seria qualificar-la per poder ubicar vivendes però que la 

meitat del solar passi a ser per a equipaments. El solar del Sr. Daza, al costat de l’Hotel Canadà Palace, 

la meitat de l’aprofitament seria per a equipaments i l’altra meitat per a vivenda. 

 

El Sr. Carles Rion posa sobre la taula la problemàtica del pas dels Apartaments Florida, carrer Vilamar 

núms. 74-78, es farà alguna actuació?, està tancat i l’Ajuntament ho té perdut, el nou pla pot entrar 

en aquest assumpte? El Sr. Joan López contesta que si hi ha consens, es podria declarar com a públic 

el pas dels Apartaments Florida. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que pel que fa a l’assumpte del pas dels Apartaments Florida, existeix una 

sentència i podria ser un problema, però vota perquè aquest sigui públic. 

 

La Sra. Olga Elvira pregunta que si pel fet que es faci públic aquest vial dels Apartaments Florida, 

obliga a l’Ajuntament fer el seu manteniment. El Sr. Joan López contesta que evidentment, si passa a 

ser públic ho mantindrà l’Ajuntament, però seria molt important poder aconseguir-ho per deixar l’illa 

oberta al Passeig Marítim. 

 

El CAU arriba al consens que es proposi aquest vial, al nou pla, com a públic. 

 

El Sr. Àngel Verge pregunta si està afectat el xalet situat davant l’antiga Discoteca Vips, carrer 

Monturiol núms. 42-44. El Sr. Joan López contesta que només amb els 14 metres de profunditat 

edificable proposats. 
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El Sr. Joan López explica com quedarà el Passatge Sant Antoni a la platja de Calafell. 

 

El Sr. Àngel Verge i el Sr. Joaquim Vidal no estan d’acord amb com ha de quedar el Passatge de Sant 

Antoni fins el Passeig Marítim, que no es faci l’equipament proposat a façana amb el passeig. El Sr. 

Joaquim Vidal manifesta que era una bona oportunitat per fer arribar el nou passatge fins al passeig. 

 

El Sr. Joan López explica diverses propostes per poder ubicar equipaments a la zona de l’Estany – Mas 

Mel: solar buit a l’Av. Cossetània núm. 20 cantonada carrer de Mercè Rodoreda núms. 4-10, es 

proposa l’equipament a canvi del que es pugui fer a la zona industrial que toca amb el terme 

municipal de Cunit, carretera C-31 núms. 131-167 a Segur de Calafell (amb l’increment 

d’aprofitament es pagarà l’equipament de l’Estany). 

 

El Sr. Joan Herrera proposa que al vial que ve per sobre de la carretera C-31, tocant la Urbanització 

Mas Mel, es pugui fer un passeig peatonal públic al talús que connectaria amb la rotonda de l’entrada 

de la pròpia urbanització. 

 

El Sr. Joan López explica la proposa de L’Estany – Mas Mel – platja de Segur de Calafell. Es redueix a 

1,25 l’índex d’edificabilitat, actualment l’índex és 2. A la finca del Sr. Garcia Burló, es guanyaria un 

equipament de 8000 m2 a canvi de poder edificar a la zona de les pistes de tennis. 

 

El Sr. Joan López explica també la possibilitat d’un equipament de 8000 m2 a la parcel·la ubicada a 

l’Av. Mossèn Jaume Soler cantonada carrer de Carles Barral, a compensar am el sector de la Discoteca 

Louie Vega. Existeix una altra opció que seria la de col·locar l’equipament al mateix sector de la 

discoteca. 

 

El Sr. Joan López explica la història de la platja de Segur de Calafell. Illa compresa entre els carrers del 

Guadalquivir i del Vístula a Segur de Calafell, edificabilitat 1,25 per obtenir zones per equipaments. 

Una altra opció, la delimitació d’àmbit en reforma, illes de davant l’estació del ferrocarril a Segur de 

Calafell (carrer d’Antoni Almazor – Passeig Marítim – carrer del Rin – carrer de Lluís Companys), un 

índex d’edificabilitat d’1,25, s’haurà de fer un pla de millora urbana i així quedarà recollit al pla. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta si les finques inicials d’aquesta zona són les dibuixades al plànol que 

s’exposa. El Sr. Joan López contesta que si. 
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El Sr. Joan Soler proposa que al mes de setembre es faci una sortida des del mar per navegar pel 

municipi coincidint amb la presentació del document del POUM. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el proper dimecres dia 8 de juliol de 2009. 

 

S’aixeca la sessió essent les 22:00 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 1 de juliol de 2009 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 17 DE JUNY DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:40 hores del dia 17 

de juny de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 10 de juny de 2009 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 10-06-2009. 

 

2.- Presentació del catàleg d’arbrat 

 

El Sr. Joan López presenta a la Sra. Lorena Rodríguez i al Sr. Antoni Falcón (enginyers de l’empresa 

Matèria Verda), encarregada de la confecció del catàleg d’arbres d’interès local, amb l’ajuda també del 

Sr. Josep Manel Alvarez (biòleg i professor de l’Institut Camí de Mar). 

 

El Sr. Antoni Falcón presenta al CAU la proposta d’arbres a catalogar al municipi pel seu valor històric, 

científic, sentimental, popular, etc…, que reuneixin condicions per poder ser catalogats. Catalogar un 

arbre implica la seva protecció i conservació (segons el decret 47/1988 de l’11 de febrer publicat al 

DOGC) i l’elaboració d’un pla que fixa objectius com: evitar la seva desaparició o degradació, establir 

un règim sancionador sobre les infraccions que es realitzin i establir una normativa tècnica i les 

condicions específiques que hauran d’observar les intervencions que es duguin a terme en els 

elements catalogats. 

 

Per cada element proposat per a catalogar s’ha elaborat una fitxa, articulada en 4 apartats bàsics: 1.- 

Dades generals: espècie, nom català i castellà, família, orígen, núm. de catalogació, data de 

catalogació. 2.- Dades de l’arbre: alçada, perímetre, vigorositat, estat fitosanitari, estat de l’escossell, 

entorn, estructura. 3.- Dades de localització: fotografia, plànol emplaçament, ubicació, 

propietat/titularitat. 4.- Valoració: justificació, recomanacions de manteniment, pautes de 

manteniment. 

 

La proposta de catàleg que es presenta avui, inclou un total de 17 arbres, que són els següents: un 

plataner d’ombra ubicat a la Pla de l’Estació de Calafell, un pí pinyoner ubicat a la Plaça de l’Estació de 

Calafell, un garrofer ubicat al carrer Foix, un garrofer ubicat a la zona escolar (IES Camí de Mar), un 

pitospor ubicat als jardins de la Masia de Cal Bolavà, un tamariu ubicat a la Plaça de l’Estany (carrer 

Manuel Benet Ortiz), un pi blanc ubicat a la carretera C-31 (final del terme municipal tocant a Cunit), 

un pi blanc ubicat al pati interior de l’Hotel Canadà Palace, un xiprer de California ubicat al pati 

interior de l’Hotel Canadà Palace, un arboç ubicat a l’Av. del Mediterrani, un arbre tuart ubicat al 

carrer de la Garona, un arbre tuart ubicat també al carrer de la Garona, un roure ubicat al Torrent de 
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Montpeó / Camí Mas d’En Vives, un roure ubicat també al Torrent de Montpeó / Camí Mas d’En Vives, 

una olivera ubicada al Torrent de Montpeó / Camí Mas d’En Vives, una alzina ubicada al Torrent de 

Montpeó / Mas Romeu i una palmera canària ubicada als jardins de l’Hostal Antiga. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si estan proposats per la seva catalogació els pins existents davant el 

mercat municipal de Calafell, al final del Passeig de la Unió; ja es van tallar diversos dels que van 

quedar a la banda de Barcelona, que no es tallin els que queden, tenen un gran valor històric. El Sr. 

Antoni Falcón manifesta que no estan proposats però que es poden estudiar i, en tot cas, incorporar-

los. 

 

El Sr. Carles Rion fa l’observació que el pi ubicat al final de la C-31 a Segur de Calafell, davant l’antic 

supermercat Mar Blau, feia de fita amb el terme municipal de Cunit. El Sr. Antoni Falcón manifesta 

que a la fitxa del mateix, s’indica que aquest exemplar es va deixar com a marca del punt límit entre 

Calafell i Cunit. 

 

El Sr. Joan López manifesta que la ubicació correcta del cirerer arboç és al carrer Duero i no a l’Av. 

Mediterrani com indica la seva fitxa. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si està previst catalogar l’olivera ubicada al Passeig Marítim de Sant Joan de 

Déu, davant l’Hotel Kursaal. El Sr. Antoni Falcón manifesta que no està proposada però que es pot 

estudiar, i, en tot cas, incorporar-la. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que si s’han catalogat tots els garrofers, s’hauria de catalogar un que es 

troba ubicat darrera la llar d’infants de la Urbanització Mas Mel. El Sr. Joan López creu que també 

s’hauria d’incorporar, així com un càctus existent a la finca del carrer Torredembarra núm. 2 

cantonada carrer Principal. 

 

El Sr. Joaquim Vidal també proposa la possible catalogació d’un eucaliptus ubicat al carrer Igualada 

cantonada carrer del Doctor Dachs. El Sr. Antoni Falcón manifesta que es pot estudiar, i, en tot cas, 

incorporar-lo. 

 

El Sr. Lluís Artal fa l’observació que dins la finca de Cal Perotet existeixen diversos arbres que es 

podrien catalogar. 
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El Sr. Salvador Vallès proposa també la catalogació d’una palmera ubicada a la Masia de Cal Bolavà. El 

Sr. Joan López manifesta que ja es va estudiar i es va optar per no proposar la seva catalogació per no 

complir els paràmetres mínims. 

 

La Sra. Cristina Fernández manifesta que aquesta proposta de catalogació, s’ha fet després de trepitjar 

molt el municipi per tal de poder ubicar tots els possibles arbres per catalogar. El Sr. Joan López 

comenta que la Sra. Lorena Fernández ha estat molts dies trepitjant el municipi i ha pogut estudiar 

tots els exemplars susceptibles de catalogació. 

 

El Sr. Massimiliano Revello manifesta que al carrer Miño a Segur de Calafell hi ha un jardí, de propietat 

privada, amb arbres impressionants, que també es podrien estudiar per la seva catalogació.. 

 

El Sr. Salvador Vallès proposa que s’estudii també una palmera datilera ubicada dins la Masia de La 

Sinia; podria ser la de més alçada del municipi. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta de quina manera es protegiran aquests arbres. El Sr. Antoni Falcón respon 

que no es poden tallar i es podrien col·locar unes plaques als mateixos per la seva senyalització. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta si s’han catalogat els margallons existents a tot el municipi. El Sr. Joan 

López respon que els margallons ja estan protegits per la legislació. 

 

El Sr. Joaquim Vidal pregunta si s’han estudiat els arbres existents al Passatge de Sant Antoni a la 

platja de Calafell. El Sr. Joan López respon que ja s’han estudiat i no s’han trobat criteris per a la seva 

catalogació, tot i que al projecte d’urbanització del carrer es proposarà la seva conservació. 

 

El Sr. Antoni Falcón manifesta que es comprovaran tots els arbres que s’han proposat a la reunió 

d’avui i si són interessants es podrien afegir a aquest catàleg. El document del catàleg es comença 

però no és un document tancat. Es poden incorporar exemplars amb el pas del temps. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que aquest document és el primer del POUM, s’haurà d’aprovar en un 

Ple de l’Ajuntament. S’ha de tancar una proposta quan s’hagin comprovat tots els arbres proposats i 

aprovar-la. Es proporcionarà a cada un dels membres del CAU un CD amb el catàleg d’arbrat 

proposat, en format PDF. Si s’ha d’incorporar alguna altra cosa, també s’afegirà. 
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3.- Debat de les al·legacions presentades al Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic i Arqueològic 

 

El Sr. Ramon Ferré presenta a la Sra. Maria Almirall i al Sr. Pau Arroyo (equip redactor del Catàleg i Pla 

Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic). S’han rebut diferents al·legacions pel 

que fa a l’aprovació inicial d’aquest document i serà el tema del qual es tractarà avui, només es 

discutiran les fitxes de les finques que han tingut al·legació. Aquest catàleg serà incorporat al 

document de POUM, i d’acord amb la consulta efectuada amb l’equip d’advocats del POUM. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si pot haver-hi qualsevol incompatibilitat per incorporar el catàleg 

directament al document del POUM. El Sr. Ramon Ferré respon que no, d’aquesta manera ja quedarà 

resolt el document del catàleg sense cap més aprovació del mateix. 

 

El Sr. Joan López manifesta que totes les cases catalogades, seran una zona concreta, una única zona 

dins el document del POUM. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si totes les al·legacions rebudes, pel que fa al document del catàleg, són de 

propietats privades. La Sra. Maria Almirall respon que totes són particulars. 

 

La Sra. Maria Almirall fa un resum ràpid del document del catàleg. Es composa d’un total de 159 

fitxes, es va portar a terme la seva aprovació inicial i es van presentar un total de 26 al·legacions. 

Aquestes al·legacions es podrien resumir en tres categories, per una banda, que s’exclogui la finca 

directament del catàleg; per una altra banda, la pèrdua patrimonial, i la darrera, oferir una segona 

opció mantenint només alguns elements o qualsevol tipus de compensació. 

 

El Sr. Joan Herrera pregunta si les 26 al·legacions són de finques concretes, sense que s’hagi presentat 

més d’una a un mateix edifici. La Sra. Maria Almirall respon que si, que no hi ha més d’una al·legació a 

una mateixa finca. 

 

A continuació es resumeix una per una, les al·legacions presentades: 

 

Núm. d’inventari 36 – Barraca del Mas d’En Vives 1 – Polígon 7 Parcel·la 97. Es planteja una al·legació 

des del punt de vista de l’excessiu entorn de protecció, 20 metres de protecció de radi (establert pel 

propi equip redactor). El Sr. Joaquim Vidal manifesta que, pel que fa al manteniment de la barraca, 
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s’ha d’obligar a la persona propietària per fer-ho. El Sr. Pau Arroyo manifesta que no es pot obligar, 

però si que es recomana el seu manteniment. Es recomana fer un camp de treball per tal de recuperar 

aquestes barraques, que l’Ajuntament fos el promotor d’aquesta iniciativa. 

 

Núm. d’inventari 5, 6, 24 i 30 – Barraca de la Coma Farella 1 (Cremadell núms. 153-167) – Barraca de 

la Coma Farella 2 (Polígon 7 Parcel·la 14) – Barraca del Camí de la Casa Vella (Súria núm. 10 N2-24) – 

Barraca del Fondo de la Casa Vella. L’al·legació es refereix a les quatre barraques, són del mateix 

propietari. Manifesten que és improcedent incloure-les pel seu estat de conservació. El Sr. Pau Arroyo 

manifesta que l’estat de conservació no és cap motiu per no catalogar-les, es poden reconstruir tal 

com s’indica al catàleg. El Sr. Carles Rion pregunta dins de quin sòl estan ubicades aquestes barraques, 

i si és un sòl el qual es pot desenvolupar urbanísticament, que passaria? El Sr. Joan López respon que 

s’haurà de discutir algun cas quan arribi el moment de l’ordenació del POUM. El Sr. Ramon Ferré 

manifesta que s’haurà d’estudiar la que estigui dins un sòl en el que s’hagi d’urbanitzar. El Sr. Lluís 

Artal pregunta si s’obrirà un altre termini d’al·legacions, pel que fa a aquest catàleg, a l’aprovació 

inicial del POUM. El Sr. Joan López manifesta que s’obrirà un termini d’al·legacions al POUM, el qual ja 

inclourà aquest catàleg. El Sr. Joan López manifesta que es contestaran les al·legacions en el moment 

que es notifiqui que ha estat aprovat inicialment el POUM, quan es porti a terme l’aprovació inicial es 

dirà que queden arxivades aquestes al·legacions i que passen a formar part de l’expedient del POUM. 

 

Núm. d’inventari 2 – Antiga Casa de Cal Tallaret – Major núm. 19. Es demana a l’al·legació la 

possibilitat de modificar la teulada en cas que s’incrementi l’edificabilitat. El Sr. Pau Arroyo manifesta 

que ja se li permet a la fitxa del catàleg, ja queda recollit, no hi ha problema, queden catalogats altres 

elements incorporats. Conservant l’estructura de façana podria aixecar una altra planta. 

 

Núm. d’inventari 99 – Casa 8 – Penyes núm. 3. L’al·legació es presenta pel que fa a les intervencions 

necessàries que s’indiquen a la fitxa del catàleg, s’han de fer obligatòriament ara mateix? S’han decidit 

aquestes intervencions d’una manera discrecional. El Sr. Pau Arroyo manifesta que el dia que es facin 

modificacions a façana, s’hauran d’executar segons la descripció a la fitxa del catàleg, però no se li 

obliga ara mateix, que les faci quan toqui. 

 

Núm. d’inventari 81- Cal Sec del Mas – Església núm. 17. El seu propietari presenta al·legació 

manifestant que no té cap mena de valor, metodologia incorrecta alhora de catalogar-lo i pérdua 

patrimonial, que protegeixin només la façana. El Sr. Pau Arroyo manifesta que no es vulnera la llei de 

patrimoni cultural catalana, els valors de catalogació d’aquesta edificació són de tipus històric, estètic i 

tècnica constructiva. La protecció és de la totalitat de la finca, no només de la façana. El Sr. Joan López 
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manifesta que s’ha de tenir en compte que es puguin fer intervencions puntuals perquè compleixen 

condicions d’edificabilitat, justificat mitjançant un projecte tècnic. El Sr. Joaquim Vidal posa de 

manifest el cas que si es pogués fer planta baixa més dos, i algú anés a viure, si podria tenir la cédula 

d’habitabilitat. 

 

Núm. d’inventari 76 – Cal Romeu – Torredembarra núm. 2. L’al·legació es presenta pel que fa a la 

possibilitat d’elevar la teulada existent, permetre edificació on es troben actualment els cossos 

auxiliars, materials diferents als originals en el cas de fer obres de manteniment i concretar ajuts per 

part de l’Ajuntament. El Sr. Pau Arroyo manifesta que es proposa protegir els cossos més antics i 

deixar edificar a les parts adjacents, a una zona poder fer planta baixa, planta baixa més una i planta 

baixa més dos, guardant la mateixa tipologia d’edificació dels voltants. El Sr. Joaquim Vidal planteja 

que a la zona fora de l’àmbit de protecció, es pugui fer planta baixa més dos i que sigui públic l’espai 

interior. El Sr. Joan López manifesta que aquesta proposta ja és un tema del POUM. El Sr. Pau Arroyo 

exposa que el catàleg obliga a enderrocar un cos de l’edificació per tal que quedi net l’edifici històric i 

no podrà aixecar la coberta. 

 

Núm. d’inventari 57 – Cal Carnisser Nou – Principal núm. 34. Es planteja quin era el cos principal de 

l’edifici, problema amb el convent de monges del costat, perquè antigament, havien estat units els dos 

edificis. El Sr. Pau Arroyo manifesta que aquest catàleg proposa tres zones en aquesta finca, zona a) 

cos original, zona b) cossos afegits modernament, que es pugui fer planta baixa més dos i zona c) el 

pati, no construir del nucli històric, que es pugui fer el que marqui el POUM. El Sr. Carles Rion 

pregunta si és una sola casa. El Sr. Pau Arroyo respon que és una única finca registral. El Sr. Pau 

Arrroyo manifesta que es protegeix la peça original, la que toca al carrer, i la resta de cossos que són 

més moderns, es treuen con a edificis catalogats. 

 

Núm. d’inventari 46 – Ca la Marieta de les Monges – Principal núm. 36. L’al·legació presentada és 

similar a l’anterior. El Sr. Pau Arroyo planteja protegir l’edifici antic i que el POUM digui el que es pot 

fer a la resta de les parts edificades i no protegides. El Sr. Carles Rion pregunta si històricament havien 

estat connectats aquests dos edificis. El Sr. Pau Arroyo manifesta que no està molt clar, sembla ser que 

sigui aquest el més antic i posteriorment es fes l’altre. 

 

Núm. d’inventari 144 – Masia de Cal Rion – Principal núm. 40. L’al·legant planteja que la casa no té 

cap valor artístic ni arquitetònic i que ha de quedar exclosa del catàleg, cossos auxiliars a estudiar, la 

seva rehabilitació en funció de les necessitats de la seva propietat. El Sr. Pau Arroyo exposa que és 

evident el seu valor artístic i arquitectònic, es modifica el concepte de les parts principals a protegir i es 
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deixen enderrocar la resta de cossos que no tenen cap valor i zona lliure d’edificació que queda inclosa 

a la zona de protecció. El Sr. Joan López manifesta que l’enderroc de les parts afegides seria per 

millorar l’aspecte físic de la zona més antiga que queda catalogada, la resta de finca es podrà fer el 

que marqui el POUM. 

 

La resta de les al·legacions presentades de les finques del catàleg, seran tractades en una propera 

convocatòria del CAU. 

 

4.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el proper dimecres dia 1 de juliol de 2009 i per 

continuar el catàleg pel dia 8 de juliol. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:40 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 17 de juny de 2009 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 10 DE JUNY DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sànchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Rosa Mª Torrubiano (suplent del representant Associacions Sector Econòmic) – Secretària Fòrum 

Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 
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Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:40 hores del dia 10 

de juny de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 2 de juny de 2009 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 02-06-2009. 

 

2.- Debat sobre les actuacions proposades pel POUM. (IV) 

 

El Sr. Joan López fa una introducció del que es parlarà a la reunió d’avui, el centre de Segur de 

Calafell, la zona inclosa dins el perímetre de la Ronda de Sant Miquel / carrer de Joan Maragall / C-31. 

Al document de l’avanç del pla ja es va parlar del nou centre de Segur de Calafell, una zona que 

podria donar serveis i dotacions a una bona part de la població. Explica l’aprofitament urbanístic actual 

del centre de Segur, PB+1+1/2. En aquesta revisió del pla es planteja una tipologia d’alineació a vial, 

sense distància entre edificis, carrers d’amplada, entre façanes, de 18 a 20 metres, amb retranqueig de 

4 metres d’edificació a carrer i 12 metres de fondària edificable amb una alçada de PB+3 (s’està 

doblant l’edificabilitat actual). Plantes baixes contínues amb diversitat d’activitats comercials o 

econòmiques a totes les illes. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta l’àmbit d’aquesta nova proposta de centre de Segur de Calafell. El Sr. Joan 

López respon que tots els carrers inclosos dins el perímetre de la Ronda de Sant Miquel fins a la Plaça 

Mediterrani. 

 

El Sr. Lluís Artal pregunta si es preveu, dins aquestes illes d’edificació, algun passatge per tal que no 

siguin illes tancades. El Sr. Joan López creu es podria estudiar i proposar algun pas comunitari amb 

activitat comercial o econòmica a l’interior. El Sr. Lluís Artal proposa que es podria plantejar un pas 

interior als solars que actualment queden buits a façana de carretera C-31 dins l’illa compresa entre 

Av. Catalunya – c/ Pau Neruda – Ronda de la Universitat. El Sr. Joan López creu que es podria estudiar 

aquesta proposta. 
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El Sr. Lluís Artal proposa també com una illa oberta la que es troba ubicada entre els carrers Pau 

Picasso – c/ Pau Neruda – c/ de l’Olivera – Ronda de la Universitat. El Sr. Joan López creu que es podria 

estudiar aquesta possibilitat. El Sr. Ramon Ferré creu que seria prou complicat poder portar a terme 

aquesta proposta atès que per tal d’ubicar un passatge dins una illa, de carrer a carrer, s’haurien 

d’afectar diverses finques. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’està parlant en aquesta reunió d’unes illes d’edificació amb unes 

dimensions aproximades de 50 x 70 metres. Dins d’aquest plantejament que es proposa s’ha 

d’intentar recuperar plusvàlues, per equipaments, 10% aprofitament mig, habitatge social, zones 

verdes... 

 

El Sr. Joan López manifesta que els solars vàlids previstos per col·locar equipaments serien, primer els 

del Tennis Segur (uns 6000 m2 aproximadament) i també els ubicats a la cantonada de l’Av. Catalunya 

amb el carrer Pau Picasso, més que com a equipaments, com a dotacions públiques. Possibilitat també 

de les finques ubicabes entre Plaça Mediterrani – Av. Catalunya – carrer Pau Neruda, és d’una única 

propietat actualment. Una altra opció sereia on es troba ubicat l’Edifici Galeries (correus), en aquest 

cas, deixar vistes cap a l’Església i obrir nou passatge. 

 

El Sr. Àngel Verge planteja si els terrenys on s’ubica actualment el Tennis Segur podria destinar-se a 

parc públic. El Sr. Joan López creu que a l’equipament que es pugui fer en aquesta ubicació, també es 

podria destinar una part per tal que sigui parc (edifici dins un parc tipus Cal Bolavà). 

 

El Sr. Carles Rion pregunta qué passarà amb l’edifici actual de Caixa Tarragona (Plaça Mediterrani – 

Av. Catalunya) i el seu voltant. El Sr. Joan López manifesta que es podria enderrocar i arribar a fer 

PB+3 amb plantes baixes d’activitat comercial o econòmica. El voltant d’aquest edifici és de propietat 

privada, podria ser també de Caixa Tarragona. 

 

La Sra. Olga Elvira creu que és una aberració plantejar una edificabilitat de PB+3 al centre de Segur de 

Calafell. No es pot proposar fer PB+2? Si s’està generant un centre comercial, com aparcarà la gent 

quan vagi a comprar a aquests comerços?. Abans de fer aquesta massificació, s’han d’executar els 

serveis bàsics, per tal de fer aquesta proposta. El Sr. Joan López manifesta que també es podria 

plantejar PB+2, però l’aprofitament amb l’actual és molt similar, la tipologia no triomfarà, seria poca 

densitat perquè tingui activitat comercial potent. Es planteja una edificabilitat neta d’1’8 m2s/m2s, 

actualment a la platja de Calafell és 2 m2s/m2s. Es pot anar parlant i proposar noves idees. 
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La Sra. Olga Elvira manifesta que cada veí tindrà la seva plaça d’aparcament al propi edifici però per 

ampliar zona comercial s’ha de tenir en compte l’aparcament públic. 

 

El Sr. Joaquim Vidal pregunta sobre la possibilitat d’aprofitar el vial de l’Av. Catalunya per fer un 

pàrquing soterrat. El Sr. Joan López creu que l’aparcament públic podria anar a l’espai d’equipaments 

del Tennis Segur, per exemple, o també el que es pugui fer al solar de l’Hotel Segur. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que amb tot aquest plantejament que es proposa, variarà el model i el 

paisatge del centre de Segur de Calafell. 

 

La Sra. Olga Elvira i la Sra. Cristina Fernández veuen exagerat que es pugui arribar a fer PB+3 al centre 

de Segur de Calafell. L’eix comercial plantejat, ha de viure no només d’aquest sector, si no de tot 

Segur de Calafell. 

 

El Sr. Massimiliano Revello manifesta que l’atractiu per un eix comercial és potenciar-ho amb més 

famílies, més equipaments, més aparcaments, etc... d’aquesta manera es crea activitat comercial. 

 

La Sra. Cristina Fernández creu que amb una edificabilitat de PB+2 vindrà igualment tota la gent de 

Segur de Calafell a l’activitat comercial que es pugui ubicar. El Sr. Joan López creu que amb PB+2 

haurà poc potencial, no s’aconseguirien prou plusvàlues per poder portar a terme els equipaments i 

dotacions previstos. 

 

El Sr. Jordi Sánchez manifesta que al sector del centre de Segur de Calafell, s’ha de parlar de quants 

habitatges s’acabarien fent vers aquesta proposta i quants metres de sostre. S’ha de valorar la densitat 

per veure si és interessant o no aquest nou plantejament. La densitat s’ha de controlar. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que amb el nou decret d’habitabilitat els pisos han de ser més grans que 

amb anterioritat, uns 40 m2/mínim per habitatge. El paisatge de Segur de Calafell no està en aquesta 

zona, és horrorós actualment, les plantes baixes, els àtics, etc... Hem de saber el que volem fer a l’Av. 

Catalunya. 

 

El Sr. José Bonilla insisteix que l’aparcament públic s’hauria d’ubicar a les zones d’equipaments i es 

solucionaria tota aquesta problemàtica. 
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El Sr. Joan López manifesta que els m2 de sostre que podríem tenir actualment en aquesta zona, 

segons el pla vigent, serien uns 55000 metres, sense densitat màxima (1000 vivendes 

aproximadament). Passaríem a tenir uns 90000 metres de sostre, unes 500 vivendes més 

aproximadament del que tenim ara. Es pot plantejar, en aquest nou pla, una superfície mínima de 

vivenda. Creu que això encara limitaria més l’increment de nombre d’habitatges. Es pot controlar la 

densitat i no seria cap massificació. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’han d’inventar mecanismes per tal que hagin cessions i d’aquesta 

manera poder tenir equipaments, dotacions, etc... 

 

El Sr. Joan López creu que plantejar una tipologia d’edificis de Pb+3 amb les plantes baixes comercials, 

és raonable i molt coherent. 

 

El Sr. Jordi Sánchez manifesta que en el document de l’avanç de pla, ja es va apuntar fer ciutat, al 

centre de Segur de Calafell, és on té raó de ser-hi. Al canviar la tipologia, quan un promotor vulgui fer 

el seu edifici, construirà també el propi aparcament. 

 

El Sr. Joaquim Vidal pregunta sobre la possibilitat de construir un pàrquing soterrat al llarg de la C-31 

al seu pas per Segur de Calafell. El Sr. Joan López manifesta que si algun dia es desqualifica com a 

carretera, es podria fer, és una bona idea. 

 

El Sr. Salvador Vallès creu que actualment no és una problemàtica la qüestió de les places 

d’aparcament, pel que fa a la platja de Calafell i també a Segur de Calafell. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que per una propera reunió del CAU, es podria plantejar amb una 

maqueta de tal manera que es pugui observar com quedaria aquest centre de Segur de Calafell amb 

edificis de PB+3. 

 

El Sr. Joan López explica el procés per tal d’aconseguir sòl per equipaments. Previst a la llei del sòl 

espanyola i recollit també per la llei catalana. Actuacions de dotacions; si l’objectiu no es reurbanitzar, 

podem fer actuacions de dotacions. Els propietaris que volen construir un nou edifici o ampliar 

l’existent, fan aportació econòmica per respondre de les noves càrregues urbanístiques. L’Ajuntament 

ho ha de destinar a adquirir sòl per equipaments, zones verdes, dotacions, etc... 
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El Sr. José Bonilla pregunta, quan es cobraria aquest import al promotor que ha d’edificar? no es 

podria incrementar inmediatament a l’IBI per tal de fer una certa pressió, atès que entraria 

automàticament a una revalorització de la finca? El Sr. Joan López contesta que es cobraria mitjançant 

una ordenança sobre les llicències d’obres, que cada any s’haurà d’actualitzar. S’ha d’anar poc a poc. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que finalment els promotors aniran repercutint als nous propietaris 

aquestes càrregues. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que hi ha molts dubtes al CAU d’avui, vers la proposta que es planteja del 

centre de Segur de Calafell. 

 

El Sr. Joan López manifesta que es podria crear una empresa municipal que compri els terrenys per 

equipaments, dotacions, etc... i la mateixa s’encarregui de la recuperació de les plusvàlues a través de 

les llicències d’obres per recuperar la inversió. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que hi ha diversos motius per tal que aquesta zona passi a ser el centre 

de Segur de Calafell, com per exemple, la ubicació de l’estació de Renfe, la proximitat de la C-31 i el 

Port de Segur. 

 

El Sr. Joan López manifesta que la zona compresa entre la Plaça Mediterrani – Av. Catalunya – carrer 

Pau Neruda, al ser d’un únic propietari, es pot plantejar que per poder edificar el mateix que la resta 

d’edificis del voltant, la planta baixa sigui un equipament amb un termini imposat, intervenció directa 

amb el propietari, podria ser ocupació a curt termini. Una altra peça similiar, l’Edifici Galeries. 

Actualment és un edifici mal col·locat. S’eliminaria el carreró actual i es donaria continuïtat al carrer de 

l’Olivera, amb edificis privats i edifici per equipaments. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta quina seria la superfície en planta, de l’edifici per equipaments abans 

esmentat. El Sr. Joan López contesta que uns 400 metres quadrats per planta, també seria una unitat 

d’actuació i es podria imposar termini més llarg, per a la seva execució, que la peça proposada amb 

anterioritat. 

 

La Sra. Cristina Fernández pregunta si es pot obligar, a aquestes unitats d’actuació, per tal que 

s’executin durant un termini superior. El Sr. Joan López creu que la primera unitat d’actuació es podria 

plantejar dins el primer sexenni d’aquest pla, i l’altra durant el segon sexenni, per exemple. 
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El Sr. Salvador Vallès pregunta de quina manera es valoren els terrenys marcats com a equipaments o 

dotacions. El Sr. Joan López contesta que com el sòl urbà que tenen al seu voltant. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta, veient el plànol exposat, si pot haver qualsevol problema d’edificabilitat, 

com per exemple que no es pugui completar l’edifici, a la finca ubicada a la cantonada del carrer Pau 

Picasso amb la Ronda de Sant Miquel. El Sr. Joan López manifesta que no haurà cap problema, ja està 

previst. 

 

El Sr. Lluís Artal Manises que hi ha unes edificacions disconformes a la zona de les rieres en concret a 

la Ronda de Sant Miquel, qué passarà amb aquestes edificacions? El Sr. Joan López manifesta que són 

volumetries que es podrien conservar, però no es puguin fer modificacions, que no s’incrementi 

l’aprofitament. 

 

El Sr. Joan López manifesta a tots els assistents, que a la propera reunió del CAU, es presentarà el 

catàleg d’arbrat i si es pot, la contesta a les al·legacions del Catàleg i Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Calafell. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el proper dimecres dia 17 de juny de 2009. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:30 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 10 de juny de 2009 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 2 DE JUNY DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:45 hores del dia 2 

de juny de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 
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1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 19 de maig de 2009 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 19-05-2009. 

 

2.- Debat sobre les actuacions proposades pel POUM. (III) 

 

El Sr. Joan López fa menció del contingut de les anteriors reunions. Avui parlarem d’assumptes 

relacionats amb el Grup Gaudir (anteriorment empresa Musol). Explica qui són aquest grup, la seva 

història i les seves propietats dins el territori de Calafell. Al 1986 es va signar conveni urbanístic amb 

Musol que s’incorporà al Pla General vigent que va establir compromisos del propietari i condicions 

urbanístiques al sector de Mas Mel. En compliment del mateix es realitza l’obra del pont de Mas Mel, 

s’executen els carrers de la zona de la platja i es cedeixen el vials i zones verdes. La societat Musol, 

(propietat de la família del Sr. Muñoz) a començaments del segle XXI, es fa un canvi societari al Grup 

Gaudir posant nous administradors al mateix. Explicació de la història de la Urbanització Mas Mel. El 

Sector K queda desqualificat i es fa un nou Pla Parcial al mateix. El Grup Gaudir adquireix també el 

Sector C de Segur de Dalt a la família Orbaneja (1.300.000 m2 de superfície) i també compra els 

terrenys de l’Hotel Segur. Per tant, el Grup Gaudir passa a tenir a la seva propietat la Urbanització Mas 

Mel, el Sector C de Segur de Dalt, els terrenys de l’Hotel Segur i el Sector 13 Bellamar-Mas Mel 

(Discoteca Louie Vega). En aquest Sector 13 aquest grup disposaria d’un aprofitament de 83 

habitatges i la resta de propietaris 17 habitatges, amb un total de 100 vivendes al sector. 

 

En adquirir la finca de Segur de Dalt, Gaudir passa a ser el promotor del sector C de Segur de Dalt que 

es regulat per un pla parcial en tràmit en el moment de la compra que va ser redactat per la família 

Orbaneja i d’acord d’un conveni urbanístic signat l’any 2001. El Sr. Joan López explica que el referit 

conveni va tenir un cost per l’Ajuntament i a favor del Grup Gaudir de 100.000.000.- de pessetes, 

reduint de 1649 habitatges inicials a 500 habitatges aproximadament, creant-se un parc urbà de més 

de 60 hectàrees. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta si dins d’aquests sectors està inclós el del Mirador de Segur (Sector E). El Sr. 

Joan López respon que mitjançant aquest nou Pla General, el Sector E queda desqualificat i passa a ser 

sòl no urbanitzable. 
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A partir de la compra dels nous sectors, Gaudir inicia converses amb l’Ajuntament per tal de poder 

arribar a un acord de remodelació de totes les seves propietats amb la finalitat de millorar les seves 

condicions de promoció, que donaran com a resultat la signatura d’un conveni l’any 2006, que regula 

modificacions i ajustos als sectors de Segur de Dalt i a Mas Mel, el sector del Pla Especial 13 Bellamel 

no s’incorpora al conveni però l’Ajuntament tramita una modificació del mateix. 

 

El Sr. Joan López explica que la modificació del Pla Especial del sector 13 que es aprovar definitivament 

l’any 2008, deixa edificar 200 habitatges al Grup Gaudir, a canvi que els terrenys del pàrquing de la 

discoteca passi a ser equipaments. Aquest sector es troba paralitzat i no s’ha presentat ni projecte 

d’urbanització ni projecte de reparcel·lació. Pel que fa als terrenys de l’Hotel Segur, actualment es 

troben qualificats de Zona Hotelera. En relació al Sector K de Mas Mel, l’actual conveni estableix que 

amb el mateix sostre edificable facin el triple d’habitatges (de 123 a 430 vivendes) i cedir terrenys a 

l’Ajuntament pel nou institut a Segur de Calafell. 

 

El sector C de Segur de Dalt no modifica el nombre de vivendes però reordena la seva situació amb la 

finalitat de fer-lo compatible amb l’ordenació del sector E i amb un nou accés que es pretén situar des 

de la sortida de l’autopista de Segur de Calafell. Pel que fa al sector E, el Grup Gaudir presenta 

projecte i el posen en marxa mitjançant conveni incorporant 400 cases fent la connexió viària amb el 

sector C. 

 

El Sr. Joan Herrera pregunta si no hi ha disponibilitat de terrenys en una altra zona de Segur de 

Calafell per tal de portar a terme el nou institut, que no sigui el Polígon 3 del Sector K de Mas Mel. 

Creu que Grup Gaudir pressiona d’una manera excessiva a l’Ajuntament (a canvi de cedir terrenys pel 

nou institut, augmenten l’aprofitament d’edificació, passant de fer 100 a poder fer 400 vivendes). El 

Sr. Joan López manifesta que el Grup Gaudir no fa res il·legal. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que Grup Gaudir té en compte el màxim de negoci per ells mateixos. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que el que pretén Grup Gaudir és densificar el sector. El Sr. Joan López 

comenta que l’Ajuntament posa en qüestió el conveni amb Grup Gaudir i per això es revisa. Aquest 

grup ja ha perdut diversos contenciosos amb l’Ajuntament. 
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El Sr. Joaquim Vidal pregunta quins contenciosos ha perdut aquest grup. El Sr. Joan López contesta el 

de no aprovació de la reparcel·lació del Polígon 3 Sector K i alguns criteris relacionats amb el Sector C 

de Segur de Dalt. 

 

El Sr. Joan López manifesta que la proposta que fa l’equip redactor vers el Sector C és, poder ubicar 

edificació just per tancar els carrers de Les Villes i relligar la part de dalt amb el Sector D, només amb 

19 habitatges (tocant Les Villes) i 104 habitatges (tocant Sector D). Es baixaria l’edificació de 500 a 

123 habitatges i s’esborraria el Sector E, això ja ha estat plantejat a Grup Gaudir. 

 

El Sr. Joaquim Vidal pregunta si està dins la legalitat el manteniment i l’edificació aquests 123 

habitatges al Sector C. El Sr. Joan López contesta que si però que no serà fàcil aconseguir aquest 

propòsit. 

 

El Sr. Joan López manifesta que pel que fa al Sector 13, l’equip redactor proposa dividir-ho en dos 

sectors diferents, sector de la Discoteca complementat amb l’espai de l’aparcament actual com a zona 

hotelera i un altre sector que seria el de propietat del Grup Gaudir. El sector d’aquest grup seria 

independent a l’altre i es planteja derruir el pont actual que dona accés a la part nord de Mas Mel i 

executar una rotonda per donar la màxima vialitat a la zona. El blocs que es plantegen al sector serien 

plantes baixes comercials amb PB+2 i PB+3, amb un total de 167 habitatges. 

 

El Sr. Joan Herrera proposa que la rotonda situada més al nord i que distribueix el trànsit de la 

urbanització hauria d’anar situada on actualment es troba ubicada la caseta de vendes a la 

urbanització continuant la vialitat del carrer de la Marinada. El Sr. Joan López creu que és una bona 

idea i que es proposarà a l’equip redactor. 

 

El Sr. Joan López manifesta que Grup Gaudir ha fet una contraproposta per  poder construir-hi 400 

vivendes al Sector 13 amb poca PB comercial i el 10% d’aprofitament mig podria anar destinat al 

terreny de l’Hotel Segur, també de la seva propietat. Aquest és el seu plantejament. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta si dins d’aquests sectors ja està prevista la ubicació de vivenda de protecció 

oficial. El Sr. Joan López contesta dient que si, que ja es troba contemplat. 
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El Sr. Joan López manifesta a tots els assistents si pot haver consens vers el Sector 13: demolir el pont 

actual, vials més amples cap a la platja i les plantes baixes dels edificis que siguin ús comercial. El CAU 

es manifesta  en que aquest principis poden ser vàlids per seguir negociant. 

 

El Sr. Joaquim Vidal pregunta si s’ha tingut en compte el tema de les places d’aparcament en aquesta 

zona. El Sr. Joan López manifesta que estarà resolt. 

 

El Sr. Joan Herrera pregunta si els propietaris actuals de la Urbanització Mas Mel poden demanar 

qualsevol tipus d’indemnització legal pel fet d’enderrocar el pont actual. El Sr. Joan López contesta 

que jurídicament no hi haurà cap problema i que, en tot cas, si tenen dret,  hauran de reclamar-ho via 

civil , l’urbanisme en aquest cas no hi entra. Es substitueix el pont actual per una zona d’accés amb 

més amplària i amb més bona connexió. 

 

El Sr. Joan López explica la proposta de l’equip redactor del Polígon 3 Sector K a Mas Mel. Es protegeix 

la vaguada com a zona verda, es manté el vial principal, es treu part del viari i també es deixen els 

terrenys destinats a dotacions. Un total de 213 vivendes amb menys sostre edificable. La 

contraproposta de Grup Gaudir seria poder construir 400 vivendes amb 75 vivendes d’habitatge social 

amb blocs a la zona on va destinat l’equipament i respecten també la vaguada però a la seva manera. 

Executarien blocs de PB+2, passant de qualificació unifamiliar a plurifamiliar. La proposta de Gaudir 

ocupa menys espai amb l’edificació i permet deixar lliure les parts més altes i exposades a les vistes. 

 

El Sr. Joan Herrera proposa fer una sortida des del mar i poder observar com queda actualment tota la 

zona de la Urbanització Mas Mel. 

 

El Sr. Joan López pregunta a tots els assistents si estan d’acord en col·locar vivenda plurifamiliar a la 

part de baix del Polígon 3 Sector K de Mas Mel o ocupar tot el sector amb vivenda unifamiliar. 

 

El Sr. Àngel Verge creu que és molt important que quedi qualificat com a equipaments els terrenys de 

l’Hotel Segur. El Sr. Joan López explica com quedaria distribuït aquest equipament. 

 

El Sr. Joan Herrera creu que el tema de l’aparcament a tot el municipi, s’ha de potenciar. 

 

El Sr. Salvador Vallès pregunta si a l’altra banda del Sector 13 es qualificaria com a zona hotelera 

tocant la discoteca Louie Vega. El Sr. Joan López respon que si, més endavant es farà una proposta. 
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El Sr. Joan López demana el consens per tal de negociar els principis exposats a la reunió d’avui pel 

que fa al Sector 13. El CAU està d’acord. 

 

El Sr. Joan Herrera creu que els veïns de la Urbanització Mas Mel no estaran d’acord a la implantació 

de vivenda plurifamiliar al Polígon 3 del Sector K, no voldran canviar la tipologia actual, s’hauria de 

buscar un equilibri i esperar la proposta que es presenti. 

 

El Sr. Carles Rion creu que s’ha d’anar molt en compte amb el dibuix definitiu del Polígon 3 Sector K, 

s’ha de buscar un equilibri, l’impacte és molt important. 

 

El Sr. Lluís Artal creu que seria un canvi de tipologia social el fet d’ubicar vivenda plurifamiliar en 

aquest sector, hauria conflicte circulatori i d’altres. Es podria crear una tipologia de gueto. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que es presentaran contrapropostes a aquestes opcions. 

 

El Sr. Àngel Verge i el Joan Herrera proposen que es pugui fer una planta més al Sector 13 i eliminar 

l’habitatge plurifamiliar al Sector K. 

 

Es proposa un canvi de dies per portar a terme les reunions del CAU. Passarien a ser tots els dimecres 

excepte la darrera setmana del mes que seria el dilluns. Es trucarà un per un als membres que no han 

pogut assistir a la reunió d’avui per comunicar aquest canvi. 

 

El Sr. Joan López creu que alguna setmana s’hauria de fer més d’una reunió. El Sr. Joaquim Vidal no 

està d’acord a fer dues reunions setmanals atès que és molta informació la que es planteja a les 

mateixes. El Sr. Joan López manifesta que serien molt puntuals. El Sr. Ramon Ferré creu que amb una 

reunió a la setmana hi haurà suficient, amb excepció d’algun dia puntual. 

 

El Sr. Ramon Ferré exposa a tots els assistents que la propera setmana es debatrà el centre de Segur de 

Calafell. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 
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S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el proper dimecres dia 10 de juny de 2009. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:50 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 2 de juny de 2009 — 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 

 

1

 
 

DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 19 DE MAIG DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:40 hores del dia 19 

de maig de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 12 de maig de 2009 
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S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 12-05-2009. 

 

2.- Debat sobre les actuacions proposades pel POUM. (II) 

 

El Sr. Ramon Ferré fa menció als temes debatuts a l’anterior reunió. Avui parlarem de la part poble – 

platja, un gran sector (Els Cirerers), sector Bellamar Nord, sector l’Hostal del Prat, sector de La Fàbrica 

de les Tripes i la U.A. 3 Calafell Sud. Hi ha diverses alternatives que avui s’han de discutir. 

 

El Sr. Joan López fa una breu explicació dels assumptes tractats a l’anterior reunió i manifesta que 

s’haurien de validar els plantejaments debatuts, sector Calafell Sud-Oest, sector Camí del Romaní, 

sector Gran Calma i l’ARE. 

 

El CAU dóna per consensuat el plantejament dels tres sectors anteriors; l’ARE ja ve aprovat per la 

Generalitat de Catalunya. 

 

El Sr. Joan López explica que a la vessant sud del poble, podriem parlar de cinc peces importants. Els 

Cirerers, l’Hostal del Prat, Bellamar Nord, Fàbrica de les Tripes, U.A. 3 Calafell Sud, àmbit que en gran 

part és pla. El sector Els Cirerers és on està tota l’ordenació important, la resta d’unitats ja venen 

donades pel Pla General anterior. Explica els teixits de connexió poble – platja tocant el parc de riera. 

Com a resposta a curt termini, s’hauria de tractar el sector L’Hostal del Prat (Càmping) atès que 

actualment està en tràmit amb compromís amb els propietaris. El mateix passa amb el sector Bellamar 

Nord. El sector de la Fàbrica de les Tripes també es pot solucionar independentment. 

 

El Sr. Joaquim Vidal, en relació al sector de la Fàbrica de les Tripes, pregunta si l’escorxador quedaria 

enderrocat al passar per allà la carretera. El Sr. Joan López respon que si, quan es desenvolupi aquest 

sector, l’escorxador desapareixerà. 

 

El Sr. Joan López fa una explicació a tots els assistents de com quedaria distribuit tot el sector Els 

Cirerers, amb una superfície aproximada d’unes 30 ha. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que la nova carretera que connectaria el poble i la platja amb Segur de 

Calafell, hauria de tenir una tipologia urbana, que no sigui com la C-31 al seu pas per Segur de 

Calafell. El Sr. Joan López comenta que la idea del POUM és que quedi com una travessia urbana. 
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El Sr. Joaquim Vidal pregunta que dins el sector Els Cirerers, les zones on no hi ha edificació, qué serà? 

El Sr. Joan López contesta que les peces on no hi ha dibuixada edificació, seran dotacions. 

 

El Sr. Joan López fa una reflexió vers la U.A. 3 Calafell Sud, que és la zona que queda tocant a la línia 

d’alta tensió, per sota de les cases existents a l’Av. de la Vinya Llarga. Es pot portar a terme aquest 

sector resolent també la rotonda, però no es podrà construir fins que es tregui la línia d’alta tensió. Hi 

ha la possiblitat d’integrar-ho en el sector de sota, Els Cirerers. 

 

El Sr. Joan López explica també la peça d’unes 3,5 ha que queda ubicada a la part nord dels Cireres, 

quedaria com a equipaments. Possibilitat d’ubicar el centre esportiu comú. 

 

El Sr. Joaquim Vidal creu que s’hauria de debatre si el centre esportiu comú ha de quedar ubicat en 

aquesta zona o en una altra. El Sr. Ramon Ferré manifesta que el MIEM preveu la ubicació d’un estadi 

a Calafell per a l’any 2022. 

 

El Sr. Joan López continua explicant el sector dels Cireres. Possibilitat de col·locació d’un càmping en 

alguns dels terrenys assenyalats com a dotacions. També es grafia una peça com a zona hotelera. 

Pràcticament la meitat del sector es qualifica com a zona verda i dotacions. 

 

La Sra. Verònica Strijbos manifesta que la construcció d’un càmping s’hauria de situar el més prop 

possible de la platja. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que pel que fa al desenvolupament dels sectors, ells mateixos s’han 

d’autofinançar. El Sr. Joan López manifesta que s’ha d’estudiar quina edificabilitat se li dóna al sector, 

que es pugui autofinançar per poder-lo portar a terme. 

 

El Sr. Joaquim Vidal planteja que l’edificació que es porti a terme en aquest sector es faci amb espais 

verds o places interiors, donaria un altre caire. 

 

El Sr. Joan López proposaria a l’equip redactor un índex d’edificabilitat, per aquest sector, similar als 

actuals d’altres eixamples del municipis. Planteja també la qüestió de deixar dins o fora del sector, la 

pista esportiva de l’Alorda Park. 

 

El Sr. Joaquim Vidal pregunta qué passarà amb el tema de les places d’aparcament en el sector? El Sr. 

Joan López respon que això serà tractat al Pla Parcial. 
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El Sr. Lluís Artal qüestiona si a una mateixa illa pot haver-hi dues tipologies diferents d’edificació, tal i 

com es grafia a l’illa que toca a la zona de Bellamar Nord. El Sr. Ramon Ferré creu que s’hauria de fer 

una única tipologia d’edificació dins de la mateixa illa. 

 

El Sr. Joan López explica la distribució del sector Bellamar Nord el qual es troba actualment en tràmit i 

parat a l’Ajuntament. El Sr. Ramon Ferré creu que l’àmbit de Bellamar Nord hauria d’incloure també el 

vial sencer a la part oest del mateix, (part est dels Cirerers). 

 

El Sr. Joan López explica la distribució del sector l’Hostal del Prat (Càmping). Es respecta la pineda 

actual i per això es delimita un nou àmbit que inclou dues peces de terreny noves que són situades 

entre el Càmping i el CAP. La primera que toca al CAP és un sòl urbanitzable molt petit i la segona és 

propietat municipal en virtut de cessió d’equipaments de l’Alorda Park. Amb el mateix criteri 

d’aprofitament urbanístic, es preveu un bloc lineal de Pb+4 amb façana a la carretera de l’Estació i 

blocs per la part de darrera de PB+3 amb façana a la riera. Es col·loquen els blocs sense afectar la 

pineda, amb una edificabilitat de 0,51 i aproximadament uns 60 habitatges. 

 

El Sr. Joaquim Vidal pregunta quina és la superfície aproximada de la peça que es grafia com a zona 

hotelera. El Sr. Joan López respon que té una superfície aproximada d’una ha. El Sr. Ramon Ferré creu 

que s’ha d’estudiar la ubicació de zona hotelera o d’habitatges, discutint si amb una edificabilitat o 

una altra. 

 

El Sr. Àngel Verge proposa que s’hauria de preveure com a zona hotelera, on actualment s’ubiquen les 

cases barates a la platja de Calafell. El Sr. Joan López manifesta que s’estan estudiant opcions de qué 

es farà en aquella zona. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que hi ha l’opció que una zona hotelera passi a ser zona d’habitages 

posteriorment. Bé, en el cas de canvi d’ús d’habitatge a hotel, pot haver-hi un incentiu, per exemple 

aixecar una planta més, però en cas contrari, que sigui ús d’hotel i passi a ser habitatge, podria ser a 

canvi de cessió d’equipaments?. El Sr. Joan López contesta que no és viable aquesta opció, és molt 

complicada. El Sr. Lluís Artal creu que s’han de lligar molt bé els canvis d’usos, que després no hagin 

problemes. 

 

El Sr. Salvador Vallès creu que es pot aprovar com zona hotelera aquesta peça dels Cirerers i si en el 

termini d’uns anys no s’ha fet un hotel, que passi a ser ús residencial. 
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El Sr. Joan López creu que no cal dibuixar l’illa on ha d’anar la zona hotelera, però el pla parcial que 

prevegui si algú vol fer un hotel que tingui un incentiu pel que fa a l’aprofitament. Els territoris es 

planegen però amb el pas dels temps sempre es revisen. 

 

El Sr. José Bonilla posa d’exemple algun municipi el qual combina zones residencials amb habitatges i 

hotels, es podria estudiar el mateix cas. 

 

El Sr. Salvador Vallès fa una reflexió: el municipi de Calafell perquè no es posiciona com a turístic i si 

com a residencial; però és la realitat actual. 

 

El Sr. Joan Herrera creu que s’han de conservar i cuidar els hotels que actualment estan ubicats al 

nostre municipi. 

 

El Sr. Joan López proposa al CAU, cert consens: l’estructura d’aquesta plana dels Cireres podria ser 

l’adequada? Els sectors que s’estan definint poden ser adequats? La U.A. 3 Calafell Sud, ha de ser una 

peça independent o s’ha de sumar al sector principal? 

 

El Sr. Lluís Artal creu que s’estaria descarregant aquest sector (U.A. 3 Calafell Sud) si queda incorporat 

a la peça gran, se li està fent un gran favor, els propietaris surten molt beneficiats. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta, si en el cas que aquest sector es desenvolupi independentment, hi ha 

forma legal per tal que puguin portar les obres endavant, però suportant la càrrega urbanística. El Sr. 

Joan López creu que com a molt es podria fer un subsector. 

 

El Sr. Lluís Artal pregunta si hi ha algun tipus de previsió de fases d’urbanització del sector. El Sr. Joan 

López contesta que si. 

 

El Sr. José Bonilla creu que l’execució d’aquest sector podria quedar molt endarrerida si l’incorporem al 

polígon gran. 

 

El Sr. Salvador Vallès pregunta qué opina al respecte, l’equip redactor. El Sr. Joan López diu que 

l’equip redactor deixa obertes les dues opcions. 
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El Sr. Joan López demana consens al CAU de les següents qüestions: Sembla correcta la delimitació 

dels polígons segons es grafien al plànol? La tipologia dels edificicis que toquen a Bellamar Nord serà 

de PB+3 i PB+2? L’edificabilitat del sector Els Cirerers podria ser similar al sector Sud-Oest i a l’ARE? És 

correcte la incorporació d’una nova peça al sector Bellamar Nord de la part sud del mateix?. És 

adequat que els blocs que quedin ubicats a l’Hostal del Prat (Càmping), tocant la carretera de l’Estació, 

siguin de PB+4 amb plantes baixes comercials i blocs de PB+3 amb façana a la riera, salvant sempre 

l’actual pineda? 

 

El Sr. Joan Herrera proposa que el vial de la carretera de l’Estació sigui el més generós possible pel que 

fa a la sempla amplada i també la rotonda de l’estació que també podria ser una gran plaça. El Sr. 

Joan López manifesta que ja està previst que aquest vial sigui més ample. El Sr. Joaquim Vidal 

pregunta si aquest vial preveu ubicació de places d’aparcament. El Sr. Joan López respon que 

l’aparcament de l’actual CAP es respecta. El Sr. Ramon Ferré creu que es podria marcar on aniria 

ubicada l’estació d’autobusos. S’ha d’estudiar molt bé aquesta zona, des de l’estació fins a la rotonda 

de la Creu Roja. 

 

El Sr. Lluís Artal planteja la possibilitat de fer un aparcament públic en aquests edificis del sector de 

l’Hostal del Prat. El Sr. Joan López manifesta que també està prevista l’execució del gran aparcament a 

la zona del Blanquet. 

 

El Sr. Salvador Vallès planteja que el promotor que executi els blocs a la carretera de l’Estació, podria 

construir més places d’aparcament per facilitar també aquesta problemàtica. 

 

El Sr. Joaquim Vidal planteja la possibilitat de fer més gran la rotonda ubicada a la intersecció de la 

carretera del Sanatori amb la carretera de l’Estació. També creu que es podria construir un gran 

soterrani que connecti els dos blocs mitjançant aparcaments. El Sr. Joan López creu que seria molt 

complicat perquè passaria per sota d’un vial públic. 

 

Després de tot l’exposat el CAU acorda:  

 

- Proposar com a correcta la delimitació dels polígons, segons es grafien al plànol, un gran sector que 

seria Els Cirerers incorporant dins del mateix la U.A. 3 Calafell Sud, i deixar com a sectors 

independents Bellamar Nord, l’Hostal del Prat (Càmping) i la Fàbrica de les Tripes. 
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- Proposar que la tipologia dels blocs a la zona est dels Cirerers, que toquen a Bellamar Nord, serà de 

PB+3 i PB+2. 

- Proposar que l’edificabilitat del sector Els Cirerers sigui similar al sector Sud-Oest i a l’ARE. 

- Proposar la incorporació d’una nova peça al sector Bellamar Nord de la part sud d’aquest i també la 

incorporación del vial sencer a la part oest el mateix. 

- Proposar que els blocs que quedin ubicats a l’Hostal del Prat (Càmping), tocant la carretera de 

l’Estació, siguin de PB+4 amb plantes baixes comercials i blocs de PB+3 amb façana a la riera, salvant 

sempre l’actual pineda. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’anirà treballant pel que fa el tema dels hotels al municipi, s’han de 

pensar propostes per a futures reunions. 

 

El Sr. Joan López manifesta que per la reunió de la propera setmana es prepararà un altre paquet de 

propostes, al ser possible, tema Grup Gaudir. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el proper dimarts dia 26 de maig de 2009. 

 

S’aixeca la sessió essent les 22:00 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 19 de maig de 2009 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 12 DE MAIG DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sra. Rosa Mª Torrubiano (suplent del representant Associacions Sector Econòmic) – Secretària Fòrum 

Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors de Calafell  

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 
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Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:45 hores del dia 12 

de maig de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 5 de maig de 2009 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 05-05-2009, amb 

les següents modificacions: 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’hauria de fer un petit aclariment al paràgraf 2on pàgina 4 quan es 

parla de l’amplada i de la bassa de la riera; ha de quedar clar que és la riera del torrent de la cobertera, 

a la part final, abans de creuar la via del tren. 

 

2.- Debat sobre les actuacions proposades pel POUM. (I) 

 

El Sr. Ramon Ferré presenta a tots els assistents al Sr. Joaquim Vidal (en representació del Grup Polític 

Municipal de CiU) i a la Sra. Rosa Mª Torrubiano (suplent del representant Associacions Sector 

Econòmic – Secretària de Fòrum Calafell). Resumeix les propostes plantejades la passada reunió. És el 

moment de començar a entrar en el fons de zones més parcials del municipi, eixamples nous que es 

proposen al pla. A mesura que l’equip redactor presenti propostes s’aniran explicant mitjançant 

aquestes reunions. Les reuions del CAU seran ja pràcticament setmanals per tal de no perdre el ritme 

fins arribar a fer l’aprovació inicial del document. S’ha de procurar que l’assistència a les reunions no 

decaigui, que vingui en tot cas la persona suplent en cas que no pugui assistir-hi el representant dels 

diferents col·lectius. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’ha de provocar el debat sobre qüestions concretes vers els diferents 

sectors del municipi. La funció de la reunió d’avui és localitzar zones a tot el territori i concentrar el 

debat en matèries concretes. Avui es debat la zona del poble, i a cada una de les properes reunions es 

parlarà de les zones previstes, les reunions han de ser productives. 
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El Sr. Lluís Artal pregunta si el pla preveu quelcom a la vall de la Urbanització Brises de Calafell, entre 

el carrer de la Devesa de Girona i l’Av. de la Marca Hispànica, fins la zona que arriba a l’autopista. El 

Sr. Joan López contesta que actualment és zona verda, segurament serà un complement del gran parc 

previst resultant del Sector 5C de Segur de Dalt. Es podria fer algun projecte d’un parc urbà, 

segurament no és objectiu del POUM. El Sr. Lluís Artal manifesta que els veïns del sector tenen por 

d’una certa degradació de la zona, es generarà un trànsit molt important en tot aquest sector. El Sr. 

Joan López planteja si la qüestió és la possibilitat de crear un carrer que faci d’alternativa a l’Av. de la 

Marca Hispànica. Per anar fins a la part nord del municipi només hi ha aquest un únic vial, s’ha de 

buscar un vial de connexió alternatiu. El Sr. Ramon Ferré diu que s’han fet diferents propostes, però 

totes aquestes amb pendents del 20%, per la qual cosa no compleixen normativa. El Sr. Lluís Artal 

manifesta que alguna solució a aquesta problemàtica s’ha de trobar. El Sr. Ramon Ferré manifesta la 

possibilitat d’estudiar alguna proposta conjunta amb el municipi de Cunit. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que l’Av. de Santa Maria de Montserrat queda tallada per l’autopista amb 

la part nord del nucli, es podria fer algun desdoblament. S’hauria de buscar la connectivitat per sobre i 

per sota de l’autopista, d’aquest vial. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si la solució d’aquest problema no està contemplada a l’estudi de mobilitat 

del pla. El Sr. Joan López respon que si, s’està estudiant i fent propostes sense acabar de tancar cap de 

definitiva, es recull aquesta possibilitat. 

 

El CAU proposa que es portin a terme per part de l’equip redactor els estudis i projectes necessaris per 

tal de solucionar aquesta problemàtica i que siguin presentats en properes reunions per tal de 

debatre’ls. 

 

El Sr. Joan López, i canviant de sector, manifesta a tots els assistents que el pla planteja un gran parc 

agrari a tot el municipi. El Sr. David Pahissa pregunta de qui és competència el manteniment dels 

camins. El Sr. Joan López diu que és competència municipal i que es disposa de subvencions dels 

consells comarcals per l’arranjament dels mateixos. 

 

El Sr. Joan López comença a explicar fonamentalment la part oest del poble. Estructura viària, zones 

d’eixample o potencials de creixement per relligar d’una manera uniforme el poble i la platja, eixample 

est, desviació de la carretera cap al turó de la Urbanització Bellamar, rotonda de connexió a la 

Urbanització Miramar Residencial, connexió de la Rambla Nova amb el sector de la Sinia, explica tot el 
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mallat viari de l’àmbit del poble, l’ARE, el Sector Calafell Sud-Oest on es col·loquen els habitatges en 

lloc pla i un gran parc amb equipaments inclosos, encara per definir. Per poder edificar al Sector Sud-

Oest s’ha de cedir tota la zona verda de gran parc. 

 

El Sr. Joan López fa una explicació de la ubicació de tots els equipaments, actuals i futurs, a tota la 

zona del poble.  

 

El Sr. Carles Rion pregunta perqué no consta al plànol, qualificada com a equipaments, la Masia de la 

Sinia. El Sr. Joan López contesta que s’ha deixat de dibuixar però és una zona d’equipaments, al plànol 

hi ha algunes errades de dibuix. 

 

El Sr. Carles Rion, fa una reflexió vers tot l’explicat fins ara: solucionarem el que és fàcil de solucionar 

però arribarà el moment de solucionar les parts difícils i compromeses del municipi. El Sr. Joan López 

manifesta que els sectors tractats a la reunió d’avui, són els més estudiats i amb solucions plantejades, 

la resta estarà plena de compromisos i en estudi. 

 

El Sr. Salvador Vallès posa de manifest el perquè les zones més planeres resten per edificar i passat 

l’autopista, a zones desfavorables pel que fa a la seva topografia, s’ha fet aquesta salvatjada de 

construcció massiva. El Sr. Ramon Ferré contesta que havien promotors disposats a explotar la zona 

per sobre de l’autopista i ho van aconseguir i per l’altra banda havien pagesos que volien conservar les 

seves terres. 

 

El Sr. Àngel Verge manifesta que no s’ha de tornar a cometre aquestes errades. 

 

El Sr. Carles Rion posa de manifest a tots els assistents que, en properes reunions, seria interessant 

delimitar el terme municipal d’algun color a les presentacions als plànols per poder estar ben ubicats 

pel que fa al nostre territori. 

 

El Sr. Joan López explica que la vessant nord del poble, tocant l’autopista i el coll de Calafell, les zones 

que tenen fortes pendents no s’edifiquen (Camí del Romaní), fer una petita franja d’edificació a la part 

planera però que cedeixin el turó a Calafell que es recolza amb aquest camí. El Sr. Ramon Ferré diu 

que es buscaran els topònims pertinents per tal de donar noms als diferents sectors. 
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El Sr. Joan López fa l’explicació del Sector Gran Calma, finca d’un sol propietari, es planteja l’operació 

de no discutir al propietari l’aprofitament, baixant les edificacions a la part més baixa del sector, 

donant continuitat al carrer de les cases barates (carrer Cosme Mainé). 

 

El Sr. Carles Rion pregunta en quina fase es troba actualment el Pla Parcial del Sector Gran Calma. El 

Sr. Joan López contesta que el tràmit està molt avançat però, ara per ara, no es pot edificar. El 

promotor encara no té presentat el projecte d’urbanització ni el projecte de reparcel·lació. Pendent 

d’aprovació definitiva el pla parcial per part de la Generalitat de Catalunya. La idea és salvar el turó. 

Col·locar tipologia de vivendes que no siguin blocs, habitatge d’alta densitat però de caràcter 

unifamiliar. 

 

El Sr. Salvador Valles pregunta com queden qualificats els terrenys del Sr. Manuel Jurado “chatarrero”. 

El Sr. Joan López contesta que queda qualificat com a sòl no urbanitzable, la problemàtica actual és un 

tema de disciplina urbanística. 

 

El Sr. Joan López explica el sector de l’ARE, densitat similar al sector Sud-Oest, generar vial per tal de 

descongestionar el carrer Jesús alliberant-lo de trànsit rodat, podria arribar a ser d’ús peatonal o 

domèstic. 

 

El Sr. Joan Soler, abans d’absentar-se, proposa quedar un dia per fer una sortida i poder veure Calafell 

des del mar. 

 

El Sr. Joan López explica l’edificació prevista al sector Sud-Oest, des de la Rambla Nova cap a la banda 

de la carretera, Planta Baixa + 2 i Planta Baixa + 3 amb activitat comercial a les plantes baixes, la resta 

del sector ha de ser similar a la Urbanització La Bonanova i a la Urbanització Calafell Residencial. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que actualment, a la part inicial de la Rambla Nova, han quedat els vials 

una mica estrets; per la qual cosa planteja que la part nova de la Rambla Nova s’hauria d’intentar fer-

la més ampla que la part actual, per poder assolir la nova edificació que es planteja. El Sr. Joan López 

contesta que serà una nova avinguda generosa per tal que pugui assolir totes les necessitats. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que a la banda del sector Sud-Oest, tocant a la carretera a l’alçada de 

Tallers Guinovat, no es planteja cap rotonda per regular el trànsit rodat. El Sr. Joan López manifesta 

que la solució serà col·locar un semàfor. 
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El Sr. Joaquim Vidal manifesta que a la zona del poble, la qüestió de places d’aparcament, ha quedat 

insuficient. El Sr. Joan López diu que està previst un cordó d’aparcaments a tot el poble, però no de 

forma massiva grans espais d’aparcament. 

 

El Sr. Joaquim Vidal proposa que els interiors de les illes de blocs que s’ubiquin al sector Sud-Oest es 

podria fer alguna plaça com d’altres municipis, espais que podrien ser molt útils, per exemple, per 

jugar els nens a pilota, etc… El Sr. Joan López manifesta que s’està treballant en aquesta idea i que 

queda recollida la seva proposta. 

 

El Sr. Joan López explica el tipus d’edificació prevista a l’ARE. Amb cobertes inclinades de teula àrab 

ceràmica, la base de les vistes del castell seria aquesta. Explica tots els vials de connexió d’aquest 

sector. Equipaments (centre d’interpretació del patrimoni històric del municipi), zones verdes, edifici 

d’iniciativa pública, vivendes amb Planta Baixa + 3 amb les plantes baixes comercials i Planta Baixa + 2. 

 

El Sr. Lluís Artal, pel que fa a la visual, pregunta on es col·locarien les plaques solars en aquests edificis 

de l’ARE. El Sr. Joan López contesta que ja està previst perquè es col·loquin a les vessants inclinades de 

les teulades. 

 

El Sr. David Pahissa pregunta si aquesta edificació que es proposa al sector de l’ARE no perjudica les 

visuals al castell. El Sr. Joan López contesta que les cobertes dels edificis quedaran a l’alçada del carrer 

Jesus, no hi haurà cap problema. 

 

El Sr. Joan López manifesta que per la reunió de la propera setmana es prepararà un altre paquet de 

propostes. Que sigui una dinàmica con la d’avui i opinar vers les converses que tingueu amb els 

vostres col·lectius. No s’ha de personificar en les explicacions amb els diferents col·lectius. 

 

El Sr. Salvador Vallès pregunta de quina manera es desenvolupa l’ARE, degut al moment inmobiliari 

actual. El Sr. Joan López explica que el motor de les ARES és la Generalitat de Catalunya mitjançant 

l’Incasol que és l’òrgan tècnic i gestor junt amb els ajuntaments (consorcis). Encara no s’han mantingut 

converses per parlar d’aquests consorcis per tal de portar a terme els projectes. El problema actual és 

el finançament encara que en la nostra ARE no suposa grans inversions. Ja està qualificat i aprovat, 

s’ha de col·locar tal qual al POUM. 
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El Sr. Lluís Artal pregunta de quina manera es soluciona a l’ARE la problemàtica de les places 

d’aparcament. El Sr. Joan López contesta que mitjançant una línia d’aparcaments al mateix vial i sota 

els mateixos blocs. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el proper dimarts dia 19 de maig de 2009. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:30 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 12 de maig de 2009 — 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 

 

1

 
DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 5 DE MAIG DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors de Calafell  

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:45 hores del dia 5 

de maig de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 4 de novembre de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 04-11-2008. 

 

2.- Primera presentació de la proposta d’ordenació del POUM 

 

El Sr. Ramon Ferré presenta al Sr. Ricard Pié (arquitecte redactor del POUM), també assistent a la 

reunió d’avui, el qual mostra a tots els assistents el darrer plànol de propostes debatut en el document 

de l’avanç de pla i presenta un nou document més actualitzat però que encara no és definitiu. A partir 

d’aquest momento s’ha d’implantar un bon ritme de treball i començar a tancar propostes per anar 

endavant en la redacción del POUM. 

 

El Sr. Joan López manifesta que avui es comença la part del planejament, l’ordenació física i detallada 

del territori. Iniciem una etapa fonamental que culminarà amb l’aprovació inicial del pla. 

 

El Sr. Ricard Pié comença a explicar el nou document: disposem ja d’una certa estructura, comencem a 

tenir elements madurs però sense tancar encara. Explica els canvis introduits vers el primer document 

de referència. Existeixen dos canvis de major envergadura: grans infraestructures, el ferrocarril i la 

carretera C-31. En relació a la carretera, cada vegada té més valor d’interconnexió entre nuclis, s’ha de 

resoldre la capacitat de connexió mitjançant l’autopista, aquesta és la que ha de carregar amb el 

trànsit rodat, es transformarà la carretera per tal que sigui un element de connexió entre els dos nuclis 

i fins i tot amb els municipis veïns, gran avinguda com a eix vertebrador del municipi. El segon tema, el 

ferrocarril: en aquest municipi no ha estat massa discutida aquesta qüestió, les alternatives no han 

estat mai molt clares, alguns plantejaments passen perquè no es mogui de la seva ubicació actual però 

que es valori el seu soterrament. Durant la vigència d’aquest pla general, aquest imaginarà la seva 

possible sol·lució, que segurament pugui ser soterrar-lo, aquesta podria ser la resposta del Pla General 

o estudiar altres recorreguts alternatius. El municipi de Vilanova i la Geltrú ja està plantejant un traçat 

completament diferent a l’actual, això ens pot obrir alguna porta. 
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Des del Pla General de Calafell es contestarà que l’autopista carregui amb el trànsit rodat amb 

connexions direcció Tarragona / Barcelona, i la carretera C-31 que passi a ser una via més urbana. Pel 

que fa a la línia del ferrocarril valorar i plantejar el seu soterrament sense que es desvii massa de 

l’actual traçat. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta que si la idea seria que a llarg o mig termini quan es pensi en la possibilitat 

d’un nou traçat del ferrocarril, Calafell ja ho pot tenir previst en aquest Pla General? El Sr. Ricard Pié 

contesta que si, efectivamente la idea seria aquesta, atès que mitjançant el Pla General ja s’hauran 

pres les prudències pertinents. 

 

El Sr. Àngel Verge pregunta que si l’actual traçat podria acabar sent, per exemple, una linia de metro. 

El Sr. Ricard Pié contesta que si, o fins i tot una línia de tranvia. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que ell mateix, en el seu moment ja va presentar una proposta de 

soterrament de la línia del ferrocarril. És important poder preveure des d’aquest pla les grans 

infraestructures. Si s’elimina el trànsit de la carretera C-31 i es queda com una via urbana, quina via 

alternativa d’accés al municipi es preveu?, seria molt possitiu per Calafell l’eliminació dels peatges. 

Altres municipis s’estan avançant al nostre pel que fa a la problemàtica del tren. 

 

El Sr. Carles Rion veu molt possitiva la possibilitat d’eliminació de peatges. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que podria ser una alternativa al traçat del tren de rodalies, la seva 

ubicació en paral·lel a l’autopista i proposar a l’actual via, el servei de tranvia. 

 

El Sr. Ricard Pié, creu que el Pla General ja contestarà aquestes dues qüestions, proposant diverses 

alternatives. El Pla General ha de suggerir als plans territorials les possibles alternatives a la carretera i a 

la via del ferrocarril. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’hauria d’estudiar quin ús se li pot donar al possible soterrament de la 

via del tren. El tren de rodalies podria anar soterrat i a la part de damunt, per exemple, un tranvia. Pot 

ser molt productiu poder fer aquesta reserva al Pla General. 
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El Sr. Ricard Pié fa un repàs dels passos donats vers el document anterior i les qüestions que es van 

formular. S’ha mantingut la importància del centre de Segur de Calafell prop de l’estació i del port, 

més serveis comercials, equipaments públics, l’aparcament serà una peça clau. També l’eixample de 

Calafell vers la riera, la carretera C-31, la zona del Sector K de la Urbanització Mas Mel, sol·lucions als 

Sector C i E de Segur de dalt, Sector Gran Calma, Sector Bellamar Nord, esquema de la resta de 

carrers de Segur de Calafell assenyalant els possibles equipaments, transformació dels serveis d’alguns 

sectors a la part nord a Segur de Calafell, assegurar que el recorregut de les urbanitzacions tingui 

algun suport en quan a serveis. Ara per ara s’està treballant amb les ordenances. 

 

El Sr. Joan López manifesta que el pla general preveu una amplada de la riera del torrent de la 

cobertera, a la part final, abans de creuar la via del tren, més del triple de l’amplada actual, una gran 

bassa que serà un parc i que en moments puntuals i degut a condicions meteorològiques 

desfavorables, pugui ser inundable. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta que si es baixarà la cota actual de la riera per quan es pugui inundar. El Sr. 

Ricard Pié contesta que si, que es preveu rebaixar la cota actual i també que sigui de més amplada. 

 

El Sr. Joan López manifesta a tots els assistents que a mesura que es vagi avançant amb el tema del 

conveni amb el Grup Gaudir, s’anirà informant al CAU. S’ha de tancar teixits i la resta de sòl que quedi 

com a muntanya i que no es col·loqui edificació en zones impossibles.  

 

El Sr. Joan López manifesta que s’està treballant amb la possibilitat de traslladar la planta de selecció i 

transferència de residus de contenidors d’obra de Transcalafell Vallès S.L., a la zona de la vaguada on 

actualment està ubicada la depuradora. El Sr. José Bonilla creu molt possitiu fer la reserva d’aquest sòl 

al Pla General. 

 

El Sr. Lluís Artal pregunta si es podria fer la reserva de sòl més gran, pel que fa als equipaments per tal 

de recollir les mancances de les urbanitzacions de la part nord de Segur de Calafell. El Sr. Ricard Pié 

contesta que si, que es pot recollir, és una oportunitat que s’ha d’aprofitar, està dibuixada al plànol la 

reserva de sòl que topogràficament és permesa. El Sr. Lluís Artal creu que l’eix que baixa de la 

Urbanització Valldemar cap a Brises de Calafell, no té capacitat per absorvir un gran trànsit de vehicles, 

el vial no dóna per més. 
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La Sra. Cristina Fernández pregunta si s’ha tingut en compte, en aquest pla general, zones 

d’equipaments per fer centres educatius. El municipi Cunit ja té terrenys reservats per fer escoles i 

instituts. S’ha de planificar per tal de preveure el sòl per aquests centres. No se li dóna la suficient 

importància, no anem pel davant de la Generalitat de Catalunya. El Sr. Ricard Pié contesta que s’està 

tenint en compte cobrir la demanda de tots els possibles serveis, el Pla General dirà quin serà l’ús que 

es donarà a cada un dels terrenys previstos. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que la problemàtica de la no existència de terrenys per centres educatius 

ve donada per no haver fet la revisió del Pla General amb el pas dels temps i no preveure aquest sòl. 

 

El Sr. Ricard Pié proposa dedicar una propera sessió en temes d’equipaments, educació, sanitat i 

transport. En properes reunions anirem tancant qüestions més concretes. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que ja es comunicarà el dia de la propera reunió del CAU. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:45 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 5 de maig de 2009 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor 

d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de 

Via Pública i Turisme 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç 

i Innovació Tecnològica 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) 

– Amics del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel 

Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-

president Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors de Calafell  

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 
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Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:40 hores 

del dia 4 de novembre de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 9 de setembre de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 09-09-

2008. 

 

2.- Presentació i debat dels suggeriments a l’Avanç del POUM 

 

El Sr. Ramon Ferré explica a tots els assistents que l’avanç de POUM va estar presentat a 

Calafell i a Segur de Calafell. També es va penjar a la pàgina web de l’Ajuntament; d’aquesta 

manera la gent ha pogut participar. S’han rebut diversos suggeriments, els quals alguns es 

repeteixen atès que són col·lectius o realitzats per grups que manifesten la mateixa qüestió. 

S’ha d’incorporar al POUM el que es debateixi i que cada punt es vagi explicant i afegir o 

treure el que es cregui oportú. 

 

El Sr. Joan López explica que les aportacions fetes no són al·legacions, són suggeriments, i 

s’hauria de donar el valor a les persones que han participat. La gent ho fa d’una manera 

altruista, s’ha d’intentar aprofitar el màxim el contingut de tots els suggeriments i poder 

posar-los a la pàgina web sense dades personals. S’han de llegir totes les propostes i 

transmetre a l’equip redactor les opinions i impressions de cada representant del CAU. 

 

Es proposa fer un llistat de tots els suggeriments rebuts, sense les dades personals i enviar-ho 

per mail a tots els representants dels diferents col·lectius. 
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La Sra. Purificación Diaz (Arquitecta redactora del POUM), assistent avui també a aquesta 

reunió, fa la seva explicació, agrupa els suggeriments per temes per una major circulació i codi 

numèric situat al plànol avui que es presenta. Farà l’explicació per temes, la millor resposta als 

suggeriments serà a l’aprovació inicial del POUM. S’ha tret un bon profit dels suggeriments 

presentats, la gent ha fet les seves aportacions i s’han implicat, aproximadament uns noranta. 

 

Es repassa punt per punt amb el contingut dels suggeriments i la resposta que es proposa, 

són respostes molt telegràfiques. Un mateix missatge repetit diverses vegades, s’atendrà com 

a un sòl suggeriment. 

 

El Sr. Joan Herrera pregunta si es podria respondre que no és competència del POUM segons 

quins suggeriments. El Sr. Joan López creu que no caldria, s’han de tenir en compte tots els 

suggeriments i resumir-los i d’aquesta manera poder veure els que són realment competència 

del POUM. Individualment no es contestaran, es col·locaran a la pàgina web. Es farà una 

resposta genèrica agraint la seva participació. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta a la columna del llistat on posa “resposta” el seu títol serà 

el de “comentari”. 

 

El Sr. Joan López manifesta que quan es fa menció a activitat econòmica i pesquera, el que 

hagi de dir el POUM ja ho dirà. Pel que fa al missatge núm. 3, es pot estudiar el suggeriment 

al POUM, de la ubicació d’un nou Ajuntament, com a proposta d’equipaments. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta la gran importància del document de suggeriments, s’ha de 

tractar amb molta sensibilitat. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que s’hauria de posar el resum d’una altra manera en 

relació al suggeriment del control del parc de Mas Mel, vigilància. 
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El Sr. Ramon Ferré manifesta que pel que fa al suggeriment núm. 65, la resposta serà que el 

planejament vigent ja contempla l’opció d’una nova ubicació de la Biblioteca. També s’ha de 

recollir la part positiva d’aquest suggeriment en relació a les botigues de nivell inferior i que el 

POUM tractarà una normativa de regulació d’usos. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que en relació a la participació ciutadana suggeriment 74 i 

següents, valdria la pena anar tenint alguna reunió puntual amb col·lectius que no hi són dins 

el CAU, alguna reunió oficial amb aquests altres col·lectius, joves, jubilats, etc... que d’alguna 

manera han quedat despenjats de la mesa del CAU, s’han de reconèixer aquestes 

associacions. El Sr. Joan López creu que s’ha de recollir més informació que puguin tenir 

aquells col·lectius i proposar-ho a l’aprovació inicial. La Sra. Purificación Diaz manifesta que va 

molt més enllà que en d’altres indrets la participació ciutadana i que li sembla correcte. El Sr. 

Joan Herrera ha rebut comentaris que el CAU està tancat i no ofereix informació de tot el que 

es tracta a les reunions. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que està d’acord, que s’hauran de recollir aquestes aportacions, 

abans de l’aprovació inicial, els generals ja s’han recollit, però s’han de fer taules més petites 

per concretar aspectes amb aquelles associacions. Fer reunions amb agrupacions concretes. 

 

El CAU acorda portar a terme una ronda de reunions amb els diversos col·lectius socials del 

municipi que ho sol·licitin, de fet ja s’ha manifestat aquesta voluntat de participació amb els 

suggeriments presentats. Si el CAU coneix algun col·lectiu en concret, que es demani per 

portar aquestes reunions a terme. Resum de criteris d’aquestes reunions per enviar a l’equip 

redactor per tal de tenir-los en compte. S’ha de fer un calendari per tal de portar aquestes 

reunions informatives a terme. 

 

El Sr. Ramon Ferré, en relació al suggeriment núm. 1 (1.1) (unir la Urbanització Mas Romeu i 

Segur de Calafell a través del carrer de Xavier Montsalvatge i l’Av. de Lituània), s’ha de 

compatibilitzar amb el corredor ecològic i estudiar si l’Av. de Lituània és el més adient. 
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La Sra. Purificación Diaz proposa unificar els suggeriments núms. 63 i 64, és el mateix i la 

mateixa persona. També que es pot donar resposta al suggeriment 74 (74.5), compatible amb 

el corredor biològic. 

 

El Sr. Joan López manifesta que d’aquest document de suggeriments es treuran les dades 

personals i es penjarà a la pàgina web de l’Ajuntament amb els comentaris que tenim i fer 

carta genèrica de resposta. Fer també un calendari de reunions per parlar amb els col·lectius 

que demanen informació més detallada. 

 

El Sr. Ramon Ferré proposa que els col·lectius que vulguin tenir aquestes reunions 

informatives, en ho facin saber. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a 

tractar. 

 

S’arriba al consens que ja es comunicarà el dia de la propera reunió del CAU. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:45 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 4 de novembre de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Josep M. Garriga Milà (suplent del representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari Accctal. del POUM: Sra. Josefina Rion Castells (funcionària adscrita a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:40 hores del dia 9 

de setembre de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 25 de juny de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 25-06-2008. 
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2.- Validació del Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del 

municipi de Calafell 

 

Es presenta el catàleg on s’inclouen més finques, una vegada fetes visites –in situ- a habitatges 

susceptibles de ser catalogats. 

 

La normativa de catalogació s’estableix en dos tipus de protecció. 

 

• Protecció integral (esglésies, castell, ermita) 

• Protecció parcial (elements dels habitatges susceptibles de ser protegits) 

 

La Masia Can Perotet, queda protegida com si existís l’edificació, enderrocada pel seu propietari de 

manera irregular. 

 

El Sr. Artal, intervé per preguntar si la “Masia” tindrà algun increment de volumetries, i si la 

modificació del pla general del sector ho determinarà. 

 

Es posa de manifest la visita a Segur per incorporar noves catalogacions: dues cases Av. França, c/ 

Grècia, c/ Nicaragua, edifici Marbore. 

 

Tanmateix s’incorporen les finques de Calafell Platja, “casa del Lleó”, situada al carrer de Vilamar i la 

de les Sres. Casas, situada al passatge de St. Antoni cantonada pg. Marítim de St. Joan de Déu. 

 

Intervé el Sr. Garriga, per aclarir el procediment que comportarà l’aprovació del Catàleg, si serà 

l’habitual d’un procediment, és a dir: Comissió Informativa de Territori i aprovació inicial pel ple. 

 

El Sr. López li respon, que efectivament aquest és el tràmit. 

 

Intervé el Sr. Ramon Ferré, tot manifestant que una vegada aprovat definitivament el nou pla general 

no caldrà tramitar els Plans Parcials per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona. 

 

El Sr. Ramon Ferré, intervé per manifestar que es faci entrega d’un CD del catàleg a cadascun dels 

membres del CAU. 
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S’acorda per consens dels assistents validar el document de catàleg presentat, per tal que es doni el 

tràmit administratiu que correspon. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

Cap dels assistents fa intervencions. 

 

S’aixeca la sessió essent les 20:35 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 9 de setembre de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 25 DE JUNY DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 20:20 hores del dia 25 

de juny de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 18 de juny de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 18-06-2008, amb 

les següents modificacions: 

 

- El Sr. Joan Herrera intervé en el sentit que no és correcte el segon paràgraf de la pàgina 4, s’ha de 

substituir: “El Sr. José Bonilla i el Sr. Lluís Artal …” per “El Sr. Joan Herrera i el Sr. Lluís Artal …”. 

 

- El Sr. Lluís Artal intervé en el sentit que no és correcte una de les seves intervencions, sisè paràgraf de 

la pàgina 6, s’ha de substituir: “… l’avanç de pla s’ha d’explicar als diferents col·lectius i que no sigui 

oberta a tota la ciutadania.” Per “… l’avanç de pla s’ha d’explicar d’una manera als diferents 

col·lectius i d’una altra a la ciutadania.” 

 

2.- Entrega per part de l’equip redactor de l’avanç del Pla General, l’informe preliminar de 

sostenibilitat ambiental i el programa de participació ciutadana 

 

El Sr. Ricard Pié i la Sra. Purificación Diaz (Arquitectes) redactors del POUM i el Sr. Marc Vila (Geògraf) 

de l’empresa (ALG – Advanced Logístics Group), Programa de Participació Ciutadana, fan entrega de 

l’avanç de Pla General, l’informe preliminar de sostenibilitat ambiental i el programa de participació 

ciutadana. 

 

El Sr. Ricard Pié fa una explicació del Pla General, el de l’any 1968 i el de 1989, els dos antecedents al 

POUM que s’ha de redactar. Una de les raons per revisar el Pla General és que el mateix pla ja preveia 

la seva revisió als 15 anys de vigència, període ja complert, però no es produeix la seva caducitat fins 

que no sigui substituït. Una altra raó seria la necessitat d’adaptar-se a la nova situació i propostes 

territorials. Pla Territorial General de Catalunya (PTG), Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 

(PDUSC), Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT). 
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El Sr. Joan López creu que a l’avanç de pla no hauria de figurar el plànol de la proposta del Pla 

Territorial del Camp de Tarragona, en quant al traçat de l’A7, atès que el document del PTPCT no és 

un document vigent, són sistemes viaris no definitius. L’Ajuntament ja ha presentat al·legacions, 

s’hauria d’esperar a la resolució definitiva d’aquest document. 

 

El Sr. Ramon Ferré creu que si s’hauria de col·locar a l’avanç de pla. Es podrien posar les al·legacions 

que s’han fet des de l’Ajuntament, juntament amb el text i els plànols corresponents. 

 

S’arriba a l’acord de modificar el plànol i incorporar a l’avanç un resum o extracte de les al·legacions 

presentades per l’Ajuntament al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que no li queda clar el nivell de vinculació entre l’avanç del pla i el Pla 

Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Haurà alguna vinculació quan s’aprovi el PTPCT? 

 

El Sr. Ricard Pié contesta que generarà vinculacions al cent per cent. 

 

El Sr. Ramon Ferré creu que s’acceptaran les al·legacions presentades per l’Ajuntament, en un 85%. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que a una comissió informativa es va manifestar de fer les al·legacions, 

perquè el PTPCT, era un tema imminent. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que podria canviar el traçat de l’A7 però no la zona protegida com espai 

no urbanitzable (taca verda). 

 

El Sr. Ricard Pié explica quatre raons més que justifiquen aquesta revisió de pla: necessitat d’ordenar el 

paisatge i gestionar eficaçment el medi com a requisits per a un desenvolupament sostenible, la 

posada en valor del paisatge, la necessitat de requalificar el turisme i les activitats derivades de ser una 

ciutat de vacances i la necessitat de reconsiderar l’estructura de la xarxa i les jerarquies viàries en 

funció de les noves demandes per assolir una mobilitat sostenible. 

 

El Sr. Ricard Pié explica els grans números de Calafell. L’increment d’habitatges en sòl urbà i 

urbanitzable, tenint en compte base de dades com la recollida brosses, llicències d’obres concedides, 

etc…  

 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 
 

4

 

El Sr. Carles Rion pregunta: com a conclusió, si no es modifiqués res actualment i si continués la 

mateixa evolució de creixement, podrien absorbir bé la demanda d’habitatges? 

 

El Sr. Ricard Pié contesta que si, està proporcionalment per sobre dels darrers anys. No s’hauria de fer 

substitució de l’edificació existent. 

 

El Sr. Ramon Ferré comenta que la tònica ha estat aquesta en aquests darrers anys, substitució de casa 

unifamiliar per edificació de blocs d’habitatges. 

 

El Sr. Ricard Pié explica el quadre d’objectius, criteris generals i propostes. Tòpics: el model de ciutat la 

ciutat turística, la incorporació del municipi en el sistema metropolità de Barcelona, la millora de la 

sostenibilitat territorial i urbana del municipi, la posada en valor del paisatge, el municipi com a centre 

de serveis i equipaments per al benestar. Singularitats i potencialitats: ciutat de diverses densitats, 

ciutat relativament continua, però poc estructurada, ampli parc residencial, dualitat, un paisatge 

estructurat en tres valls de característiques ben diferents, un ampli patrimoni històric, unes 

infraestructures d’alta connectivitat regional i baixa connectivitat interna. (La Sra. Purificación Diaz 

comenta que algunes dades són de l’any 2001, com per exemple el parc residencial). Estratègies: a 

partir de la formulació dels tòpics i l’anàlisi de les potencialitats del municipi, enteses com a 

oportunitats, es plantegen una sèrie d’estratègies d’actuació i propostes a Calafell poble, a Segur de 

Calafell, a les urbanitzacions i al front de mar. 

 

La Sra. Purificación Diaz fa una breu explicació a tots els assistents de la documentació que es fa 

entrega en aquesta reunió i que es procedirà a realitzar les presentacions del document mitjançant 

plafons format Din A1. 

 

Es fa entrega de la documentació de l’avanç en diversos dossiers i en format CD. Es donarà un CD de 

tota la documentació a cada un dels membres del CAU. 

 

El Sr. Joan Herrera pregunta: no es podria fer l’exposició de l’avanç amb plafons format Din A0?, seria 

més fàcil d’entendre. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que la millor manera de fer l’exposició és en format Din A1 perquè 

són un total de 20 plafons. 
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El Sr. Marc Vila explica el document del Programa de Participació Ciutadana, que resumeix tot el que 

es va parlar a reunions anteriors. S’han d’introduir una sèrie de modificacions tractades en aquesta 

reunió. 

 

El Sr. Ricard Pié és partidari que no es parli amb cap promotor abans d’aprovar l’avanç de pla. Que hi 

hagi una fase de participació relacionada amb els convenis urbanístics. Que a l’oficina del POUM es 

disposi d’un formulari de suggeriments per tal que la ciutadania ho tingui fàcil en el moment 

d’exposar les seves inquietuds. També es podria fer una exposició de l’avanç en un col·legi. 

S’informaran els suggeriments i es presentaran al CAU, el qual decidirà si s’han de contestar o no. 

Tancar primera visió jurídica abans de les vacances d’estiu. L’aprovació inicial del pla és molt important 

que estigui penjada a la pàgina web i que els tècnics que informin estiguin ben preparats per donar la 

correcta informació. Recollida d’al·legacions important per acabar de redactar finalment el pla. Les 

al·legacions és un material de primer ordre. Es contestaran o no totes les al·legacions una per una?, ho 

haurà de decidir el CAU. Creu que seria millor sistematitzar les al·legacions i anar introduint la resposta 

de les al·legacions a la memòria del pla. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que s’ha de valorar políticament com tractar a cada ciutadà que faci una 

al·legació i des del punt de vista jurídic també s’ha de resoldre el tema amb la major precisió possible. 

Quan hi ha una afectació d’un dret s’ha de cuidar molt el matís. De cara al ciutadà hem d’estar al cent 

per cent política i jurídicament. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que depenent de la informació rebuda, la ciutadania presentarà un tipus 

d’al·legació o un altre. És fonamental donar la informació d’una manera correcta. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que tenint en compte la seva experiència, no s’hauria de fer una resposta 

particularitzada de les al·legacions. Respondre fent veure que hi ha un criteri general i s’han de 

contestar d’una manera generalitzada. És preocupant, en el període de participació ciutadana, l’opinió 

de la gent del carrer. S’han de posar els instruments, perquè la gent estigui ben atesa i ajudar-lo als 

suggeriments o al·legacions. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que, per la seva experiència, que les persones destinades a informar a la 

ciutadania no siguin només tècnics sinó que coneguin la realitat i ajudar en tot el possible a la ciutadà. 
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El Sr. Ricard Pié manifesta que el pla sempre ha d’estar penjat a la pàgina web i es vagin incorporant i 

actualitzant els respectius plans que es vagin aprovant. 

 

El Sr. Joan López manifesta que avui s’ha entregat la documentació, es faran les petites modificacions 

tractades durant la reunió, s’entregarà un CD a tots els membres del CAU i la idea és donar per 

rebuda la documentació, consensuar l’avanç i que es pugui portar a aprovació. 

 

El Sr. Joan Herrera i el Sr. Lluís Artal, estan d’acord. 

 

La Sra. Olga Elvira, està d’acord. 

 

El Sr. Carles Rion, està d’acord, però pregunta quin serà el calendari del CAU durant els mesos de juliol 

i agost, atès que són mesos de molta feina pels diferents col·lectius. 

 

El Sr. Joan López contesta que durant els mesos de juliol i agost, no es faran reunions del CAU, pel 

motiu abans esmentat. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que com a col·lectius també podran proposar suggeriments i s’ofereix 

per fer qualsevol reunió. 

 

El Sr. Massimiliano Revello manifesta que també està d’acord a l’aprovació de l’avanç de pla, però 

voldria explicar-ho més específicament als seus associats. 

 

La Sra. Verònica Strijbos manifesta que també està d’acord a l’aprovació de l’avanç de pla, però que a 

través del patronat es faci una taula per explicar la matèria als seus associats. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que és important una bona explicació als associats dels diferents col·lectius, 

que hi hagi un plus pels associats, perquè la gent prengui consciència i fomentar que s’engresquin en 

aquesta tasca. 

 

El CAU, acorda per consens, donar el vist i plau a l’avanç de POUM i el Programa de Participació 

Ciutadana, proposant a l’Ajuntament que li doni tràmit urbanístic que correspongui. 
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El Sr. Carles Rion manifesta que és fonamental que el principal partit de l’oposició també estigui 

d’acord, atès que a la reunió d’avui no ha pogut assistir. 

 

El Sr. Àngel Verge pregunta si el pla director de clavegueram municipal, es portarà a terme 

paral·lelament a aquest Pla. 

 

El Sr. Joan López contesta que el pla director de clavegueram municipal, serà part de la documentació 

del POUM, així mateix l’avanç del pla recull, l’estat del clavegueram com de la resta d’infraestructures i 

propostes de caràcter genèric. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui durant el mes de setembre. Ja es concretarà el 

dia i seran convocats, de manera reglamentària, tots els components del CAU, a les Dependències 

Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 23:00 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 25 de juny de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 18 DE JUNY DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joan Olivella Ricart (representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 2), essent les 19:45 hores del dia 18 

de juny de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 11 de juny de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 11-06-2008. 

 

2.- Presentació del Programa de Participació Ciutadana. 

 

El Sr. Ramon Ferré presenta a la Sra. Beatriu Tenas (Biòloga) de l’empresa (ALG – Advanced Logístics 

Group), redactora del Programa de Participació Ciutadana del POUM. 

 

La Sra. Beatriu Tenas explica quin és el procés del programa de participació ciutadana i com s’ha de 

lligar amb l’actual pla. Introducció de la seva importància i què és la participació ciutadana. S’ha de fer 

una bona proposta. Es presenta un primer disseny, perquè el proper dia 25 de juny es pugui tancar; es 

pot fer qualsevol aportació o suggeriment des del CAU. Aspecte territorial. Implicació dels diversos 

equips tècnics. Definició del paper dels diversos mitjans locals i comarcals. L’ús de les TICs (tecnologies 

de la informació) durant el procés de participació. 

 

Estructuració de la matriu: fase prèvia (avanç de pla, suggeriments, aprovació de l’avanç de pla, debats 

de caràcter general, aprovació inicial Ple de l’Ajuntament), fase d’informació pública (al·legacions 

particulars, informes sectorials), fase posterior al període d’informació pública (aprovació provisional, 

Comissió Territorial d’Urbanisme). 

 

Facultats del CAU: suggeriments (formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació), debats de 

caràcter general (proposar mesures i actuacions per incloure-les en el programa de participació 

ciutadana i fer el seguiment de la seva posada en pràctica). 

 

La imatge gràfica / corporativa del POUM, ubicació física de l’oficina del pla, dimensionament de 

l’oficina del POUM en funció de les fases dels treballs, creació de l’oficina virtual del POUM. 

 

Donar coherència a la transmissió d’informació a la ciutadania en general, formar i informar als 

professionals dels mitjans en la concepció del model urbanístic que vol Calafell, aproximar el procés a 

tota la ciutadania, donar l’oportunitat a la ciutadania per informar-se, formar-se i participar 

directament en la formulació de propostes, però també en posicionament de disconformitats, donar 

suport documental a les persones que participin en les jornades de debat, donar opcions per a una 
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participació indirecta i anònima, establir una metodologia comuna per a tots els informes vinculants a 

la participació, obrir el ventall d’opcions per informar el procés i comunicar el seu avanç, aprofundir en 

la informació i participació i acostar el procés a nivell territorial, donar opció i facilitar la participació de 

la ciutadania de Calafell, fer una activitat lúdica per implicar a tota la comunitat local a participar-hi, 

validar l’informe prèviament a la difusió del mateix. 

 

El Sr. Joan López dóna la seva opinió dient que tota aquesta informació és molt genèrica, s’ha de 

reduir aquesta matèria al que realment interessa i mirar els nostres objectius. L’avanç ha de tenir una 

explicació conjunta i no per parts. S’ha d’explicar a la ciutadania el pla, d’una manera molt genèrica. 

Una altra fase és quan es redacti el Pla General, s’hauria d’explicar per temes i per territori, fer 

diferents sessions específiques segons el tema a explicar. 

 

Una altra fase seria orientar a la ciutadania per presentar les posteriors al·legacions, resoldre-les i 

tornar a explicar al municipi, que ha estat del resultat de la resolució de les mateixes, com ha quedat 

finalment el Pla General. Els instruments que tenim: reunions, la web de l’Ajuntament on hi hagi els 

resums del que s’està treballant. L’oficina del POUM serà una peça molt important per la participació 

ciutadana i d’aquesta manera ajudar a la ciutadania a realitzar els seus suggeriments o les seves 

al·legacions. Com dissenyarem, prepararem i estructurarem les reunions?, s’ha de contestar al veïnat i 

plantejar molt bé les reunions. S’ha d’afinar correctament a les reunions, perquè la gent entengui el 

contingut de les mateixes per l’aprovació del Pla General. 

 

El Sr. Joan Herrera i el Sr. Lluís Artal manifesten que ja s’han tingut certes converses amb els dirigents 

dels diferents col·lectius dels temes que s’han anat debaten a les reunions prèvies en aquest CAU. 

 

El Sr. Salvador Vallès manifesta que tenia entès que no es podia donar cap informació relacionada 

amb els temes que es debaten al CAU, també consta en acta. 

 

El Sr. Joan López manifesta que tant un, com els altres tenen certa raó, però queda ben clar que la 

informació sensible no es pot transmetre fora d’aquestes reunions. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que els dirigents de les diferents associacions ja tenen informació, s’ha 

d’explicar el ritme de treball, perquè tenim un compromís amb les mateixes. S’ha de transmetre un 

mínim d’informació. 
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El Sr. Joan López, perquè s’entengui, posa un exemple en quant al catàleg del patrimoni arquitectònic 

i arqueològic de Calafell: els criteris de catalogació en el catàleg es poden transmetre, però no les 

finques que queden catalogades. S’ha d’anar en compte amb el que s’explica. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta tenir informació és molt diferent a saber explicar-la. Sabem on som, a cada 

un dels dirigents s’ha tancat al seu àmbit. Ens han d’aportar informació per després poder-la 

transmetre al CAU. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que explicar tota aquesta matèria, requereix que primer ho hagi entès un 

mateix i després explicar-ho. Per la primera fase creu que s’hauria de preparar un àudio-visual del 

missatge que s’haurà de fer arribar a la ciutadania, allò que realment volem informar. El nivell 

d’informació i d’explicació que s’ha de traslladar a la població, perquè s’entengui que és un projecte 

de ciutat, aquesta primera aproximació amb l’àudio-visual hauria de ser explicada per part dels tècnics. 

Portar aquesta tasca a terme, sense el suport àudio-visual, seria complicat. S’ha de pensar amb el 

ciutadà, aquest ja té d’altres preocupacions, per la qual cosa s’ha de procedir d’una manera suau i 

estimulant, perquè pugui venir i participar a les explicacions que es duguin a terme. 

 

El Sr. Joan López manifesta a tots els assistents que aquests no han de carregar amb la responsabilitat 

de donar la informació a la ciutadania. S’han de tractar els temes al CAU i després transmetre-la 

d’acord amb el que indiqui al Programa de Participació Ciutadana. 

 

El Sr. Salvador Vallès manifesta que s’ha d’anar molt en compte i que tothom rebi la mateixa 

informació. 

 

El Sr. Joan López manifesta que el proper dia 25 de juny, tots els components del CAU rebran un 

dossier, molt fàcil i explicatiu, que serà l’avanç de POUM. Una vegada aprovat l’avanç de pla, com es 

farà arribar a la ciutadania? La millor manera seria fer una àudio-visual, tal i com ha manifestat el Sr. 

Carles Rion, que es vagi explicant mitjançant un tècnic. S’ha de controlar molt bé la manera d’explicar-

ho. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que la ciutadania ha de saber quina matèria anirà a veure a la reunió, 

que la gent ho entengui. 
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El Sr. Joan Soler manifesta que des que s’ha començat el ritme de reunions del CAU, el seu col·lectiu 

només li ha preguntat temes relacionats amb la seva matèria, la Confraria de Pescadors, la part 

econòmica del Port de Segur i sobre la planta desaladora de Cunit. Evidentment, a les persones 

integrants del seu col·lectiu, els interessa saber sobre les seves inquietuds. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que perquè la participació ciutadana tingui èxit, s’ha de tenir en compte 

que s’hauran de fer reunions sectorials i generals. Té una certa preocupació vers la quantitat de gent i 

qui vindrà a les reunions. 

 

La Sra. Beatriu Tenas creu que el representant de cada un dels col·lectius s’ha de preocupar de trobar 

un mínim de persones que vingui a les reunions sectorials. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que l’avanç de pla s’hauria de transmetre mitjançant l’àudio-visual d’una 

genèrica i molt explicativa. 

 

El Sr. Joan López proposa convocar la ciutadania per barris, preparació de la reunió com a primer 

nivell. Com a segon nivell, reunions sectorials amb els diferents col·lectius. També es podria portar a 

terme una explicació mitjançant reunions als sectors socials per gèneres. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que l’avanç de pla s’ha d’explicar d’una manera als diferents col·lectius i 

d’una altra a la ciutadania. 

 

La Sra. Beatriu Tenas arriba a la conclusió que l’avanç de pla es presentarà mitjançant àudio-visual i 

posteriorment la redacció del pla s’explicarà de manera presencial per barris, sectorials de gènere i 

col·lectius específics. 

 

El Sr. Joan Herrera pregunta: es contestaran personalment una a una totes les al·legacions que es 

puguin presentar? 

 

El Sr. Joan López i el Sr. Ramon Ferré contesten que si, junt amb el corresponent informe tècnic. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’hauria de buscar espai per l’oficina del POUM. 
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El Sr. Àngel Verge manifesta que és molt important la tasca de l’oficina del POUM, serà on es dirigirà 

la ciutadania per informar-se. 

 

La Sra. Beatriu Tenas manifesta que per la propera reunió haurà desglossat tot el que s’ha aportat a la 

reunió d’avui. 

 

3.- Presentació d’esborrany d’avanç de POUM (IV). 

 

El Sr. Joan López manifesta que donada la impossibilitat de projectar el plànol resum de l’avanç, una 

vegada introduïts els suggeriments del CAU, s’enviarà per correu electrònic a tots els membres del 

CAU. El proper dia 25 de juny es portarà a terme la presentació de l’avanç de Pla, per part del Sr. 

Ricard Pié, aproximadament una hora (de les 20:00 hores a les 21:00 hores). 

 

4.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el dimecres dia 25 de juny de 2008 de les 

20:00 hores a les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:30 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 18 de juny de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 11 DE JUNY DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sànchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joan Olivella Ricart (representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors de Calafell 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 2), essent les 19:45 hores del dia 11 

de juny de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 4 de juny de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 04-06-2008, amb 

les següents modificacions: 

 

- El Sr. Ramon Ferré intervé en el sentit que no és correcte una de les seves intervencions, últim 

paràgraf de la pàgina 4, s’ha d’eliminar la part del mateix on diu: “… s’ha de proposar més 

habitatges, però mantenint la idea de casa, bifamiliar…”. 

 

- El Sr. Carles Rion intervé en el sentit que no és correcte una de les seves intervencions, cinquè 

paràgraf de la pàgina 5, es planteja com a pregunta no com a afirmació, s’ha de substituir: “… 

manifesta que …” per “… pregunta si …”. 

 

2.- Presentació d’esborrany d’avanç de POUM (III). 

 

Es presenten els dos ponents d’avui, que són la Sra. Sílvia Martín i la Sra. Purificación Diaz, 

(Arquitectes). Redactors del POUM. 

 

El Sr. Joan López explica el plantejament de l’equip redactor de la passada reunió, connexió Calafell 

poble-platja i Segur de Calafell. Es plantejava la unió vertical dels nuclis, però que hi hagués la fusió 

també de manera horitzontal i també es va poder observar una certa por per la possibilitat de 

massificació al centre de Segur de Calafell. 

 

La Sra. Sílvia Martín i la Sra. Purificación Diaz, fan la seva explicació. Criteris ambientals a partir de les 

propostes de l’equip redactor. Estructura paisatgística. Eixos principals. Estructura secundària amb 

camins històrics. Dos eixos prioritaris Nor i Sud, circuit tancat que passa per diverses zones del 

municipi. Compatibilitat dels nous accessos amb els valors i fragilitats paisatgístiques i ambientals. 

Zona equipaments centrals, buscar la compatibilitat ambiental i ecològica, trobar la seva situació 

adient. La llei limita el desenvolupament urbà per les fortes pendents a la zona nord del municipi.  
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Tractament de les zones verdes en relació als torrents de la trama urbana. Potenciar la connectivitat. 

Punts d’interès de totes les propostes. Les propostes estan plantejades, és el moment d’entrar més a 

les discussions. 

 

El Sr. Joan López manifesta que aquest es pot entendre l’anàlisi del territori com una matriu, amb una 

entrada mediambiental i una altra urbanística. Això dona una visió dels punts importants del territori. 

Hi ha limitacions i punts de tensió. Llocs de molt compromís. Esponjament de la zona litoral, com que 

no hi ha zones verdes ni zones d’equipaments, s’han de buscar i dividir el litoral en diversos paquets 

amb aquestes zones. Potenciar la connectivitat, carena entre Segur de Calafell i la Urbanització Mas 

Romeu. La riera de la Urbanització Mas Romeu, té algun valor de connectivitat?. Preservar la connexió 

de la Urbanització Calafell Park i El Golf. S’ha d’anar en compte amb la compatibilitat mediambiental. 

S’han de concretar molt bé les bases des del punt de vista mediambiental. 

 

El Sr. Jordi Sánchez manifesta que s’ha de pensar també amb el tram final de la riera de la Casa Vella. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que preocupa la part central de les dues carenes on es podria ubicar la 

zona d’equipaments. Són dues valls molt diferents, dues vessants entre dos espais naturals. És 

preocupant, perquè segons l’ús que se li doni, probablement s’aniria ocupant amb altres usos. Creu 

que la part grafiada al plànol tocant a la Urbanització Mas Mel donaria servei a tot Calafell i es podria 

preservar l’espai agrícola que continua pel Camí de Mas d’En Vives. 

 

El Sr. Joan López pregunta si no hi ha altres espais més adequats per instal·lar equipaments tècnics. 

Com per exemple les vessants que conflueixen a la Cobertera, on actualment hi ha la depuradora i la 

pedrera del Mayal. 

 

El Sr. Jordi Sánchez manifesta que en el moment que es tregui la línia d’alta tensió, s’hauria d’estudiar 

la possibilitat d’aprofitar la traça de la mateixa. 

 

El Sr. Carles Rion, per aclarir dubtes, pregunta: la línia fronterera és la que queda per sobre de la 

Urbanització Mas Mel i la Urbanització Bellamar?. A la zona del Golf de la Graiera també hi ha previsió 

d’edificació? 

 

El Sr. Joan López, contesta dient que està previst i ja està construïda la urbanització. 
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La Sra. Purificación Díaz manifesta que s’ha d’anar molt en compte amb els plans parcials aprovats, 

s’han de respectar. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta si ja es pot acabar d’edificar a la Urbanització Les Villes. Voldria saber fins 

on arriba el límit d’aquest pla parcial. 

 

El Sr. Joan López i el Sr. Ramon Ferré manifesten el Pla Parcial de Les Villes ja ha estat aprovat per part 

de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona. L’àmbit d’edificació ja està retallat al mateix. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’està parlant de criteris generals, quan arribi el moment es farà el que 

es consideri convenient. Hi ha coses que desequilibren la viabilitat del pla. On tenim compromisos 

territorials, sempre serà dificultós. 

 

El Sr. José Bonilla creu que s’hauria  de cuidar la integració del vial previst de la Urbanització Calafell 

Park a la Urbanització Montmar, per donar sortida al Corredor del Foix.  

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que primer s’hauria d’estudiar si aquest vial ha de tenir voreres, 

enllumenat, etc…. Segons quin tipus de vial no podrà anar. El vial existent a la zona de les 

Madrigueres, al terme municipal del Vendrell, podria ser un bon exemple, és prou important. 

 

El Sr. Joan López aporta i explica un quadre estimatiu de l’evolució dels habitants del municipi. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que s’ha de donar equipaments de qualitat a qui vulgui canviar la seva 

residència a una primera residència de qualitat. Hem de saber també quin tipus de primera residència 

podem tenir. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’ha de buscar l’esponjament per recuperar espais verds i zones per 

equipaments. No ha de preocupar densificar un espai concret del municipi. 

 

El Sr. Carles Rion, pregunta: com es pot canalitzar aquesta densificació? S’ha de definir molt bé 

l’estratègia de creixement a seguir especialment a Segur de Calafell. Que es pugui dirigir bé el que es 

vol créixer. 

 

 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 
 

5

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que el creixement d’habitatges està assegurat. S’ha de potenciar més en 

metres quadrats construïts l’eix de l’Av. Catalunya a Segur de Calafell, per ubicar activitat, comerços, 

oficines, etc… Canviar tipologies. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que des de l’estació del ferrocarril fins a la Plaça Pau Casals, hauria de ser 

el centre de densificació. Lliberar sòl del propi carrer. Necessitarà una zona d’aparcament si es vol 

ubicar activitat en aquesta zona, que faciliti una certa comoditat a l’usuari. 

 

La Sra. Purificación Díaz comenta que les operacions de nou creixement es basen en regirar teixits i 

crear continuïtat. 

 

El Sr. Joan López comenta que la gran virtut del pla, pot ser relentitzar i controlar el creixement de 

població. 

 

El Sr. Ramon Ferré comenta la manca d’espais buits a Segur de Calafell. S’ha de parlar d’àmbits 

concrets, petits sectors. Estudiar illes concretes que permetin tenir equipaments. Estudiar petites 

operacions en sectors concrets; ens aportaria coses interessants. Es podria aconseguir també la 

connectivitat de torrents i amplitud de vials. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que la síntesi és que on hi ha un bloc de pisos des de fa quaranta anys, no 

s’ha volgut reinvertir, s’ha anat degradant. Hi ha un sector de població dolenta que pot llogar aquest 

tipus d’habitatge. Això crea un efecte fugida de la resta de població, quan realment s’assabenten de 

l’existència d’aquest segment de població. Una eina com la llei de barris podria ser molt interessant 

per portar un control adient d’aquesta problemàtica. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’han de revitalitzar aquestes zones amb equipaments, serveis de 

qualitat, per tal de poder donar resposta a tota mena de gent que ha de venir. Reconduir a vivenda 

urbana ven equipada i ben comunicada. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que a la ciutat de Barcelona, existeix un document com és el certificat de 

seguretat exterior dels habitatges. Es produeix una fugida positiva quan es fa una rehabilitació de 

l’edifici per tal que no es degradi el mateix. El propietari posarà un lloguer més elevat que provocarà la 

fugida d’alguns segments de població. 
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El Sr. Carles Rion manifesta que per manca de consciència, aquest problema també el tenim en edificis 

de primera línia. 

 

El Sr. Lluís Artal creu que es pretén la concessió de les cèdules d’habitabilitat, als Ajuntaments. En el 

cas que això acabi passant, es podria concedir lligada un certificat de conservació exterior dels edificis. 

Demanar documentació complementària per l’obtenció de la cèdula, seria un tràmit burocràtic. S’ha 

de redactar un pla general que contempli uns criteris de rehabilitació, criteris d’habitabilitat. 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta que cap la possibilitat que el negoci d’un bloc de pisos, pel seu propietari 

no siguin rendible i per aquest motiu el deixen sense rehabilitar. Tot s’ha de renovar, però quines 

perspectives de negoci tenen aquests propietaris?. 

 

El Sr. Joan López comenta que es parla d’un equilibri i de millorar les condicions de vida. És un conjunt 

de motivacions, no es fa una conservació d’aquests edificis, perquè no hi ha serveis, no hi ha 

equipaments. 

 

El Sr. Carles Rion creu que ha d’haver un equilibri i una bona estructura. Evitar la creació de suburbis. 

 

El Sr. Jordi Sánchez pregunta a tots els assistents si s’ha entès tot el que es va proposar a la reunió de 

la setmana passada. El problema és més gros, s’ha de veure més el model i que el CAU tingui ben clar 

el model de municipi que volem. Hem d’insistir més en la síntesi del que ha d’anar al pla. El gran 

problema és Segur de Calafell, s’ha de fer intervenció, perquè no es transformi en ciutat dormitori. 

S’ha de definir un model de ciutat i centrar més el debat en aquesta matèria. S’han de sentir opinions i 

valorar les propostes que es porten a les reunions. L’interès de la taula és que cada un aporti tots els 

dubtes que tingui. El conjunt de la gent ha d’explicar més els dubtes. 

 

La Sra. Cristina Fernández manifesta que s’ha vist clarament el model a seguir a Segur de Calafell. No 

volem suburbis, no volem guetos, manquen equipaments, manca més vida, el que s’ha dit està molt 

encertat. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que en general s’està d’acord amb les línies generals del pla i que quan es 

concreta en qualsevol assumpte, evidentment, hi ha un cert debat. 
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El Sr. Jordi Sánchez pregunta a tots els components del CAU si estan d’acord amb les línies de 

creixement. 

 

El Sr. Angel Verge manifesta que Segur de Calafell ha de créixer per la Carretera C-31, la qual s’està 

executant actualment la seva ampliació. Les plantes baixes dels edificis es podrien aprofitar per ubicar 

equipaments. Donar més edificabilitat a canvi d’equipaments en planta baixa. 

 

El Sr. Joan López manifesta que existeix un conjunt d’oportunitats en quant a la unió de Calafell i 

Segur de Calafell, horitzontalment. 

 

El Sr. Jordi Sánchez manifesta que s’ha d’aconseguir la substitució de la circulació rodada de la C-31 

per l’autopista, i deixar l’actual carretera que funcioni com a travessia. 

 

El Sr. Salvador Vallès proposa que per a la propera reunió es podria aportar el nombre de creixement 

d’habitatges, el parc d’habitatges, per saber si la segona residència a passat a ser primera o s’ha 

ocupat la nova construcció que s’ha anat fent. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’aportarà, disposem de l’increment de població per barris i en 10 

anys. Pregunta que si tothom està d’acord que només manquen matisos i que aquest model podria ser 

el de l’avanç, afegint tot el que avui s’ha parlat. La propera setmana es farà la corresponent reflexió 

d’aquests matisos i la següent es podria fer l’aprovació de l’avanç de POUM. 

 

El Sr. Carles Rion concreta que seria prudent, un cop tenint el document, donar un marge d’unes dues 

setmanes per poder sotmetre-ho a consideració. 

 

El Joan López manifesta que evidentment, el document s’ha de consensuar amb els corresponents 

col·lectius. El document el podrien presentar el dia 25 de juny i que cada col·lectiu el pugui analitzar 

durant quinze dies. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 
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S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el dimecres dia 18 de juny de 2008 de les 

19:30 hores a les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:45 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 11 de juny de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 4 DE JUNY DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joan Olivella Ricart (representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-

president Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sra. Vanesa Español Sicart (suplent del representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – 

Secretària de la Confraria de Pescadors de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 2), essent les 19:30 hores del dia 4 

de juny de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 27 de maig de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 27-05-2008. 

 

2.- Presentació d’esborrany d’avanç de POUM (II). 

 

El Sr. Ramon Ferré, presenta els tècnics assistents, redactors del POUM, i que són els següents: 

 

Sr. Ricard Pié i Sra. Purificación Diaz, (Arquitectes). Redactors del POUM. 

 

Sr. Eduard Alvarez i Sr. Berenguer Gangolells Alseda, (Enginyers CCP). Mobilitat i infraestructures de 

serveis. 

 

Sra. Anna Zahonero, (Biòloga). Documentació ambiental. 

 

Sra. Beatriu Tenas (Biòloga). Programa de Participació Ciutadana. 

 

El Sr. Joan López presenta als nous tècnics presents, els components del CAU. Comenta que el Sr. 

Ricard Pié farà propostes concretes després de la diagnosi de l’anterior reunió del CAU. La Sra. Beatriu 

Tenas, que avui assisteix com a oient, té encarregat el Programa de Participació Ciutadana. 

 

El Sr. Ricard Pié, comença l’explicació dient que hi ha problemes evidents al municipi i les solucions es 

deixen molt obertes. S’espera l’avanç de pla perquè la gent s’impliqui i digui si estan d’acord o no amb 

les propostes aportades. L’avanç d’aquest pla és molt explícit i serà molt aproximat al document que 

es porti a aprovació inicial. Existeixen problemàtiques ben diferenciades a cada un dels sectors, Calafell 

poble-platja, Segur de Calafell i el Front Marítim. Problemes de lligam d’estructura entre la zona del 

poble de Calafell i la platja. A Segur de Calafell, actualment existeixen tres realitats ben diferents; el 

front de mar amb el Port Esportiu, el sector des de l’estació del ferrocarril fins l’autopista C-32, amb 

major intensitat, i la tercera la part superior de muntanya. Han de ser possibles certes transformacions 
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a la zona de Segur de Calafell, al sector del Port Esportiu, al sector de la plaça Mediterrani fins a la 

plaça Pau Casals i al sector per sobre d’aquest. Fins a l’autopista C-32 seria convenient assegurar una 

xarxa viària adient. Oferir serveis d’equipaments i intensificació dels usos per aconseguir que segones 

residències passin a ser de primera. Es proposa que als sectors superiors, per sobre l’autopista C-32, 

existeixi un fil conductor adient, encara que la majora d’habitatges siguin encara de segona residència. 

 

En el cas de Calafell, l’estratègia és diferent, el sistema viari serà clau. Es proposa una xarxa viària més 

oberta de forma rectangular que doni sortida al Calafell històric. Es plantegen oportunitats, en matèria 

d’equipaments d’una certa grandària, a la zona intermitja, entre Calafell i Segur de Calafell. 

 

El Sr. Ramon Ferré pregunta a tots els assistents, si tot l’exposat per part del Sr. Ricard Pié, s’ha entès; 

paraules tècniques, raonaments, etc… L’exposició es refereix a dos plans generals ben diferenciats, 

l’estructura de Calafell i la de Segur de Calafell. Moltes possibilitats i potencialitat en quant a la 

connexió del poble de Calafell i la platja. 

 

El Sr. Joan López comenta que és prou interessant la possibilitat de fusió de l’eix del terme municipal 

per tal de col·locar espais d’equipaments en una zona central. La franja costanera ha de servir per 

connectar els dos nuclis. 

 

El Sr. Joan Herrera, pregunta si a partir d’aquestes propostes es podran plantejar modificacions i 

suggeriments. 

 

El Sr. Joan López contesta que és evident que es podran plantejar modificacions, tot el que s’està 

plantejant avui, són propostes prèvies sotmeses a debat. 

 

El Sr. Lluís Artal pregunta si al plànol es preveu un nou vial de connexió entre Segur de Calafell i la 

Urbanització Valldemar. 

 

La Sra. Purificación Diaz, diu que la línia que es pot interpretar com un vial, realment vol representar la 

riera de la Casa Nova. 

 

El Sr. Ricard Pié diu que el vial que donaria aquest accés a la nova zona d’equipaments seria el vial de 

connexió que es planteja entre la Urbanització Bellamar i la Urbanització Mas Mel. S’ha de 

reurbanitzar el municipi i buscar la manera de trobar el mecanisme per aconseguir sòl per 

equipaments a canvi de major aprofitament urbanístic. 
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La Sra. Cristina Fernández pregunta si s’està proposant, zones al centre de Segur de Calafell que 

actualment tenen la qualificació d’habitatge unifamiliar puguin passar a ser d’habitatge plurifamiliar. 

Això no agradarà a la gent de Segur de Calafell. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que a la part més central de Segur de Calafell si s’ha d’incrementar la 

intensitat, necessitem atreure usos per tal de donar vida a aquesta zona, donar ànima i activitat 

comercial, canviar la tipologia del carrer, buscar l’estructura de poble. 

 

El Sr. Lluís Artal fa una conclusió a tot l’exposat dient que a l’Av. Catalunya fins a la Plaça Pau Casals 

desapareixeran xalets i apareixeran blocs amb usos comercials, etc… A mesura que anem pujant cap a 

muntanya es mantindrà la zona residencial. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que la idea és aconseguir que els habitatges existents passin a ser 

primera residència, a partir de la segona residència actual donant els usos i els equipaments adients. 

 

El Sr. Lluís Artal comenta que hi ha una tendència d’expansió en aquests darrers anys. S’ha de revisar 

el Pla General i en alguns nuclis, com per exemple des de l’Av. Catalunya fins a la Plaça Pau Casals, 

reordenar i guanyar espai per a dotacions. 

 

El Sr. Ricard Pié, planteja una proposta per tal de poder fer viable la millora d’infraestructures i la 

reserva d’espais per dotacions: el propietari que va comprar per fer un habitatge, és el que fa, no ha 

de pagar res, no obstant el que aprofita la possibilitat que pot atorgar el POUM, de major densitat, 

paga una quota que es fa servir amb les finalitats referides. 

 

El Sr. Carles Rion, en quant a la proposta de trobar el mecanisme per aconseguir sòl per equipaments 

a canvi de major aprofitament urbanístic, pregunta si a mesura que es desenvolupi es crearà una 

contribució per equipaments als propis propietaris que tinguin més aprofitament urbanístic a la seva 

propietat. Des del punt de vista polític pot acabar penalitzant a una part del municipi. 

 

El Sr. Joan López manifesta que el concepte no és exactament aquest. Es portaria a terme mitjançant 

recuperació de plusvàlues. Tant a Calafell poble com a Calafell platja es va rebaixar sostre a l’anterior 

Pla General. Les plusvàlues es recuperen mitjançant els nous plans parcials. Segur de Calafell ja és sòl 

urbà consolidat, no es poden executar plans parcials. 
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El Sr. Ramon Ferré manifesta que amb la normativa urbanística actual, el municipi no rep res, no hi ha 

plusvàlues, només s’ingressen les taxes de les llicències d’obres. 

 

El Sr. Ricard Pié explica que el promotor que abans executava un pla parcial, havia de fer unes 

cessions, ara es proposa el mateix, però als propietaris particulars a zones de Segur de Calafell. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que s’han tingut en compte dues referències ben diferents, Segur de 

Calafell i Calafell poble – platja. Com es podrien cohesionar el dos nuclis de manera horitzontal i 

poder parlar d’un únic municipi, que quedi compactat de forma horitzontal Segur de Calafell amb 

Calafell? 

 

El Sr. Massimiliano Revello creu que hi ha poques probabilitats que d’un xalet a Segur de Calafell passi 

a dos habitatges. 

 

El Sr. Carles Rion contesta que actualment ja s’està portant a terme. Els propietaris que passin a tenir 

un major aprofitament urbanístic a les seves propietats, han anat veient la ubicació de diferents zones 

d’equipaments. La sensació és que s’acaba penalitzant als propietaris que no han entrat a la roda 

especulativa. 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta que la idea és que no es massifiqui urbanísticament Segur de Calafell, no 

hi ha espai per serveis. La imatge és que encara quedarà més massificat. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que s’ha de canviar el cor de Segur de Calafell. No pot continuar així. El 

canvi actualment ja està passant, s’ha d’afrontar. S’ha de tenir molt clar quin llistó es vol posar. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que el que realment preocupa és veure un bloc de quatre plantes al 

costat d’un xalet. Preocupa més el que s’està fent a la muntanya de la Urbanització Mas Mel, s’està 

trinxant la muntanya. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que l’eix de l’Av. Catalunya a Segur de Calafell, necessita un tractament 

especial. S’han de col·locar equipaments, activitat comercial, etc… 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que ha estat un element de cohesió, entre Calafell i Segur de Calafell, la 

zona comercial on estan ubicats els cinemes i l’hipermercat Eroski. 
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La Sra. Purificación Diaz manifesta que la transformació de la carretera C-31, ha de continuar amb el 

punt del que s’està proposant de connexió a Calafell. 

 

La Sra. Beatriu Tenas manifesta que no només s’ha de pensar a la zona costanera, s’ha de donar 

continuïtat a la travessia de la carretera de Segur. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si la carretera de Segur de Calafell podria tenir la denominació de Rambla, 

atès que és una perllongació de la Rambla Mossèn Jaume Tobella. S’ha de desplegar estratègies que 

enforteixin aquesta qüestió. 

 

El Sr. Joan López manifesta a tots els assistents que també haurien de donar l’explicació de les seves 

matèries, la Sra. Anna Zahonero, el Sr. Eduard Alvarez i el Sr. Berenguer Gangolells Alseda. 

 

La Sra. Anna Zahonero manifesta que la seva explicació la deixarà per la propera reunió. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que a Calafell poble no s’ha produït cap evolució està igual que fa molts 

anys, no hi ha activitat econòmica. El poble ha quedat buit de contingut perquè no ha patit cap 

transformació, per això s’ha de buscar alguna proposta que transformi Segur de Calafell i no passi el 

mateix que a Calafell poble. 

 

La Sra. Olga Elvira pregunta el següent: volem una ciutat metropolitana a Segur de Calafell? La 

necessitem? 

 

El Sr. Eduard Alvarez comença la seva explicació amb el pas de l’A-7 pel terme de Calafell. Volem que 

la gent pugui anar a Barcelona a treballar i no volem donar possibilitats. Volem que la gent pugui 

treballar fora, volem que hi hagi treball al propi municipi. S’ha de poder inserir l’A-7 sense malmetre el 

municipi. S’han traçat diferents alternatives. Es porten dues propostes, que òbviament no seran les 

definitives. Si realment ha de passar per Calafell, s’han de trobar les alternatives més adients. 

Paral·lelament a la carretera de la Cobertera o amb túnels per sobre del Parc Empresarial. Explica 

també la possibilitat d’anar a Tarragona i tornar per l’actual sortida de la C-32 a Segur de Calafell. Una 

altra qüestió a tractar és el soterrament de la via del ferrocarril; la veuen inviable. S’ha de soterrar un 

calaix i el mar està molt proper, s’ha d’impermeabilitzar, el cost de manteniment associat al calaix de 

soterrament tindria un cost molt elevat. Es creu més adient la integració de la via del ferrocarril a 

Calafell i Segur de Calafell. Integrar urbanísticament el ferrocarril tant a Calafell com a Segur de 
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Calafell, plantejant una sèrie de passos cada cent metres, per exemple, perquè sigui còmode per 

tothom. La C-31 és una altra barrera i a més a més són dues barreres paral·leles. Una altra qüestió a 

tractar és la línia d’alta tensió que passa pel municipi, es podria estructurar un carrer, es vol donar 

l’espai ocupat per aquest ús?; és una bona solució per estructurar tot Segur de Calafell, podria haver 

algun problema per la topografia del terreny i per l’afectació d’alguna propietat privada. 

 

El Sr. Joan Olivella manifesta que a nivell polític no es vol el pas de l’A-7 pel municipi. No ens aporta 

res. 

 

El Sr. Joan López manifesta que l’opció que s’acceptava, en quant al pas de l’A-7, era la dels túnels per 

damunt del Parc Empresarial; ja han hagut debats al respecte. 

 

El Sr. Joan Herrera creu que s’ha de trobar una solució factible pel municipi, per tal de no perdre 

l’oportunitat d’aquesta infraestructura de l’A-7, que pot beneficiar a tot el municipi. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que un avanç de pla com aquest, normalment no es fa mai. Totes aquestes 

propostes han d’arribar molt precises a l’aprovació inicial. Retirar i/o deixar clar idees, propostes i 

suggeriments. De tot l’exposat avui, què s’ha de pensar? Que s’ha de preguntar? 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que s’hauria de preparar un guió de tot el que es porti en aquestes 

reunions d’avanç de pla, encara que sigui genèric. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que es repartirà, la propera setmana, un full d’excel, un esquema tipus text, 

del que es vol muntar, exposar i discutir, perquè tothom pugui entendre i opinar al respecte. Canviant 

de tema, comenta que no és partidari de fer suspensió de llicències, només en casos molt concrets. 

Quan es faci la suspensió de llicències al cap d’un any s’hauria de fer l’aprovació del pla. També 

planteja alguna visita estratègica sobre els punts més conflictius i poder prendre nota, sobre terreny, 

de la possible solució. No parlar amb cap promotor fins que no hi hagi cap document general. 

 

El Sr. Carles Rion, per finalitzar, comenta que seria molt interessat seguir un esquema i d’aquesta 

manera anar tancant conceptes. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 
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S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el dimecres dia 11 de juny de 2008 de les 

19:30 hores a les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 22:30 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 4 de juny de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 27 DE MAIG DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verónica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-

president Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:30 hores del dia 27 

de maig de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 6 de maig de 2008 
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S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 06-05-2008. 

 

2.- Presentació d’esborrany d’avanç de POUM (I). 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que a la reunió d’avui són presents a part de l’equip redactor del POUM. 

 

A continuació es presenten els tècnics assistents, redactors del POUM, i que són els següents: 

 

Sra. Anna Zahonero, (Biòloga). Documentació ambiental. Explicació de la diagnosi dels espais lliures, 

medi i recursos naturals. 

 

Sra. Marta Gómez i Sra. Anna Mayoral (Arquitectes). Explicació de la diagnosi de les zones 

urbanitzables, situació actual dels nuclis urbans, planejament actualment en fase de redacció o en fase 

d’execució. 

 

Sr. Eduard Alvarez, (Enginyer CCP). Mobilitat i infraestructures de serveis. Explicació de la diagnosi de 

les infraestructures. 

 

El Sr. Joan López fa una breu presentació dels tècnics redactors del POUM i manifesta que encara 

manquen més tècnics els quals vindran a properes reunions, relacionats amb altres temes. 

 

La Sra. Anna Zahonero procedeix a fer la seva exposició en relació a la documentació mediambiental, 

tenint en compte el reglament de la llei d’urbanisme. Presentació de diagnosi del suport de Calafell. 

Informe ambiental preliminar que s’ha de presentar a l’avanç de POUM i enviar-ho al Departament de 

Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Avaluació d’alternatives. Possibilitats del pla. El 

Departament de Medi Ambient emet el document de referència. L’informe de sostenibilitat 

mediambiental és el que va a l’aprovació inicial. Acaba amb un document de memòria ambiental. 

S’està treballant amb la diagnosi, biològic, hidrològic, etc… i el capítol dels lectors ambientals. Es parla 

del suport físic i es presenta mitjançant cartografia. Espais de sòl amb un 20% de pendent, la 

legislació no permet que siguin urbanitzables. Es parla de l’hàbitat natural del municipi i de les 

espècies existents. Explica la zona de conreus, oliveres, vinyes, zones abandonades de conreus, etc… 

S’ha de garantir el sistema agrícola perquè sigui més productiu transformant el sòl existent en regadiu. 

Pel que fa als hàbitats d’interès comunitari, s’ha d’anar molt en compte amb el que es farà, pel seu 

valor ecològic. Connectivitat ecològica. 
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El Sr. Carles Rion, pregunta quin és el concepte de connectivitat ecològica. 

 

La Sra. Anna Zahonero, respon que s’han de tenir en compte els espais d’illes protegides per tal de no 

reduir la supervivència dels animals, aquests es belluguen d’un lloc a l’altre, perquè puguin viure en el 

seu hàbitat. S’ha d’establir una xarxa de connexió d’aquests espais. Es treballa amb un plànol de 

densitats que dóna la pauta per aclarir aquesta connectivitat. S’han d’estudiar les necessitats 

urbanístiques vers els interessos ecològics. 

 

El Sr. Joan Herrera fa l’observació que s’han de crear passos de fauna. 

 

La Sra. Anna Zahonero continua exposant la seva matèria. Informe de riscos naturals, d’inundació, 

d’erosió i d’inflamabilitat. Plànol d’estructura paisatgística. Elements paisatgístics de primer ordre. Àrea 

de gestió paisatgística. Punts estratègics en el sector urbanitzable de la Serra del Mig. Qüestions a tenir 

en compte per desenvolupar els espais urbanitzables: pendents, drenatges naturals, riscos en general, 

connectivitat. També el Torrent de La Graiera (Alorda Park, Riera de l’Estany) i el Parc del Comú. 

 

El Sr. Ramon Ferré, exposa la problemàtica de la Riera de l’Estany. Cada any s’ha de procedir a la 

neteja de la riera, s’ha de fer alguna intervenció, no es pot continuar així. 

 

El Sr. Joan Herrera, manifesta que després de tots aquests informes esmentats, haurà una declaració 

d’impacte ambiental? 

 

La Sra. Anna Zahonero, respon que no ha d’haver cap declaració d’impacte ambiental. El primer 

document serà l’informe ambiental preliminar i posteriorment l’informe de sostenibilitat ambiental que 

és el document que se sotmetrà a informació pública. Qualsevol persona podrà fer al·legacions. 

 

El Sr. David Pahissa, posa en dubte que es tinguin en compte els estudis d’impacte ambiental, en el cas 

del projecte de desdoblament de l’A-7. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que s’ha de tenir una bona base d’impacte ambiental. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que li sorprèn que no es faci cap menció en matèria d’impacte ambiental, 

la platja de Calafell, la mar. És molt important l’enorme incidència mediambiental que té la platja, la 

sorra, el fons marí, etc… No es pot fer un POUM d’esquenes al mar, és un element rellevant. 
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La Sra. Anna Zahonero, respon dient que dins d’aquest estudi ambiental, la platja, si que té un capítol 

específic, però encara s’està treballant en aquesta matèria. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que es podrien crear dos punts intermitjos, fer dos espigons, entre 

l’Estany i les Madrigueres. 

 

El Sr. Lluís Artal, tornant al tema de la connectivitat ecològica, posa de manifest un punt conflictiu, 

entre la Urbanització Valldemar i Brises de Calafell. Es podria reforçar amb el Parc del Foix, crear una 

franja verda de connectivitat. Posar especial èmfasi a la part de dalt de Segur de Calafell, pulmó verd, 

és la sortida verda del municipi, encara es pot salvar. 

 

El Sr. Eduard Àlvarez procedeix a fer la seva exposició en relació a la matèria de les infraestructures. 

Mobilitat, abastament d’aigua i sanejament. Estudi de mobilitat, inventari i diagnosi. Mobilitat: es 

tenen en compte la intensitat de vehicles, IMD (intensitat mitja diària). Com es distribueix la població 

de Calafell. La població el municipi evoluciona depenent la temporada de l’any. La població mitja, 

unes 34000 persones; a efectes de mobilitat és problemàtica i també per l’abastament d’aigua. 

S’hauria de jerarquitzar la xarxa viària. Actualment es disposen de tres línies d’autobús i una línia de 

reforç de transport escolar. La xarxa d’autobusos crea un problema atès que fa la volta sencera al tot 

el municipi, i per anar d’un lloc a l’altre no és viable; la xarxa no és útil per tots els desplaçaments. La 

gent ha d’estar ben informada dels horaris dels autobusos, perquè facin servir aquest transport públic. 

S’han de plantejar solucions. Les barreres que es troba la gent a nivell peatonal per a desplaçar-se a 

altres llocs del municipi, via del tren, carretera, … 

 

En quan a la xarxa de sanejament, es disposa de certs dipòsits per abastir a Calafell, els quals són 

gestionats per l’empresa Sorea. Subministrament d’aigua, s’ha d’anar molt en compte i poder buscar 

reduir el seu consum. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que tenint en compte les normatives urbanístiques vigents,  serà una 

problemàtica atès que resultaran consums d’aigua més elevats. 
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El Sr. Joan López manifesta que amb les ordenances que s’aprovin al POUM, es podrà tenir el càlcul de 

la densificació. El que s’ha de fer és partir de la situació real actualment a nivell normatiu. Es 

densificarà d’una manera qualificada, tenint en compte zones molt sensibles. Al municipi hi ha 23000 

habitatges i la majoria estan buits. S’han de trobar estratègies de millora urbana amb una certa lògica. 

Produir millores urbanes que donin una certa lògica, noves alternatives, millorar el teixit urbà. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’han de preveure mesures per aprofitar més les aigües pluvials i 

aigües grises. 

 

El Sr. Carles Rion exposa que s’ha de condicionar el creixement urbanístic. Tots els models de ciutat 

han arribat no tenir prou abastament d’aigua. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que tampoc és sostenible el model de ciutat que tenim actualment. 

 

El Sr. Carles Rion fa la següent pregunta: qui ha permès el fort creixement urbanístic a segons quines 

zones del municipi? 

 

El Sr. Joan López contesta: la democràcia, com ara. L’experiència ens ajudarà a evitar alguns errors. 

 

El Sr. Eduard Álvarez fa la diagnosi del sanejament. Existeix l’EDAR que és suficient per la població de 

Calafell. És un sistema de sanejament molt deficient, es podrien fer actuacions per simplificar i 

millorar. 

 

La Sra. Marta Gómez i la Sra. Anna Mayoral procedeixen a fer la seva exposició en relació a la diagnosi 

urbanística. Encara no hi ha propostes. La tendència actual del municipi és que la segona residència 

passi a ser primera. S’ha de millorar la xarxa viària que articuli els dos nuclis, Calafell i Segur de 

Calafell. Manca jerarquització viària en general. S’ha de potenciar els elements patrimonials, fer una 

xarxa turística, recorreguts paisatgístics, relligar xarxa d’equipaments i d’espais lliures. Fan la lectura del 

Pla General vigent, resum de normativa urbanística, sistemes generals, sistemes locals, clau 1, clau 2, 

claus 3 i 4, clau 5 (zona hotelera) i 6 (zona comercial), clau 7 (zona industrial), clau R, clau J, clau OE. 

Sòl urbà a partir de planejament derivat, sòl urbanitzable programat, sòl urbanitzable no programat. 

 

El Sr. Joan López manifesta que actualment trobem sectors urbanístics paralitzats a expenses de la 

redacció del POUM. S’haurà de gestionar de quina manera hauran d’acabar aquests sectors. 
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El Sr. Joan López manifesta que a partir d’aquesta sessió, les següents podrien ser més llargues, es 

plantejaran ja propostes, a partir d’ara. Es comencen a veure alternatives. Exposa que el Sr. Alcalde i 

l’equip redactor proposen passar les properes tres reunions del CAU, als dimecres, també a partir de 

les 19:30 hores, qüestió que es consensua pels membres del CAU. També proposa que assisteixin 

d’oients els tècnics municipals, a les properes tres reunions, però que no tindran ni veu ni vot. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que vinguin els tècnics municipals, però quan ja es disposi del document 

per portar a aprovació, d’aquesta manera no es condicionaran les decisions polítiques. 

 

S’arriba a l’acord que els tècnics municipals no vindran, encara. Podran assistir quan ja es disposi del 

document per portar a aprovació. 

 

Es proposa donar un CD, d’aquestes presentacions, a tots els membres del CAU, i també que es truqui 

per telèfon als que el dia d’avui no han pogut assistir, per tal d’informar del canvi de dia de les 

reunions. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el dimecres dia 4 de juny de 2008 de les 19:30 

hores a les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 22:30 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 27 de maig de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 6 DE MAIG DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sànchez i Solsona (Alcalde) - President 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joan Olivella Ricart (representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. José Juan Lubary Casas (suplent del representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni 

Històric) – Amics del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verónica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:40 hores del dia 6 

de maig de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 29 d’abril de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 29-04-2008. 

 

2.- Debat en relació a la proposta de Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic i Arqueològic de Calafell (III). 

 

El Sr. Ramon Ferré explica que s’ha convocat també a aquesta reunió, l’equip redactor del Catàleg i Pla 

Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Calafell (Sr. Pau Arroyo, Sra. Maria 

Almirall i el Sr. Josep Pou), per tal de comunicar les conclusions a les quals es van arribar després de la 

visita al municipi del passat dia 26 d’abril i de la darrera reunió del CAU, i així poder tancar les 

diferents propostes. 

 

El Sr. Joan López explica a tots els assistents que s’ha anat a veure tot tipus de finques i es va fer 

recopilació de les mateixes. Una de les conclusions importants és que s’ha de protegir l’entorn de les 

finques que es cataloguin i que es pot tenir en compte tres nivells de protecció: entorn genèric del 

poble amb limitació de la seva ordenança urbanística. Protecció per trams de carrers o ambients més 

importants i identificar els elements a catalogar, i un altre nivell de protecció que seria peça a peça. 

Pot sorgir algun tipus de problema, per exemple, al carrer del Pou, ja que hi ha diferent tipologia 

d’edificació. 

 

El Sr. Pau Arroyo manifesta que la intenció del catàleg no és catalogar tots els edificis del poble, s’ha 

tingut en compte alguns elements d’una tipologia en concret i una arquitectura específica. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’han de buscar formes més clares per tal de poder donar una 

explicació vers la catalogació de finques als seus propietaris. És important conservar peça a peça o no? 

 

El Sr. Pau Arroyo creu que es podrien eliminar determinats elements i protegir-los al POUM o al PER. 

No és partidari de descatalogar segons quins elements. 
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El Sr. Joan López manifesta que en relació a les cases del carrer del Pou i les del carrer Principal, s’ha 

de tenir un criteri molt clar de catalogació i trobar la raó de la mateixa, hi ha certs dubtes. 

 

El Sr. Pau Arroyo manifesta que s’han triat les finques més genuïnes i no les que conserven la seva 

estructura inicial i s’han fet modificacions a posterior, obertures, etc… S’ha fet aquesta selecció de 

finques per no tenir-les totes catalogades. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’ha de trobar el valor diferencial per poder explicar al cent per cent 

les possibles al·legacions que puguin arribar. La gent voldrà explicacions el que de la catalogació. 

 

El Sr. Pau Arroyo diu que es faran les argumentacions pertinents i s’estudiaran els possibles elements 

conflictius. Aquesta catalogació S’ha fet d’una manera objectiva. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

- Intervenció del Sr. José Juan Lubary: quin és el fi de la catalogació d’edificis de Calafell?. Què és 

important?, passejar pel poble d’aquí deu anys i comprovar que s’ha mantingut el caràcter de poble?. 

Creu que s’ha de protegir el seu caràcter mitjançant el POUM. Buscar l’equilibri i catalogar el que 

realment valgui la pena, no s’ha de fer una catalogació massiva. 

 

- Intervenció del Sr. Pau Arroyo: contesta dient que s’ha actuat en aquesta línia, a tot el municipi s’han 

proposat un 130 elements a catalogar. Es van tenir en compte exemples de finques i es proposa la 

catalogació de les més genuïnes i conservar les que donin una idea molt cara del que havia estat 

antigament el carrer, aquest era el concepte. 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: creu que els criteris individuals de cada una de les finques s’han de 

reflexar al catàleg i els criteris generals s’han de preveure al POUM. 

 

- Intervenció del Sr. Lluís Artal: creu que la catalogació de finques al municipi, és un dels capítols del 

POUM el qual s’ha de complementar amb ordenances edificatòries o de rehabilitació. S’han de donar 

pautes per definir el paisatge i l’entorn de cada finca. Establir criteris amb una ordenança que defineixi 

els forats, materials, pintura, etc… 
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- Intervenció del Sr. Joan López: intervé dient que la proposta que es fa, vers el PER, és recuperar-lo 

com a element de protecció i replantejar qüestions i no posar un catàleg pel mig. Creu que s’ha 

d’afrontar el PER al POUM, renovació del seu contingut al POUM, que el catàleg no actuï dins el PER. 

 

- Intervenció de la Sra. Maria Almirall: manifesta que es van aplicar algunes peces al catàleg, perquè hi 

havia dubtes. Tots els edificis no tenen el mateix interès, s’han de seleccionar les que tenen més 

interès i reforçar alguns edificis del PER mitjançant el catàleg. 

 

- Intervenció del Sr. Pau Arroyo: exposa com a exemple l’edifici de la presó. Que té més importància a 

l’edifici de la presó?, que la gent pugui passar per sota o que es conservi l’edifici?, hi ha coses que 

caldria més la pena no plantejar-les. S’hauria de fer un PER nou.  

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que el POUM suspendrà llicències al mes de juny. Considera 

no adequat superposar el catàleg al PER. Aprofitant la redacció del POUM es replantejarà el PER i 

s’inclourà al mateix. El propi àmbit del PER segurament està també antiquat. 

 

- Intervenció del Sr. Pau Arroyo: creu que l’Ajuntament podria redactar un document per tal que cada 

una de les finques del PER es consideri BCIL. 

 

- Intervenció del Sr. Jordi Sànchez: manifesta que el perímetre del PER està en crisi. S’ha de tenir una 

normativa molt específica, atès que la casa que estigui catalogada tindrà més dificultats que es toqui, 

que es pugui canviar. Una casa que no estigui catalogada es pot tirar o no, depenent de la seva 

normativa. S’ha de procurar no perdre el paisatge del carrer. 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: proposa revisar algunes fitxes que falten del PER i incloure-les al 

catàleg, posteriorment incloure el catàleg al POUM. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: creu que una alternativa fora que el catàleg estudiés el conjunt de 

l’àmbit del PER, i així poder substituir-lo, evitant el solapament dels dos plans. Què és més adient? 

 

- Intervenció del Sr. Jordi Sànchez: manifesta que amb tot l’exposat s’arriba a la conclusió, que tothom 

està d’acord, de tenir el POUM i el catàleg. 
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- Intervenció del Sr. Joan López: planteja que a la visita del passat dia 26 d’abril, es va proposar 

incorporar al catàleg la finca del Sr. Santacana (c/ Principal) i la del carrer del Carme núm. 11, atès que 

el núm. 9 i el núm. 13 es proposen ja per catalogar, també la del carrer Vilamar núm. 63 “Casa del 

Lleó”, és una casa de l’època racionalista. 

 

- Intervenció del Sr. Pau Arroyo: manifesta que la casa del carrer del Carme núm. 11 està molt 

desvirtuada està més modificada, i per això s’han inclòs el núm. 9 i el núm. 13, perquè són més 

genuïnes. La “Casa del Lleó”, c/ Vilamar núm. 63, es podria incorporar, estem d’acord. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: explica que les cases de Cal Perico i Cal Rion, la Generalitat de 

Catalunya ja va posar el seu àmbit de protecció. Hi ha convenis amb els seus propietaris. Es farà arribar 

l’informe del Departament de Cultura i la documentació que existent dels particulars, al Sr. Pau 

Arroyo. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: creu que a Segur de Calafell, poden haver elements a catalogar, 

Passeig Marítim cantonada Guadalquivir i Tàmesi i l’habitatge de l’Av. França 27-29. Hem de tenir el 

compromís d’estudiar més cases a la primera part de Segur de Calafell. Podrien haver alguns xalets 

interessants. 

 

- Intervenció del Sr. José Juan Lubary: manifesta que a Segur de Calafell, al costat del torrent de 

l’ermita, pujant per la Ronda de Sant Miquel a la banda esquerra, existeix una edificació que podria ser 

interessant tenir-la en compte. 

 

- Intervenció del Sr. José Bonilla: creu que també s’hauria de catalogar i conservar l’edifici i l’entorn del 

Mirador de Segur de Calafell. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que la conclusió de tot l’exposat és: completar el catàleg 

amb el PER, tenir en compte si fos el cas, incloure possibles finques a Segur de Calafell, i valorar les 

peces dubtoses. 
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- Intervenció del Sr. Jordi Sànchez: manifesta que encara queden cases de certa antiguitat a la platja 

de Calafell, que es podrien comprovar i incloure-les al catàleg. L’estació del ferrocarril està inclosa a 

l’estudi? El catàleg només tracta edificis? L’església de la platja, la rectoria i algunes finques del carrer 

Monturiol també s’haurien d’estudiar. 

 

- Intervenció del Sr. Pau Arroyo: contesta dient que l’edifici de l’Estació si que està recollit al catàleg. El 

catàleg tracta edificis, barraques i jaciments, marges no. En relació a les finques del carrer Monturiol, 

no hi ha cap inclosa, s’estudiaran les possibles finques d’aquesta zona. 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: manifesta que el catàleg és un document obert i que es poden 

incorporar més finques que es puguin detectar posteriorment. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que s’hauria de fer un equip de sis o set persones, per 

inspeccionar Segur de Calafell per tal de trobar possibles finques a catalogar. 

 

- Intervenció del Sr. Àngel Verge: manifesta que es podrien comprovar els xalets de davant de Finques 

Mestre a Segur de Calafell, al començament de la Ronda de la Universitat. 

 

- Intervenció de la Sra. Cristina Fernández: creu que podria haver alguna edificació interessant a la 

zona de les cases dels alemanys a Segur de Calafell. 

 

- Intervenció del Sr. Jordi Sànchez: creu que les finques catalogades, s’haurien de senyalitzar a la via 

pública perquè la gent pugui identificar de quina finca es tracta. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU serà convocada en dues o tres setmanes, de 19:30 

hores a les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:00 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 6 de maig de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 29 D’ABRIL DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sra. Verónica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:15 hores del dia 29 

d’abril de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 
 

2

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 22 d’abril de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 22-04-2008.  

 

2.- Debat en relació a la proposta de Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic i Arqueològic de Calafell (II). 

 

El Sr. Joan López, explica de manera esquematitzada, la ruta que es va fer dissabte dia 26 d’abril 

d’abril per tot el municipi, en motiu del Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 

Arqueològic de Calafell. Es va intuir el valor dels entorns de les finques catalogades alhora que es van 

detectar peces que no estaven incloses a l’estudi. 

 

S’ha d’intentar conservar el paisatge d’alguns carrers molt emblemàtics que tenen una història més 

rellevant (carrer de l’Església, carrer de la Barceloneta, carrer del Pou, carrer Principal i carrer del Mar. 

Algunes de les actuacions a les finques s’hauran de tractar al catàleg i d’altres, al Pla General. S’haurà 

de parlar amb l’equip redactor per tal d’estudiar els elements a catalogar i conservar aquest ambient 

tan característic del poble de Calafell. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que al catàleg figuren finques les quals estan incloses al PER 

del Castell de Calafell. Es podria catalogar tot el PER per conjunts i es podria valorar l’opció de fer BCIL 

tot el PER. 

 

- Intervenció del Sr. Carles Rion: què diu el PER al dia d’avui? 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que el PER és ja un catàleg de totes les finques que 

envolten el Castell, amb una normativa específica a cada una d’aquestes. 

 

- Intervenció del Sr. Salvador Vallès: quina diferència existeix entre el PER i el Catàleg? 
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- Intervenció del Sr. Joan López: contesta dient que són el mateix, però per tal de no haver de 

modificar el PER, s’han inclòs algunes de les finques al catàleg. Hi ha uns conceptes més importants al 

catàleg i d’altres també al PER. 

 

- Intervenció del Sr. Carles Rion: manifesta que són conceptes que s’han de clarificar per no crear 

incoherències; finques incloses al catàleg o finques incloses al PER. 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: explica que el catàleg endreçarà el nucli històric però no entrarà casa 

per casa per valorar els elements de valor. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: creu que el catàleg podria deixar fora el PER per afrontar-lo al Pla 

General i modificar-lo de manera convenient. 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: entén que la solució seria: a les fitxes del PER s’incorporaria el que 

diu el catàleg i posteriorment incloure i modificar el PER en el moment de la redacció del Pla General. 

 

- Intervenció del Sr. Salvador Vallés: pregunta si els espais buits del PER es poden construir. El Sr. Joan 

López contesta dient que no. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que el Pla General modificarà l’àmbit del PER sense cap 

problema. 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: manifesta que s’ha d’anar molt en compte de no tenir dos 

documents contradictoris. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: explica l’estat actual i la història de les finques de Cal Perico i Cal Rion 

ubicades al carrer Josep Bargés i Barba cantonada carrer Principal del Clos del Becu. Es disposa d’un 

informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de l’any 1991, de protecció de les 

mateixes. 
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- Intervenció del Sr. Joan López: exposa que es va plantejar a la visita de dissabte, que hi ha una sèrie 

de finques que no s’han tingut en compte al catàleg i creu que s’haurien de valorar: antiga sala de ball 

(casa del Sr. Santacana al c/ Principal), cases al c/ del Pou núms. 17 i 19, casa del Carme núm. 11 i 

l’edifici del carrer Vilamar núm. 63 “Casa del Lleó”. S’hauria d’estudiar també com tractar les parets 

mitgeres de les finques veïnes. 

 

- Intervenció del Sr. Salvador Vallès: manifesta que a la part antiga de Tarragona es va fer un 

tractament de les parets mitgeres mitjançant uns murals. 

 

- Intervenció del Sr. Lluís Artal: creu que per tractar les parets mitgeres s’hauria de crear algun tipus 

d’ambient per no distreure l’atenció de la gent. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que s’ha de recollir dades a Segur de Calafell per veure si hi 

ha cases de valor arquitectònic i poder-les incloure al catàleg, com per exemple les cases del Passeig 

Marítim cantonada carrer del Guadalquivir i carrer del Tàmesi i l’habitatge de l’Av. França núms. 27-

29. 

 

- Intervenció del Sr. Salvador Vallès: manifesta que al llibre que es va escriure de Segur de Calafell es 

poden trobar algunes dades originàries de finques. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: totes aquestes propostes i informació es passarà al Sr. Pau Arroyo 

perquè ho estudiï per la propera reunió del CAU. 

 

- Intervenció del Sr. Lluís Artal: creu que la catalogació de finques s’ha de complementar amb una 

ordenança d’edificació i rehabilitació i obra nova. 

 

- Intervenció del Sr. Salvador Vallès: pregunta si al Pla General es planteja la recuperació d’habitatges 

antics. S’hauria de facilitar a la gent la rehabilitació d’aquestes finques. 

 

- Intervenció del Sr. Lluís Artal: manifesta que l’exposat pel Sr. Vallès es podria fer amb l’ordenança de 

rehabilitació que es comentava anteriorment. Hi ha exemples d’aquestes ordenances a altres 

municipis. A Barcelona s’ha fet tot un estudi de colors i també a Vilafranca del Penedès. Engegar una 

campanya de rehabilitació, quan es comencen a veure resultats la gent s’engresca i finalment el 

resultat de rehabilitació és positiu. 
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- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que seria molt important portar a terme el projecte 

d’urbanització dels Entorns del Castell.  

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: manifesta que al PUOSC hi ha diners disponibles per executar 

aquestes obres a l’any 2011. 

 

Tots els assistents del CAU estan d’acord que es treguin del catàleg les finques incloses al PER i 

s’incorporin al mateix la informació existent. 

 
Finalment les conclusions provisionals a les quals ha arribat el Consell Assessor Urbanístic són les 
següents: 
 
• Tres nivells d’intervenció per tal de protegir els valors històrics, ambientals i tipològics del nucli de 

Calafell poble: de forma genèrica el POUM ha de recollir a les ordenances criteris per a les noves 
construccions i la rehabilitació, en un segon nivell hi ha la protecció de la morfologia d’alguns 
carrers que es consideren definidors del paisatge urbà: carrer del Mar, Principal, del Pou, 
Barceloneta, Església: les normes urbanístiques del POUM són suficients, o cal dir alguna cosa al 
Catàleg, i per últim la catalogació de certes peces. En aquest sentit es pot reconsiderar la 
catalogació d’algunes peces si l’objectiu i conservar el conjunt… 

 
• Pel que fa a les peces catalogades del PER del Castell, es proposa que sigui el propi PER, la forma 

de protecció del conjunt, inclòs la declaració de BCIL de tot ell, el Catàleg pot deixar fora a les 
finques d’aquest entorn. 

 
• A Can Perico i Can Rion, cal ajustar l’entorn de protecció a l’informe del Departament de Cultura 

de la Generalitat de l’any 1991. 
 
• Les incorporacions proposades es consideren adequades. 
 
• A Segur de Calafell cal fer l’estudi complementari proposat. 
 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el dimarts dia 6 de maig de 2008 de 19:30 

hores a les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 20:00 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 29 d’abril de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 22 D’ABRIL DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joan Olivella Ricart (representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verónica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:30 hores del dia 22 

d’abril de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 1 d’abril de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 1-04-2008.  

 

2.- Donar compte de la comunicació per part de Fòrum Calafell, de canvi de suplent del 

representant de les Associacions del Sector Econòmic 

 

El Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell, 

informa a tots els assistents que la persona suplent per part de la seva associació serà la senyora Rosa 

Mª Torrubiano (amb el càrrec de Secretària en Fòrum Calafell) en substitució del senyor Antonio Oliver. 

 

3.- Debat en relació a la proposta de Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic i Arqueològic de Calafell 

 

El Sr. Ramon Ferré i el Sr. Joan López, expliquen la proposta de Catàleg i Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Calafell, que ja va ser presentat pel Sr. Pau Arroyo. 

 

S’ha de disposar d’una llista coherent d’edificacions amb la màxima protecció possible sobre els 

monuments i edificis antics; encara no és una llista definitiva. S’informa sobre el tipus de catalogació: 

béns d’interès nacional i béns d’interès local, dins d’aquests, béns de protecció integral i béns de 

protecció parcial. La millor protecció que puguin tenir aquestes edificacions és poder-hi fer coses, 

viure, ubicació d’activitats, etc… S’ha d’estudiar un programa d’incentivació i ajuda als propietaris per 

facilitar la conservació dels edificis catalogats. 

 

El Sr. Joan López presenta diverses finques mitjançant fitxes amb fotografies de cada una d’elles 

diferenciades per edificis al poble, edificis a la platja, edificis moderns, masies, barraques de pedra 

seca, etc… Existeixen dues barraques de pedra seca a finques particulars que s’ha d’intentar 

conservar-les. 
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4.- Precs i preguntes 

 

- Intervenció de la Sra. Cristina Fernández: manifesta que l’entorn de l’Ermita de Segur de Calafell 

s’hauria de protegir i conservar davant els actes vandàlics de la zona que cada vegada són més 

habituals. El text de la fitxa existent al catàleg, en relació l’Ermita, no preveu la protecció del seu 

entorn. Creu que s’hauria de fer el tancament de l’entorn de la zona per tal de protegir-la i ubicar 

algun tipus de retolació o senyalització viària perquè la gent pugui saber on és i poder arribar-hi. Creu 

que són criteris i objectius del catàleg. 

 

- Intervenció del Sr. Carles Rion: creu que s’hauria de definir més ampli, l’àmbit de protecció dels 

voltants de l’Ermita de Segur. 

 

- Intervenció del Sr. Massimiliano Revello: manifesta que s’haurien de portar a terme les intervencions 

necessàries per conservar el perímetre de l’Ermita. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Herrera: manifesta que s’hauria de definir l’àmbit de protecció d’aquest 

monument històric i insisteix en la protecció dels entorns. 

 

- Intervenció del Sr. Lluís Artal: manifesta que està d’acord amb la catalogació d’aquestes edificacions, 

però creu que s’han de definir molt més els entorns de les mateixes. El debat de veritat, és un debat 

d’entorn més que de les pròpies edificacions. 

 

- Intervenció del Sr. Salvador Vallès: creu que una cosa és la protecció i una altra és la gestió de la 

conservació. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que l’objectiu del catàleg no és la gestió dels monuments. 

Proposa que a les intervencions necessàries de cada una de les fitxes es pugui afegir les intervencions 

al seu entorn. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Herrera: manifesta que hi ha cases modernes al municipi construïdes amb 

materials extrets d’edificis antics, per aquest motiu, també s’haurien de catalogar els elements que 

siguin de valor? 
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- Intervenció del Sr. Joan López: creu que s’hauria d’incentivar també l’activitat agrícola per tal que no 

desaparegui. Les masies es poden fer servir de turisme rural, escoles de conreu, etc…, també s’hauria 

d’incentivar per la seva conservació. Manifesta també la problemàtica amb unes restes de la guerra, les 

Trinxeres, que es troben ubicades a una zona on l’actual normativa urbanística autoritza als seus 

promotors la implantació de blocs d’habitatges; si les restes tenen valor, s’hauran de moure els edificis. 

 

Parla també de l’edifici de la Confraria de Pescadors; una part de l’edifici és de nova construcció, 

s’haurien de tenir en compte els elements a valorar. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Soler: manifesta que tothom té un sentiment especial vers l’edifici de la 

Confraria de Pescadors i que s’hauria de conservar el cent per cent de l’edifici. És un símbol d’identitat 

de Calafell. 

 

- Intervenció del Sr. Lluís Artal: manifesta que creu que tothom està d’acord amb la intervenció del Sr. 

Joan Soler.  

 

- Intervenció del Sr. Joan Olivella: pregunta que si és cert que no es conserva tot l’edifici de la 

Confraria. Perquè no? Creu que no s’ha d’enderrocar aquesta edificació, perquè hi hagi elements 

nous. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Soler: manifesta que els nous afegits a l’edifici de la Confraria, són elements 

d’utilitat de la pròpia entitat. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que es pot protegir la part original i decidir què es farà 

posteriorment amb la resta de l’edificació. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Soler: creu que els antecedents d’aquesta entitat són molt importants. Sense 

la Confraria de Pescadors no s’haguessin fet moltes coses, l’església, el bot salvavides, etc… Si se salva 

una barraca de pedra seca també s’ha de salvar l’edifici de la Confraria, i a més a més, poder ampliar-

la. 

 

- Intervenció del Sr. Àngel Verge: manifesta que amb el pas del temps s’han perdut molts elements 

importants de la Confraria. 
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- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que el text del catàleg diu que la Confraria de Pescadors no 

marxarà de la seva ubicació actual. 

 

- Intervenció del Sr. Carles Rion: manifesta que s’ha d’anar molt en compte en el moment de prendre 

determinades decisions i valorar d’una manera especial tot el que es vulgui tocar, per la seva funció 

social, religiosa, històrica, … 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: informa a tots els assistents que l’edifici de la Confraria de 

Pescadors, es troba fora del terme municipal que és a l’àmbit de la costa, competència de l’estat. Per 

aquest motiu és important catalogar-ho, d’aquesta manera permetrà fer possibles intervencions. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que el que es posa a la fitxa del catàleg, vers aquesta 

edificació, és la voluntat de conservar-la. La seva catalogació, doncs, es pot discutir des del punt de 

vista legal, però si es cataloga pot ajudar a conservar-la. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Olivella: proposa conservar tot l’edifici de la Confraria, perquè en cas 

contrari, creu que a canvi de la conservació d’elements importants, s’acabarà enderrocant tot l’edifici. 

Si es vol preservar la Confraria, s’ha de catalogar i protegir tot l’edifici. És un símbol d’una zona i ho 

defensarà al cent per cent. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Soler: manifesta que s’ha de mantenir tot l’edifici, conservar la “maquinilla” i 

llar del jubilat i poder fer, per exemple, un museu del mar. Les oficines ubicades al Port de Segur i 

mantenir i ampliar l’edifici en la seva ubicació actual. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Herrera: manifesta que si no es cataloga l’edifici de la Confraria, Medi 

Ambient  podrà enderrocar-ho. 

 

- Intervenció del Sr. Salvador Vallès: manifesta que per prevenir, es pot protegir tot l’edifici i tenir un 

èmfasi especial en els elements històrics. 

 

- Intervenció del Sr. Carles Rion: informa que en diversos mitjans de comunicació s’ha manifestat que 

la Confraria de Pescadors s’enderrocaria i per això el patró major (Sr. Joan Soler), ha fet les seves 

intervencions. La “maquinilla” -és la joia de la corona-. 
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- Intervenció de la Sra. Verònica Strijbos: creu que a la fitxa de la Confraria en el catàleg, es posi en 

intervencions necessàries, la conservació de tot l’edifici. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: proposa la modificació del text de la fitxa de la Confraria, de la 

següent manera: a l’apartat intervencions permeses on posa “àmbit definit per la part de l’edifici 

original” que posi “àmbit definit per l’edifici”. Tothom està d’acord.  

 

- Intervenció del Sr. Joan Olivella: manifesta que s’ha de buscar una sortida perquè es preservi tot 

l’edifici, tots els assistents ho han comentat. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: canviant d’edificació a protegir, manifesta que s’està buscant una 

solució per conservar la Destil·leria de l’Hostal i fer un pas de vianants pel mig de la mateixa per 

connectar amb la xarxa viària municipal. 

 

- Intervenció del Sr. José Bonilla: manifesta que actual edifici del Mirador de Segur, no està inclòs en el 

catàleg, es podria incloure? El Sr. Joan López contesta dient que es parlarà amb l’equip redactor i es 

debatrà al CAU. 

 

- Intervenció del Sr. Lluís Artal: manifesta que al municipi hi ha edificacions projectades per arquitectes 

reconeguts, creu que també es podrien incloure al catàleg. 

 

El Sr. Ramon Ferré i el Sr. Joan López expliquen que a part d’edificis públics, hi ha finques urbanes 

privades que es proposa la seva catalogació, en aquests casos, s’ha de ser molt curós perquè s’afecta a 

persones. 

 

S’emplaça a tots els assistents pel proper dissabte dia 26 d’abril, a les 9:00 hores a la Plaça de 

Catalunya (Ajuntament), per tal d’anar a visitar el municipi i comprovar “in situ” l’estat actual de part 

de les finques incloses en el catàleg de patrimoni arquitectònic i arqueològic de Calafell. 

 

El Sr. Joan Soler, s’excusa perquè aquest dia no podrà anar cap representant de la Confraria de 

Pescadors. 
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S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el dimarts dia 29 d’abril de 2008 de 19:30 

hores a les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:15 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 22 d’abril de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 1 D’ABRIL DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sànchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joan Olivella Ricart (representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verónica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 
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Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:45 hores del dia 1 

d’abril de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 18 de març de 2008 

 

La Sra. Cristina Fernández fa l’observació que es modifiqui una de les seves intervencions al punt núm. 

2 de l’acta del dia 18 de març de 2008, en quan que la mateixa va manifestar que a l’estudi MIEM no 

figurava el CEIP Calafell II i no que mancava alguna instal·lació esportiva al CEIP Calafell II. 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 18-03-2008, 

acordant la incorporació de la intervenció de la Sra. Cristina Fernández, en relació al punt núm. 2, 

abans esmentada. 

 

2.- Presentació i debat de la proposta d’equipaments de l’entorn del Mercat Municipal de 

Calafell 

 

El Sr. Joan López, explica a tots els assistents què es vol portar a terme a l’entorn del Mercat Municipal 

de Calafell. Actualment la zona de l’aparcament del mercat està  qualificada al Pla General vigent com 

a clau P (Sistemes Locals - Parcs i Jardins Urbans). 

 

Al barri de Calafell Platja, hi ha hagut un important increment de població que fa palesa cada vegada 

més la necessitat d’incrementar el nombre d’equipaments de tota mena per poder atendre a la 

població. La quantitat de solars amb qualificació de sistema d’equipaments amb claus (E, D) és molt 

deficitària, i actualment és necessària la ubicació d’un nou CEIP a la zona. Per aquest motiu 

l’Ajuntament, mitjançant una modificació de pla general que ja està enviada a la Generalitat de 

Catalunya, va proposar en aquesta zona un solar destinat a equipaments amb una superfície superior 

a 10000 m2. La zona verda que actualment és utilitzada com a aparcament, es compensarà amb una 

part de la zona d’equipaments ubicada a la urbanització Mas Mel entre els carrers, Terral de Baix i 

Terral de Dalt. 
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S’ha encarregat a Batlle i Roig Arquitectes un estudi per dissenyar aquest espai, els quals han presentat 

un treball molt acurat incorporant un nou mercat, una nova biblioteca, l’arxiu històric, nova escola, 

nova escola bressol, sala multiusos, … 

 

El Sr. Joan López descriu, pas per pas a tots els assistents, el projecte en qüestió, mitjançant una sèrie 

d’imatges i una maqueta del mateix. El mercat vell passaria a ser una sala multiusos i els actuals 

paradistes s’ubicarien al nou mercat. Sobre el nou mercat aniria ubicada la nova biblioteca municipal i 

l’arxiu històric amb una gran plaça a l’aire lliure. A la mateixa zona s’ubicaria la nova escola, l’escola 

bressol i zones de diferents equipaments. També es preveu la instal·lació de places d’aparcament, tant 

per la gent que compri al mercat com per l’ús normal i complementari, en planta soterrani, a cota de 

l’actual mercat i aparcament lineal per donar servei a la zona de la platja; parlem aproximadament de 

700 noves places d’aparcament. Es preveu també una zona de passeig amb arbrat ubicada 

paral·lelament a la via del tren. 

 

El Sr. Massimiliano Revello pregunta el nombre de places d’aparcament que existents actualment a la 

zona. 

 

El Sr. Joan López contesta que aproximadament unes 700 places d’aparcament. 

 

El Sr. Joan López manifesta també que s’ha d’alliberar la franja ubicada paral·lelament a la via del tren 

per sobre de l’Av. Mossèn Jaume Soler, que va des de l’Estació de Renfe fins al Passeig de La Unió, per 

tal de poder ubicar més places d’aparcament (zona El Blanquet). Tenint en compte això i l’aparcament 

que s’ubicaria a la zona del mercat, parlem que el barri de la Platja de Calafell disposaria d’unes 1400 

noves places d’aparcament. 

 

L’aparcament previst paral·lel a la via del tren, no impediria el possible soterrament de la línia del 

ferrocarril, sembla ser, previst per sota de l’Av. Mossèn Jaume Soler, avinguda que dóna continuïtat a 

tots els municipis costaners de la zona. 

 

 3.- Precs i preguntes 

 

- Intervenció del Sr. Massimiliano Revello: pregunta on s’ubicaria l’actual mercat dels dimarts. El Sr. 

Jordi Sánchez contesta que s’han de proposar opcions, però que una possibilitat podria ser al Passeig 

de la Unió. 
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- Intervenció del Sr. Massimiliano Revello: pregunta si hi ha previst algun aparcament alternatiu, durant 

les obres, pels cotxes dels nostres turistes. El Sr. Joan López contesta que quan es construeixi la nova 

escola, ha d’estar alliberat l’aparcament de la zona del Blanquet, per poder guanyar allà les places. 

 

- Intervenció del Sr. Jordi Sànchez: manifesta que és un projecte molt important ja que resol molts 

dèficits; mercat, biblioteca, aparcament, escola, … En aquests quatre anys hauria d’estar finalitzat. 

S’ha de veure la millor gestió per portar a terme l’execució d’aquest projecte, com per exemple 

concessions administratives a empreses constructores; que la despesa econòmica per part de 

l’Ajuntament sigui mínima. El primer pas era el canvi de qualificació urbanística dels terrenys, el 

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha de ser qui doni el 

vist i plau definitiu. El mercat és urgent, però també l’escola. Es podria renunciar a la construcció de les 

places d’aparcament de sota l’escola per tal que aquesta es pugui portar a terme l’abans possible. 

S’està valorant la idea de poder connectar l’aparcament paral·lel a la via del ferrocarril amb el Passatge 

de Sant Antoni. 

 

- Intervenció del Sr. Àngel Verge: creu molt encertada, com a primera solució, ubicar les places 

d’aparcament a la zona del Blanquet. 

 

- Intervenció del Sr. Jordi Sànchez: manifesta que també és un gran problema el tema de l’aparcament 

a Segur de Calafell a la zona de l’estació i del mercat, s’han de buscar solucions. S’han de generar 

elements diferents per tal de potenciar a tots nivells la zona del port. A Segur de Calafell s’ha de posar 

molt d’esforç, és la gran assignatura pendent. S’han de generar noves propostes, un institut, una 

escola, un CAP, … 

 

- Intervenció del Sr. Lluís Artal: comenta que no s’ha d’espatllar més Segur de Calafell a nivell de Pla 

General. No es pot incrementar més la seva densitat. La creueta de la Plaça Mediterrani podria ser la 

nova activitat econòmica i mirar els volums que es poden fer en aquella zona. Creu que les obres 

actuals de la C-31 donaran un altre caire a tota aquella zona.  

 

- Intervenció conjunta del Sr. Joan López, Sr. Ramon Ferré i Sr. Jordi Sànchez: manifesten que a la 

reunió d’avui s’havia de fer entrega d’un CD a tots els membres de les finques incloses al pre-catàleg 

del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Calafell; no s’ha pogut entregar, perquè mancava 

incorporar algunes finques. S’arriba a l’acord en breu es farà entrega d’aquest CD per tal que pugui 

ser estudiat per tots els membres i també s’arriba al consens que el proper dia 26 d’abril, tots els 
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membres del CAU procediran a fer visita in situ a les finques incloses dins d’aquest estudi per tal de 

valorar els criteris de catalogació de les mateixes. S’ha de valorar sobretot les edificacions i no les 

barraques ubicades en zones agrícoles, rústega, … És una tasca molt important, el CAU començarà a 

funcionar i a prendre decisions amb la redacció d’aquest catàleg. Que una vegada feta aquesta visita 

es convoqui al Sr. Pau Arroyo, tècnic redactor de l’estudi, per una propera reunió del CAU.  

 

 - Intervenció del Sr. Lluís Artal: manifesta que li sembla  correcta aquesta visita in situ a les finques a 

catalogar, però creu que també s’ha d’entrar a valorar l’entorn de les mateixes. 

 

- Intervenció del Sr. Jordi Sànchez: manifesta que s’ha de filar prim en el moment de catalogar 

aquestes finques i que quasi amb tota seguretat salvarem la pineda del Càmping El Buen Vino. Posa 

de manifest a tots els membres del CAU que el proper dia 4 d’abril a les 19:00 hores a la sala de la 

Fonda-Allotjament Antiga, el Sr. Jaume Busquets i Fàbregas (Subdirector General de Paisatge i Acció 

Territorial de la Generalitat de Catalunya), portarà a terme una conferència àudio-visual amb el títol 

“Paisatge i Patrimoni”. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el dimarts dia 22 d’abril de 2008 de 19:30 

hores a les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:15 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 1 d’abril de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 18 DE MARÇ DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sànchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joan Olivella Ricart (representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verónica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sra. Vanesa Español Sicart (suplent del representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – 

Secretària de la Confraria de Pescadors de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

  

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:30 hores del dia 18 

de març de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 
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1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 11 de març de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 11-03-2008. 

 

2.- Presentació i debat del document (MIEM) Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals 

 

El Sr. Ramon Ferré, explica a tots els assistents que s’ha encarregat la redacció del MIEM (Mapa 

d’Instal·lacions Esportives Municipals) per tal de poder optar a les subvencions a nivell esportiu segons 

la Generalitat de Catalunya (PIEC - Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya). 

El MIEM incorpora les necessitats del municipi, és una proposta oberta i es pot incorporar qualsevol 

suggeriment. Aquest estudi ha estat encarregat a l’empresa IAL Sport Management, la qual ha fet una 

previsió d’instal·lacions esportives al municipi fins l’any 2022. 

 

Es presenta el Sr. Joaquín (Director Tècnic de l’empresa IAL), agraint a l’Ajuntament de Calafell tota la 

informació i col·laboració donada per tal de poder estructurar el MIEM. 

 

Explica la metodologia de la redacció d’aquest estudi amb una sèrie de diapositives resumint les dades 

aportades per la seva elaboració. Objectiu general. Objectius específics. Estructura de l’estudi. 

Instrucció i referències. Anàlisi i diagnosi de la situació actual. Propostes estratègiques d’intervenció. 

Recull de dades. Fonts documentals. Bibliografia. Metodologia de càlcul i referents de planificació. 

Anàlisi del sistema esportiu de Calafell. Documents PIEC.  

 

Metodologia per a la definició i el càlcul de l’índex deficitari. Territori. Demografia. Cens Actual de 

Població (24624 habitants). Evolució de la població. Piràmide de Població. Població per barris. Oferta 

escolar. Anàlisi i avaluació de la demanda. Pràctica reglada i no reglada d’esport. Àrea d’influència. 

Demanda d’usuaris per instal·lacions. Anàlisi i avaluació de l’oferta. Balanç entre l’oferta i la demanda. 

Concreció del dèficit i determinació de necessitats. Resum gràfic. Mapa d’instal·lacions esportives del 

municipi de Calafell: present i futur. 

 

Aquest mapa d’instal·lacions esportives preveu nous equipaments esportius a ubicar al municipi, es 

planteja entre d’altres: la construcció d’un PAV-3 amb pistes de tennis i padel a la zona on actualment 

s’ubica el Pavelló Poliesportiu Joan Ortoll, una zona de wellness al port de Segur de Calafell (Centre 

Integrat Poliesportiu), nova pista poliesportiva a la Urbanització Valldemar i el parc esportiu de Calafell 

(PEC) a ubicar a la zona del parc del comú, entre d’altres. 
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La Sra. Cristina Fernández manifesta que manca a l’estudi, el CEIP Calafell II i també que s’hauria de 

donar un especial èmfasi a l’escola de ball de la sala polivalent al Pavelló Poliesportiu Jaume Vilamajó 

de Segur de Calafell. 

 

El Sr. Ramon Ferré contesta dient que l’estudi no reflexa cap instal·lació esportiva que forma part de 

les escoles del municipi. 

 

La Sra. Cristina Fernández pregunta si hi haurà gimnàs a algunes de les instal·lacions proposades al 

MIEM. El Sr. Ramon Ferré manifesta que el gimnàs anirà ubicat a la nova piscina municipal que s’està 

construint a la zona del Vilarenc. 

 

 3.- Precs i preguntes 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: manifesta que el MIEM presentat és un estudi molt ambiciós. 

 

- Intervenció de la Sra. Verónica Strijbos: creu que després d’haver vist l’exposició del MIEM, arriba a la 

conclusió que hi ha poques piscines previstes al municipi i que no s’ubica cap a la zona de les 

urbanitzacions, la zona alta de Segur de Calafell. El Sr. Joaquín  (IAL) manifesta que a més a més de la 

nova piscina que s’està construint, hi hauria la zona wellness del port a Segur de Calafell i la piscina de 

la Urbanització Mas Romeu.  

 

- Intervenció del Sr. Jordi Sànchez: manifesta que l’estudi preveu la ubicació de possibles piscines a 

zones d’una alta densitat de població. A les urbanitzacions si que es preveu la ubicació de pistes 

poliesportives que amb el temps podran arribar a ser instal·lacions cobertes. 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: manifesta que l’empresa IAL, normalment, realitza aquests estudis a 

5 anys, però en aquest cas ha fet un gran esforç per encaixar un estudi fins l’any 2022. Ja es veurà si 

aquest mapa d’instal·lacions esportives, podrà encaixar o no al POUM. 

 

- Intervenció del Sr. Massimiliano Revello: creu que si les pistes existents en l’actualitat als col·legis 

fossin cobertes, descongestionarien molt a la resta d’instal·lacions. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Olivella: hi hauria la possibilitat de crear una escola municipal de vela i una 

escola municipal de golf ? 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 
 

4

 

- Intervenció de la Sra. Olga Elvira: és partidària de potenciar el màxim possible l’escola de vela. 

 

- Intervenció del Sr. Joaquín (IAL): manifesta que l’escola de vela aniria ubicada a la nova zona 

proposada al port de Segur de Calafell (Centre Integrat Poliesportiu). 

 

- Intervenció del Sr. Jordi Sànchez: comenta que existeix un conveni signat amb Golf Calafell NV, on 

indica l’obligació de la creació d’una escola municipal de golf. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que es pot potenciar el nou ús d’escola de golf. Al Sector 

del Golf La Graiera hi ha un espai per construir un edifici per l’escola municipal al camp de golf i 

també un horari reservat per la pràctica d’aquesta escola. 

 

- Intervenció del Sr. Lluís Artal: pregunta què és aquell espai de camp de futbol existent a Montmar i 

Valldemar. 

 

- Intervenció del Sr. Jordi Sànchez: manifesta que s’ha de col·locar el més aviat possible la pista 

poliesportiva a la Urbanització Valldemar. 

 

- Intervenció del Sr. José Bonilla: creu que s’ha de tenir prioritat per la construcció de la pista 

poliesportiva a la Urbanització Valldemar, atès l’alt creixement de població a la mateixa. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que aquest document MIEM és molt necessari i útil per la 

demanda a curt termini de zones esportives. És un estudi que s’ha d’integrar a les futures idees del 

POUM i poder obtenir l’espai i els recursos per tal de fer la zona del Parc del Comú – Parc Esportiu de 

Calafell (PEC). 

 

- Intervenció del Sr. Carles Rion: manifesta que el POUM ha de servir per cohesionar el municipi i 

podria ser que el Parc Esportiu de Calafell fos la primera instal·lació a construir i que s’hagi de plantejar 

al CAU. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Herrera: manifesta que la construcció del Parc Esportiu de Calafell a la zona 

del Parc del Comú seria un projecte a nivell comarcal molt important. 
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- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: creu que seria bàsic plantejar un full de ruta per tal de portar a 

terme l’execució del Parc Esportiu de Calafell. 

 

- Intervenció del Sr. Joaquín (IAL): manifesta que passat setmana santa es facilitarà un CD a cada un 

dels membres del CAU amb l’estudi del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals, presentat en 

aquesta reunió. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el dimarts dia 1 d’abril de 2008 de 19:30 hores 

a les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:00 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 18 de març de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 11 DE MARÇ DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent de representant Grup Polític Municipal ADMC) - Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joan Olivella Ricart (representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. José Juan Lubary Casas (suplent del representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni 

Històric) – Amics del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sra. Verónica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:30 hores del dia 11 

de març de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 4 de març de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 04-03-2008. 

 

El Sr. Joan Olivella demana que consti a l’acta la següent pregunta: Es van convocar tots els membres 

de l’Organisme Autònom Municipal a la darrera reunió del CAU de data 04-03-2008?, atès que 

segons manifesta, alguns dels membres no es van assabentar. 

 

El Sr. Ramon Ferré, contesta dient que es van convocar a tots els membres de l’Organisme Autònom 

Municipal. 

 

2.- Calafell avui: presentació de les actuacions realitzades a partir del Pla General d’Ordenació 

Urbana vigent 

 

El Sr. Ramon Ferré, fa una breu introducció del document de Pla General d’Ordenació Urbana vigent al 

terme municipal de Calafell. 

 

El Sr. Joan López comença l’explicació d’aquest punt de l’ordre del dia de manera verbal i gràfica. Fa 

menció dels dos Plans Generals redactats fins l’actualitat, un document de l’any 1968 i l’actual i vigent 

de l’any 1989, explicant les diferències entre els dos plans. 

 

A la redacció del nou Pla General s’hauran d’afrontar reptes importants i haurà de millorar 

substancialment l’actual. Es plantegen moltes operacions a realitzar en el municipi, Plans Parcials, Plans 

de Millora Urbana, Plans Especials, … Explica a tots els assistents els tipus de sòl existent al municipi de 

Calafell: sòl urbà, sòl no urbanitzable, zones d’extensions. També què és un aprofitament urbanístic i 

que cada tros del territori té la seva clau urbanística. 
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El Sr. Joan López explica gràficament a tots els membres del CAU, l’estat de desenvolupament del Pla 

General d’Ordenació Urbana vigent al municipi i l’estat actual de tramitació cada una de les seves 

figures, examinant per exemple les extensions urbanes com poden ser: la Modificació del Pla General 

de Pla Especial del Sector 13 Bellamar – Mas Mel, Sector Sòl Urbanitzable Calafell Sud Oest, Unitat 

d’Actuació PAU 24, Gran Calma (Sòl Urbanitzable), Sector Sòl Urbanitzable Industrial, l’Hostal del Prat, 

Modificació Puntual Pla General Oliveras Alorda, Bellamar Nord, Modificació del Pla General i Pla 

Parcial del Sector K Polígons 2 i 3 de Mas Mel, Modificació del Pla General dels Sectors II-C i II-E de 

Segur de Dalt, Modificació del Pla Parcial del Sector C i Pla Parcial del Sector E, Estudi de Detall Calafell 

Sud U.A. 3. 

 

Explica també el Sr. Joan López les actuacions d’equipaments, millores i reformes interiors al municipi 

de Calafell, com són: Modificació del Pla General Nou Mercat, Biblioteca, Escoles, Modificació del Pla 

General d’Equipaments a Segur de Calafell, Unitat d’Actuació Passatge Sant Antoni, Modificació del 

Pla General de la Masia de Cal Perotet. 

 

Per finalitzar l’explicació d’aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Joan López, relaciona gràficament les 

obres municipals estructurants, com el Projecte de Recuperació Ambiental de la Platja de Calafell, la 

Urbanització de la C-31 Travessera de Segur i el Parc Arqueològic del Castell de Calafell. 

 

El Sr. José Juan Lubary fa una manifestació en relació al Sector Gran Calma suggerint que la part de 

dalt del sector es pugui dedicar a parc, per exemple, i la part més baixa a la construcció d’habitatges, 

atès l’impacte visual que tindria vers el Castell de Calafell. 

 

El Sr. Joan López comenta que el planejament actual no ho preveu d’aquesta manera, però que ara 

per ara el tràmit d’aquest planejament es troba parat. 

 

El Sr. José Juan Lubary manifesta la possibilitat de poder fer la unió del Sector Oliveras – Alorda amb el 

Sector de l’Hostal del Prat. El Sr. Ramon Ferré diu que per fer això s’ha de portar a terme el POUM i el 

Sr. Joan López manifesta que és un dels temes que s’han de debatre al CAU i buscar possibilitats. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta sobre la pendent existent al Sector Bellamar Nord. El Sr. Ramon Ferré i el 

Sr. Joan López contesten dient que hi ha una pendent molt pronunciada i amb molta vegetació. 
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El Sr. Joan López explica a tots els assistents qui són el Grup Gaudir i la importància que té en aquest 

municipi les propietats del mateix. Són propietaris dels Sectors Segur de Dalt II-C i II-E, també del 

Sector K de la Urbanització Mas Mel i del Sector 13 Bellamar – Mas Mel. Exposa també el conveni 

signat entre l’Ajuntament de Calafell i el Grup Gaudir, el qual s’està revisant actualment, i l’antic 

conveni que havia amb els anteriors propietaris dels Sector C i E de Segur de Dalt, Srs. Orbaneja. 

 

El Sr. José Juan Lubary creu que seria obligatori fer un estudi arqueològic a la zona del Sector 13 

Bellamar – Mas Mel (entre la Discoteca Louie Vega i el pont de Mas Mel). El Sr. Joan López contesta 

dient que ja ho preveu la llei. 

 

El Sr. Joan López exposa que hi ha tres reptes a aconseguir en la redacció del POUM, l’ordenació de 

l’entorn del Poble de Calafell, l’ordenació de la zona dels voltants a la rotonda de la Creu Roja i la 

jerarquització del teixit urbà del nucli de Segur de Calafell. 

 

El Sr. Àngel Verge intervé preguntant si es podrà debatre en el CAU què passarà amb la casa ubicada 

a l’Av. Sant Joan de Déu cantonada Passatge de Sant Antoni. El Sr. Joan López contesta dient que 

evidentment serà un dels temes a debatre en aquestes reunions quan es parli del Catàleg i Pla Especial 

del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Calafell. 

 

El Sr. Joan López fa una exposició de tot el que respecta al tema de la Masia de Cal Perotet i ubica 

gràficament on estava situada la Masia de Cal Perotet. 

 

El Sr. Carles Rion demana que se situï en el plànol el terme de Castellet i La Gornal i Calafell respecte a 

la Masia de Cal Perotet. 

 

 3.- Precs i preguntes 

 

- Intervenció del Sr. Joan Olivella: manifesta que atès que s’ha de debatre i replantejar qualsevol tema 

a les reunions del CAU, perquè s’ha aprovat darrerament pel Ple de l’Ajuntament la Modificació del Pla 

General de la Zona d’Aparcament del Mercat Municipal de Calafell i la Modificació Puntual del Pla 

General d’Ordenació Urbana de les finques situades al carrer Terral, Brasil, Av. Alemanya, Av. 

Argentina, del Repòs, Mèxic, Av. Espanya i Comte Gómez de Orbaneja a Segur de Calafell. El Sr. 

Ramon Ferré contesta dient que s’ha fet d’aquesta manera atès que són modificacions urgents per 

equipaments molt necessaris. 
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- Intervenció del Sr. Carles Rion: manifesta que el POUM s’ha de portar a terme, però que 

paral.lelament s’hauran d’anar aprovant també projectes o s’hauran de fer intervencions urgents que 

no puguin esperar a l’aprovació definitiva del nou document. 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: diu que el Sr. Joan Olivella té raó i que a una propera reunió es pot 

portar el projecte, dibuixos i maqueta de com podria quedar la zona de l’aparcament del Mercat de 

Calafell. 

 

- Intervenció de la Sra. Cristina Fernández: manifesta que ja ha començat el període d’inscripció dels 

alumnes del CEIP Calafell II i no s’ha portat a terme cap jornada de portes obertes, perquè encara no 

se sap on anirà ubicada aquesta escola. 

 

- Intervenció dels Srs. Ramon Ferré i Joan López: manifesten que s’està treballant per decidir la 

ubicació de l’escola el més aviat possible. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el dimarts dia 18 de març de 2008 de 19:30 

hores a les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:15 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 11 de març de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 4 DE MARÇ DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent de representant Grup Polític Municipal ADMC) - Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joan Olivella Ricart (representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallés Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verónica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 
 

2

  

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:30 hores del dia 4 

de març de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

(Aquesta reunió es fa conjuntament; els membres del Consell Assessor Urbanístic i membres de 

l’Organisme Autònom Municipal). 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 19 de febrer de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 19-02-2008. 

 

(S’incorpora durant la reunió el Sr. Josep Solé Fons – President de la Cooperativa Agrícola de Calafell). 

 

2.- Presentació i debat del document Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic i Arqueològic del municipi de Calafell 

 

El Sr. Ramon Ferré, presenta a tots els assistents, l’equip que redacta el document del Catàleg i Pla 

Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del municipi de Calafell, que es 

composa del Sr. Pau Arroyo, Sra. Maria Almirall, Sr. Josep Pou i Sr. Joan Menchón. 

 

El Sr. Pau Arroyo es presenta i fa una breu explicació de la seva experiència professional i dels estudis 

cursats a Belles Arts i Máster en Restauració de Moments. La seva tasca està relacionada en l’àmbit de 

conservació i restauració de patrimoni. Ha realitzat també el catàleg de Santa Oliva, va participar al 

catàleg de Rubí i va intervenir també al del municipi del Vendrell. Fa una explicació a tots els assistents 

a la reunió, de la manera que s’ha portat a terme la redacció del catàleg i dels criteris que s’han tingut 

en compte.  

 

 

 

 

El Sr. Joan López intervé explicant al Sr. Pau Arroyo qui són els membres del CAU, qué és el CAU i que 

aquest catàleg serà el primer document que dictaminarà el Consell Assessor Urbanístic per incorporar 

al POUM. 
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El Sr. Pau Arroyo manifesta que serà l’Organisme Autònom Municipal qui decidirà finalment les 

actuacions que els podran realitzar als edificis catalogats. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que l’objectiu de la reunió d’avui és veure la relació de finques 

susceptibles de catalogar i acabar de tancar la llista. 

 

El Sr. Pau Arroyo proposa que avui sigui una primera presa de contacte amb l’equip redactor i conèixer 

el document del catàleg per tal que tothom pugui donar la seva opinió. 

 

El Sr. Joan López explica a tots els assistents que la reunió d’avui és un assaig a escala del que passarà 

en el POUM, sempre serà així. S’hauran de valorar els criteris dels experts en els temes que es tractin a 

la redacció del POUM. 

 

El Sr. José Juan Lubary pregunta a l’equip redactor, si l’àmbit del catàleg inclou només les edificacions 

o també el tema de la natura, arbrat, espècies naturals. A tot el nostre municipi existeixen espècies de 

plantes, grups d’arbres, palmeres, etc… que seria convenient protegir-les. 

 

El Sr. Pau Arroyo contesta que només s’han tingut en compte els elements estrictament arquitectònics 

i arqueològics i no els elements naturals. 

 

El Sr. José Juan Lubary pregunta al Sr. Pau Arroyo l’ordre de jeràrquic de l’equip redactor del catàleg. 

 

El Sr. Pau Arroyo contesta dient que no hi ha un ordre jeràrquic establert, ell és el director de l’equip i 

entre tots consensuen el treball realitzat. 

 

 

 

 

El Sr. Josep Pou comença l’explicació del catàleg a tots els assistents mitjançant una descripció gràfica i 

escrita de tots els elements del document: justificació, el patrimoni cultural de Calafell, necessitat de 

catalogació, antecedents, objectius, metodologia, elements catalogats, criteris generals d’intervenció, 

compatibilitat amb el PER, consideracions finals, fotografies dels elements catalogats, legislació a 

aplicar Decret Legislatiu 1/2006 de 26 de juliol text refós de la Llei d’Urbanisme i Llei 9/93 de 30 de 

setembre de Patrimoni Cultural Català, etc…  
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El Sr. Pau Arroyo manifesta que a cada una de les fitxes de les finques a catalogar apareixen tres 

apartats: aspectes descriptius, aspectes històrics i documentals i aspectes normatius. La clau 

urbanística que tindran aquests elements serà la de PAA (Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic). 

 

El Sr. José Juan Lubary pregunta a l’equip redactor si han entrat als edificis per tal de valorar la seva 

catalogació o no, atès que li sembla poc criteri per catalogar el fet que només s’hagin estudiat els 

edificis per fora. 

 

El Sr. Pau Arroyo contesta dient que només han entrat en alguns edificis ja que molts propietaris són 

reacis a que puguin entrar quan els hi dius que és per catalogar la seva propietat. 

 

El Sr. José Juan Lubary pregunta al Sr. Joan López si tenim potestat o no per poder entrar als edificis. 

 

El Sr. Joan López contesta dient que no que és tal i com comenta el Sr. Pau Arroyo. 

 

El Sr. Pau Arroyo i el Sr. Josep Pou manifesten que el primer element que és aparent en l’estudi, és la 

façana, el que es veu de fora i que posteriorment quan entrem en el període d’exposició pública del 

catàleg i possibles al.legacions, serà el moment de poder entrar en les propietats privades. També 

comenten que s’han trobat diverses edificacions sense referència cadastral, com per exemple la Masia 

de Can Seixanta. 

 

El Sr. Joan López fa l’observació de que la Masia de Can Seixanta, més que una masia, és una petita 

reglera de dos o tres habitatges i que pugui ser un nucli segregat de la seva finca matriu, per la qual 

cosa, podria ser aquest el motiu de que no tingui referència cadastral. 

 

El Sr. José Juan Lubary pregunta al Sr. Pau Arroyo si a la llista d’elements a catalogar s’ha inclòs l’antic 

escorxador del poble de Calafell, contestant el Sr. Pau Arroyo que en principi no ha quedat inclòs. 

 

El Sr. Joan Olivella comenta que l’edifici de l’antic escorxador és molt modern i que està rehabilitat, es 

troba en bastant bon estat, es podria tenir en compte. 

 

El Sr. José Juan Lubary manifesta que per exemple la Cova Foradada té dues referències cadastrals atès 

que és de més d’un propietari. 
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El Sr. Pau Arroyo comenta que hi ha més d’una finca amb diverses referències cadastrals atenent que 

tenen diversos propietaris. 

 

El Sr. Joan López intervé manifestant que la propietària del Xalet Modern ubicat a la Rambla de la 

Costa Daurada cantonada Av. Mossèn Jaume Soler, està molt satisfeta que la seva finca pugui estar 

catalogada. 

 

3.- Presentació i debat del document (MIEM) Mapa d’Instal.lacions Esportives Municipals 

 

S’arriba al consens que aquest punt de l’ordre del dia es debatrà en una altra reunió atès que el punt 

anterior ha ocupat tot el temps de la convocatòria. 

 

4.- Precs i preguntes 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: pregunta a l’equip redactor si es podria disposar d’un CD per cada un 

dels membres del CAU amb tota la informació actualitzada per tal que cada un d’ells el pugui estudiar 

amb calma i donar la seva opinió. El Sr. Pau Arroyo contesta dient que no hi ha cap problema, que 

més o menys en dues setmanes estarà disponible. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Olivella: proposa que s’hauria d’aprofitar el moment i contactar amb la gent 

més gran del municipi i ens puguin donar dades en quan als noms populars de cada un dels 

habitatges a catalogar; es complementaria molt la feina que ja s’ha portat a terme. 

 

 

- Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que seria molt important introduir tots els elements 

possibles fins a l’aprovació definitiva del document, aprofitar les informacions públiques entre 

l’aprovació inicial i la definitiva. 

 

- Intervenció del Sr. Pau Arroyo: manifesta que aquest estudi encara no és un document tancat i es 

poden incorporar suggeriments, esmenes, correccions, etc… 

 

- Intervenció del Sr. José Juan Lubary: intervé manifesta el tema tractat anteriorment en quan a 

realitzar també un catàleg de la part paisatgística i natural del municipi per tal de protegir-les. 
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- Intervenció del Sr. Joan López: comenta que en alguna reunió del CAU ja s’havia tractat sobre aquest 

assumpte proposant un pla d’arbrat del municipi, inventari d’arbrat, zones verdes, etc… També serà 

un altre document per incorporar al POUM. El Sr. Pau Arroyo creu que podria ser un catàleg paral.lel 

amb el que s’està tractant. 

 

- Intervenció del Sr. Salvador Vallès: proposa si es pot fer algun tractament a la palmera de la Masia de 

la Sinia, està pràcticament morta. 

 

S’arriba al consens que en unes dues setmanes es disposarà del CD amb la informació actualitzada del 

catàleg, també que el punt núm. 3 d’aquest ordre del dia es tractarà a una propera reunió i finalment 

es proposa que la propera reunió del CAU sigui el dimarts dia 11 de març de 2008 de 19:30 hores a 

les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:00 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 4 de març de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 19 DE FEBRER DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic:  

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent de representant Grup Polític Municipal ADMC) - Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joan Olivella Ricart (representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. José Juan Lubary Casas (suplent del representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni 

Històric) – Amics del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verónica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:45 hores del dia 19 

de febrer de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 12 de febrer de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 12-02-2008. 

 

2.- Proposta de contractació d’equips assessors per la redacció del nou POUM (II) 

 

El Sr. Ramon Ferré, comenta el llistat de possibles equips tècnics assessors del POUM que es va passar 

a cada un dels membres del CAU i la sessió de l’ACA del proper dia 21 de febrer que tindrà lloc a les 

Dependències Municipals de la Platja de Calafell, sobre retorn a les propostes al Programa de Mesures 

del Foix, Rieres del Garraf, Rieres de Calafell i Torremdembarra. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta la seva conformitat amb els equips tècnics proposats, però que seria 

convenient tenir tota la documentació i informació necessària abans de fer qualsevol contractació. 

 

El Sr. Ramon Ferré contesta dient que evidentment abans cap mena de contractació hi haurà un 

esborrany previ per tal d’examinar-ho. 

 

El Sr. Joan López intervé dient que tota la documentació que es presenti al respecte s’haurà de debatre 

a les reunions del CAU. Creu que és més important que es compleixin els requeriments més que les 

persones que es contractin. 

 

El Sr. Joan Olivella intervé manifestant que ha consultat i s’ha informat respecte els equips assessors 

proposats, creu que si que semblen molt professionals però pensa que tenen una ideologia concreta. 

Diu que la contractació que es realitzi no ha de tenir il.legalitats i que l’administració ho porti a terme, 

legalment, depenent de la seva quantia econòmica. S’adaptarà al que digui el Consell Assessor 

Urbanístic però s’ha de fer arribar tota la documentació disponible amb suficient antelació per poder 

estudiar-la i debatre-la. 
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El Sr. Joan López comenta que l’encàrrec a la UPC, es realitza mitjançant conveni entre entitats 

públiques, no per contractació administrativa. 

 

El Sr. José Juan Lubary diu que la part legal en quan a la contractació dels equips assessors, és òbvia i 

que la secretària de l’Ajuntament haurà de donar la seva conformitat. 

 

El Sr. Carles Rion explica de quina manera funcionen els professors universitaris, amb convenis. Un 

conveni amb la UPC suposa un doble filtre de control en quan a la legalitat, atès que intervé tant 

l’Ajuntament con la universitat. 

 

S’arriba a un consens per tal de contractar amb la UPC els tècnics assessors del POUM. Pel que fa a la 

resta d’equips assessors s’acorda que els encàrrecs es facin en la línia proposada, però sempre 

respectant les normes legals de contractació. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que des del sector social preocupa les funcions del CAU. S’ha de tenir tota 

la informació i documentació que s’ha d’aprovar amb suficient temps perquè es pugui estudiar i 

debatre per tal que sigui consensuat pel consell. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta el compromís que la documentació arribarà amb temps suficient atès que 

les persones que formen el CAU representen a uns col.lectius als quals han de transmetre la 

documentació i el que es parli a les reunions. No pot haver filtracions del que es comenti al CAU, 

criteri de confidencialitat. 

 

3.- Proposta de la Generalitat de Catalunya, per a executar una Àrea Residencial Estratègica a 

Calafell 

 

El Sr. Joan López manifesta que al mes d’octubre de 2007, la Generalitat de Catalunya va aprovar una 

llei de mesures urgents en relació a l’accés d’habitatge social. La Generalitat tramitarà un conjunt de 

Plans Directors Urbanístics que hauran d’estar aprovats al mes de setembre de 2008. La Generalitat de 

Catalunya passa per damunt dels Ajuntaments, creant àrees residencials estratègiques. 

 

Dins la comarca del Baix Penedès, es plantegen els municipis de Calafell, El Vendrell i Santa Oliva. 
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La responsabilitat de la ubicació serà de la Generalitat i l’Ajuntament de Calafell ha ofert alguns llocs 

per la seva ubicació. El CAU tindrà temps per discutir el seu emplaçament. La densitat d’aquestes àrees 

es preveu que sigui uns 50 habitatges per hectàrea, es vol fer poble, zones enganxades a nuclis urbans 

amb edificacions de PB+2 / PB+3, habitatges en blocs, pisos. L’espai que es proposa és d’uns terrenys 

ja qualificats com a urbans o urbanitzables no consolidats, de més o menys 7 hectàrees per poder 

ubicar uns 350 habitatges amb els seus corresponents equipaments. 

 

De les possibles zones que l’Ajuntament proposa a la Generalitat, el Sr. Joan López les ubica als 

plànols del municipi existents a la sala i que són els següents: la zona on actualment està ubicada la 

Jardineria Vives (terrenys no qualificats actualment), la zona situada a l’est de Calafell poble entre la 

població c/ Jesus, la variant de la carretera C-31 i el camí del Mas de l’Espasa (sòl urbanitzable 

industrial) i la zona davant del cementiri municipal que actualment es troba en fase d’aprovació de pla 

parcial. 

 

El Sr. Joan Olivella proposa una altra zona, que podria ser la zona del Vilarenc al solar propietat de 

l’Ajuntament, és una zona molt cèntrica i ja qualificada. 

 

El Sr. Joan López contesta dient que en aquest terreny del Vilarenc ja es pot edificar actualment, en 

qualsevol moment. 

 

El Sr. Ramon Ferré comenta que aquest solar s’ha de reservar per si surt alguna opció més interessant. 

 

El Sr. José Juan Lubary diu que aquest terreny s’ha de conservar per part de l’Ajuntament i no cedir-ho 

a la Generalitat de Catalunya per portar a terme l’àrea residencial estratègica. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que en aquest solar ja està previst la ubicació d’habitatges de protecció 

oficial. S’ha de crear un nou planejament per les àrees residencials estratègiques. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si aquesta àrea serà similar a d’altres de municipis veïns, com ara el 

Vendrell o l’Arboç. 

 

El Sr. Joan López contesta dient que podria ser similar a l’opció del municipi de l’Arboç per exemple. 

S’ha de tenir en compte alhora d’estudiar-ho, l’impacte ambiental. 
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El Sr. José Juan Lubary pregunta que si aquests habitatges previstos en aquestes àrees seran en règim 

de propietat o de lloguer. 

 

El Sr. Joan López contesta dient que encara no està definit el lloc on s’ha d’ubicar i que en tot cas serà 

un tracte directe entre els propietaris i la Generalitat de Catalunya. 

 

El Sr. Lluís Artal pregunta qui defineix les normes urbanístiques del Pla Director plantejat per la 

Generalitat. 

 

El Sr. Joan López contesta que serà la pròpia Generalitat, però amb consens de l’Ajuntament, hi haurà 

un control i compromís polític. L’Ajuntament ja els ha explicat la idea del Pla General i el Pla Director el 

tindrem amb suficient temps per tal de discutir-ho al CAU. 

 

Els Srs. Carles Rion i Massimiliano Revello manifesten que es podria definir el model mitjançant 

l’Ajuntament i traslladar la feina més o menys ja feta. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que el Pla Director ja preveurà una àrea estratègica complerta, habitatges, 

equipaments, etc… 

 

El Sr. Joan López comenta que tots els membres del CAU estudiïn els tres sectors proposats 

anteriorment i que a la propera reunió es decideixi el que es cregui més adient. 

 

El Sr. José Juan Lubary creu que un dels sectors proposats que podria ser molt interessant, és la zona 

situada a l’est de Calafell poble entre la població c/ Jesus, la variant de la carretera C-31 i el camí del 

Mas de l’Espasa, però si s’han de posar equipaments, hi haurà espai suficient? 

 

El Sr. Joan López contesta dient que dins les 7 hectàrees previstes ja inclou habitatge, equipaments, 

etc… Hi ha espai suficient i serà molt important que sigui un sector que quedi integrat amb la 

població i explica gràficament com podria quedar la zona abans esmentada a Calafell Poble. 

 

El Sr. José Juan Lubary fa una intervenció dient que un tema molt important a tenir en compte en 

relació al POU és un futur cementiri municipal. 
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4.- Precs i preguntes 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: informa que s’està treballant en el document del MIEM (Mapa 

d’Instal.lacions Esportives Municipals), convocatòria possible subvenció per equipaments esportius, 

serà un document més que s’exposarà al CAU. També exposa que s’ha acordat la suspensió de 

llicències amb motiu del catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic. 

S’exposaran aquests dos projectes junt amb els equips redactors del POUM i també es farà una reunió 

per explicar el planejament vigent. Exposa també els fets esdevinguts el passat cap de setmana en 

quan a l’enderroc de la Masia de Cal Perotet a la Urbanització Valldemar considerant-lo com un 

atemptat per part del seu propietari al patrimoni arquitectònic i arqueològic 

 

- Intervenció del Sr. Joan Herrera: manifesta que es podrien demanar també subvencions per les 

infraestructures del municipi. 

 

- Intervenció del Sr. Carles Rion: proposa que per a la propera reunió del CAU, cada un dels membres 

pugui disposar d’un plànol de treball del municipi, on es grafiï el sòl urbanitzable, rústec i zones 

verdes. 

 

- Intervenció del Sr. José Juan Lubary: proposa que per a la propera reunió del CAU, cada un dels 

membres pugui disposar d’un exemplar del Pla General vigent. En quan a l’enderroc de la Masia de 

Cal Perotet creu que el propietari ha actuat amb traïdoria i engany vers l’Ajuntament i que proposarà a 

una reunió que es declarin els terrenys com a zona verda, equipaments, etc… 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: manifesta que s’ha fet una comissió informativa a l’Ajuntament per 

tal d’imposar una sanció exemplar al propietari responsable de l’enderroc de la Masia i a la decisió que 

es prengui s’haurà de tenir molt en compte l’opinió dels veïns de la Urbanització Valldemar. 

 

- Intervenció del Sr. Àngel Verge: pregunta si es pot obligar a construir l’equipament que es proposi, a 

l’infractor dels fets. 

 

- Intervenció del Sr. José Bonilla: manifesta que durant els anys ha hagut desídia per part de la resta 

d’equips de govern, no s’ha treballat mai per les urbanitzacions. L'única acció realitzada amb el 

propietari de la Masia (Sr. Leo Stober) va ser la signatura d’un conveni (any 2001) amb el mateix. 

Manifesta també que el Sr. Leo Stober mai ha col.laborat amb les despeses de manteniment de la  
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pròpia urbanització. S’havia plantejat amb alguna reunió l’equip de govern per poder participar 

d’aquell equipament mitjançant conveni. 

 

- Intervenció del Sr. Lluís Artal: manifesta que la Masia de Cal Perotet era l’antecedent històric de la 

Urbanització Valldemar. Ha hagut un menyspreu històric i el Sr. Leo Stober l’acabat enderrocant. Per 

part de l’Ajuntament, s’han de produir reaccions i mesures immediates, la Urbanització de Valldemar 

està abandonada i els veïns de la mateixa acabaran explotant. 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: manifesta que s’ha d’escoltar als veïns de Valldemar i actuar 

ràpidament. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Olivella: diu que des de l’equip de govern no s’ha fet la suficient informació 

dels fets esdevinguts al grup polític municipal de Convergència i Unió. Li van dir pel carrer i ho ha vist 

als diaris. S’hauria d’haver informat i fer una reunió ràpida i analitzar el que de les coses és un tema 

prou important. S’hauria d’haver vetllat, perquè no pasés. L’administració no es pot permetre aquesta 

errada, es truca per qualsevol cosa i no per això. 

 

- Intervenció del Sr. José Juan Lubary: intervé manifestant que el Sr. Joan Olivella té raó i s’hauria 

d’haver reunit a tots els portaveus dels grups polítics municipals. 

 

- Intervenció del Sr. José Bonilla: diu que possiblement l’equip de govern actual ha fallat, hem 

d’aprendre d’aquesta errada i trobar possibles sortides. Que no torni a passar coses similars. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el dimarts dia 4 de març de 2008 de 19:30 

hores a les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:15 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 19 de febrer de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 12 DE FEBRER DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic:  

Sr. Jordi Sànchez i Solsona (Alcalde) - President 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent de representant Grup Polític Municipal ADMC) - Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joan Olivella Ricart (representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verónica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. Joan Soler Guasch (representant Confraria de Pescadors) – President Confraria de Pescadors 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:30 hores del dia 12 

de febrer de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 2 de febrer de 2008 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior de la reunió de data 2 de febrer de 2008. 

El Sr. Àngel Verge, intervé dient que no consta el seu nom al punt núm. 2 “presentació dels membres 

del CAU” atès que es va incorporar una vegada començada la reunió. Es recull aquesta intervenció i es 

procedeix a rectificar el punt núm. 2 de l’acta anterior, afegint el nom del Sr. Àngel Verge. 

 

2.- Proposta de contractació d’equips assessors per la redacció del nou POUM 

 

El Sr. Joan López, comença l’explicació proposant els possibles equips redactors, deixant clar que la 

contractació és competència de l’Ajuntament. El primer contracte, i el més important, és l’equip 

d’arquitectes. Es proposa fer un conveni amb la UPC, per tal que redacti el POUM el Departament 

d’Ordenació del Territori i Urbanisme que disposarà als arquitectes. La tasca de l’equip d’arquitectes 

suposa un 50% del treball de la redacció del POUM. 

 

El Sr. Joan Herrera, intervé preguntant de quina manera es faran aquestes adjudicacions. 

 

El Sr. Joan López, contesta dient que es podria fer mitjançant convenis i sempre tenint en compte les 

tarifes del Col.legi Oficial d’Arquitectes. Es calcula un pressupost d’1.200.000 euros per la redacció del 

POUM, dels quals, la meitat aproximadament, es destinaria a la contractació de l’equip d’arquitectes. 

 

El Sr. Joan Olivella, intervé preguntant què faran aquests arquitectes i perquè s’han de contractar 

aquests serveis amb la UPC. 

 

El Sr. Joan López contesta dient que amb un equip de la UPC podríem tenir una garantia en la bona 

redacció del POUM. 
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Pel que fa als treballs que realitzaran, es correspondran amb els que descriu la Llei d’Urbanisme, 

concretament els que redactaran els arquitectes seran: la memòria justificativa, els plànols i les normes 

urbanístiques. 

 

El Sr. Joan López continua dient que el segon contracte a tenir en compte seria el de la documentació 

mediambiental. El tipus de contractació serà en funció del pressupost del treball: concursos, negociat o 

contracte menor. Proposa com a redactora a la Sra. Ana Zaonero (Biòloga) de la UPC acostumada a 

treballar amb planejaments generals o al Sr. Ramon Folch (Ecobiòleg) que va fer estudis relacionats 

amb la problemàtica de la N-340. Es podrien demanar ofertes als dos. 

 

El tercer contracte seria el d’avaluació econòmico-financera, estudi de sostenibilitat econòmica. No hi 

ha molts equips d’economistes que puguin realitzar aquesta tasca, i es proposa un conveni amb 

l’Institut d’Estudis Metropolitans que el seu abast és a tota Catalunya. 

 

El Sr. Joan Olivella pregunta si aquests contractes entrarien dins del pressupost d’1.200.000 euros. 

 

El Sr. Joan López contesta dient que si i que es tindrà en compte els criteris de les tarifes del Col.legi 

Oficial d’Arquitectes calculat segons el tipus de municipi. 

 

Un altre contracte seria el d’infraestructures i mobilitat. S’hauria de contractar una enginyeria que 

realitzi un estudi de mobilitat molt acurat i que faci de suport de les infraestructures amb l’equip 

d’arquitectes. Es proposa al Sr. Manuel Herce professor de l’Escola d’Enginyers de Camins de 

Barcelona i especialista en enginyeria urbana. Estaria disposat a col.laborar en la redacció de POUM. La 

seva contractació es faria mitjançant contracte d’un professional previst a la llei. 

 

Un altre punt seria la contractació d’advocats. La normativa ha de ser legal, tenir un document sòlid 

que no sigui impugnable. Es proposa a un equip d’advocats de la Universitat Pompeu Fabra. 

 

El Sr. Joan Olivella, creu que totes aquestes propostes es fan bastant a dit. 
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El Sr. Joan López manifesta que només hi ha dues maneres de tirar endavant aquesta revisió: - la 

primera és la que es proposa d’encarregar a la UPC els treballs d’arquitectura i urbanisme i contractar 

a la resta dels equips assessors atenent a criteris d’idoneïtat per tal de crear un equip de treball 

coherent, - la segona és treure a concurs la totalitat de la redacció del POUM i que sigui l’arquitecte 

guanyador el que triï a la resta de l’equip. 

 

El Sr. Carles Rion intervé manifestant que considera molt encertat anar a buscar el sector universitari 

atès que els millors professionals estan a la universitat, que les universitats Politècnica de Catalunya i la 

Pompeu Fabra són molt distingides per la seva professionalitat i el seu equip humà. 

 

Intervé el Sr. Lluís Artal manifestant que no té cap al.legació a fer respecte als noms proposats, però li 

sembla que això ja està fet. Aquesta mesa ha de poder controlar i fiscalitzar tot aquest procés i els 

estudis han d’arribar amb suficient antelació per poder estudiar-ho, que tota la feina que es faci sigui 

accessible a aquest Consell Assessor Urbanístic. 

 

El Sr. Jordi Sànchez creu molt oportuna aquesta apreciació i creu que s’ha proposat un equip de 

persones d’elevat prestigi i que estarem en bones mans. Aquesta mesa ha de tenir accés a la feina que 

puguin fer aquests equips redactors i que tenim el model de Sitges com a territori i com a ciutat atès 

que ha fet un pla general amb rigor. 

 

El Sr. Ramon Ferré intervé dient que s’ha constituït el CAU perquè es participi en tot el procés del 

POUM i que només hi ha tres o quatre equips d’arquitectes que puguin fer un treball molt correcte del 

Pla General, s’ha de buscar un equip que entre ells mateixos s’entenguin. 

 

El Sr. Joan Herrera veu positiu la contractació de l’enginyer de camins abans esmentat. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que es faran molts estudis i que la síntesi serà la normativa i els plànols, 

els dos pilars més importants seran els arquitectes i el món jurídic (advocats), seran els professionals 

clau i creu que el prestigi de la universitat és una garantia. 

 

El Sr. Joan Olivella manifesta que no vol dir que tot això doni una garantia en la redacció del pla, que 

personalment no té experiència en plans generals, però s’informarà en d’altres municipis per saber 

com ho han fet. Ens hem d’informar sobres aquests tècnics proposats i planteja debatre aquesta 

proposta i la propera reunió decidir-ho. 
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El Sr. Jordi Sànchez manifesta que l’equip de govern està disposat a portar a terme aquesta revisió “sin 

prisa pero sin pausa”, anem per feina. Li sembla correcte esperar una setmana i decidir-ho a la 

propera reunió. 

 

El Sr. Massimiliano Revello proposa que es faciliti per mail, a tots els membres del CAU, la relació dels 

tècnics proposats. 

 

El Sr. Joan López no veu cap problema i demà mateix es procedirà a enviar aquest llistat i manifesta 

que aquesta mesa ha de ser el centre de discussió per la redacció del pla, qualsevol proposta s’ha de 

fer passar per aquest CAU per tal que tot es validi en aquestes reunions. 

 

El Sr. Massimiliano Revello manifesta que l’equip d’arquitectes és molt important i serà el centre de tot 

el que s’acordi per la redacció del POUM. 

 

El Sr. Jordi Sànchez proposa que l’equip redactor es presenti i es doni a conèixer a tot el CAU abans de 

redactar cap document. 

 

Seguint en la descripció dels assessors que es poden incorporar a l’equip redactor, pel que fa a la 

redacció del Programa de Participació Ciutadana. Es proposa a l’empresa ALG, que va ser els que van 

elaborar l’Agenda 21. 

 

En quan a la Memòria Social, es podria treure a concurs, s’han mostrat interessats en redactar-la 

empreses referides anteriorment: Aleph, EGI Enginyeria i Gestió d’Infraestructures o l’Institut d’Estudis 

Regionals i Metropolitans de Barcelona. 

 

Disposem de dos plans en marxa, el Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 

Arqueològic redactat per l’empresa LESESA (Pau Arroyo i Maria Almirall) ja encarregat i en avançat 

procés de redacció, aquesta empresa ja va fer també el del municipi de Santa Oliva. I l’altre és el Pla 

d’Equipaments Esportius, redactat per l’empresa IAL. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que aquests plans es podrien mostrar algun dia al CAU. 
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El Sr. Joan López ha mantingut converses amb la Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament proposant 

un Pla d’Arbrat del municipi, inventari d’arbrat, zones verdes, etc… Seria un document interessant per 

protegir les espècies més importants i fer una ordenança que reguli les accions sobre l’arbrat. 

 

També seria important que l’empresa SOREA actualitzi l’estudi sobre el cicle integral de l’aigua. 

Tractament de tot tipus d’aigua, depuradora, pluja, etc… i també el Pla Director. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que el proper dia 21 de febrer a les 18:00 hores, l’Agència Catalana de 

l’Aigua portarà a terme una sessió sobre la nova política de l’aigua per a una nova cultura de l’aigua i 

que es passarà per mail a tots els assistents un full informatiu per tal de poder assistir-hi. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: informa sobre la proposta que ha rebut l’Ajuntament de Calafell per 

part de la Generalitat de Catalunya, per tal que es faci una actuació en quan a les Àrees Residencials 

Estratègiques. 

 

- El Sr. Joan López manifesta que en virtut d’un nou Decret Legislatiu, es preveu territori per fer un 

50% d’habitatge social, cessió a l’Ajuntament del 15% d’aprofitament mig, explicant a tota la sala el 

significat d’aprofitament mig. La contesta que s’ha donat a la Generalitat és que estem interessats i 

donar alternatives en terrenys ja qualificats. 

 

Es manifesta que a la propera reunió del CAU es farà una explicació del planejament vigent. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el dimarts dia 19 de febrer de 2008 de 19:30 

hores a les 21:00 hores a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:00 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 12 de febrer de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 02 DE FEBRER DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic:  

Sr. Jordi Sànchez i Solsona (Alcalde) - President 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent de representant Grup Polític Municipal ADMC) - Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joan Olivella Ricart (representant Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sra. Verónica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent de representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant Confraria de Pescadors) – President Confraria de Pescadors 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 11:00 hores del dia 2 

de febrer de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Explicació de la naturalesa i funcions del CAU 

 

El Sr. Jordi Sánchez fa la corresponent presentació de la nova revisió del Pla General (POUM) a tots els 

membres del Consell Assessor Urbanístic (CAU). Calafell necessita nous documents de planejament 

ben consensuats i ben elaborats, perquè que els ciutadans els pugui entendre perfectament. Serà un 

model més participatiu, no només en quan a polítics i tècnics, també a la societat civil per tal que 

tothom pugui participar. A la realització del POUM es tocaran temes socials, urbanístics, econòmics, 

etc… Manifesta també que per la redacció d’aquesta revisió es contractaran equips de treball, bons 

gabinets tècnics que tinguin experiència sobre en aquesta matèria. Per finalitzar, agraeix als assistents 

el seu compromís i assistència. 

 

2.- Presentació dels membres del CAU 

 

Es presenten els membres del CAU, per aquest ordre: Sr. Jordi Sánchez, Sr. Carles Rion, Sr. Salvador 

Vallès, Sr. Massimiliano Revello, Sra. Verònica Strijbos, Sra. Cristina Fernández, Sr. Ramon Ferré, Sr. 

Joan Herrera, Sr. Lluís Artal, Sr. José Bonilla, Sr. David Pahissa, Sr. Joan López, Sr. Diego Lorite, Sr. Joan 

Soler, Sr. Joan Olivella, Sra. Olga Elvira i Sr. Àngel Verge. 

 

3.- Planejament Municipal: Pla General vigent i nou POUM 

 

El Sr. Ramon Ferré, manifesta que és important saber qué és un POUM, un document que regula les 

normes de desenvolupament del municipi sobre el sòl existent per tots els usos que en aquest es 

puguin fer. Estem reunits per partir de zero i tenir una visió de conjunt el més complerta possible. 

Aquest nou document, una vegada aprovat definitivament, tindrà una validesa de 8 a 10 anys, per la 

qual cosa ha de ser un document viable i molt ben consensuat. L’actual Pla General es va aprovar al 

1989, el que suposa un planejament que ja ha quedat antiquat i obsolet. S’ha de fer un nou Pla 

General sobre el sòl existent actualment que són 1821 ha (931 ha de sòl urbà amb nuclis de població, 

170 ha de sòl urbanitzable i 720 ha de sòl no urbanitzable). 
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Disposem del Pla Territorial del Camp de Tarragona, que donarà les directrius pel nou POUM. Aquest 

pla territorial està en procés de suggeriments i aviat es portarà a terme una aprovació inicial del 

mateix. Diversos són els suggeriments presentats per l’Ajuntament per tal que es plasmin en aquest 

pla: el nou traçat de l’A-7, estudiar l’opció d’anar des del Vendrell a Vilanova i La Geltrú sense passar 

per peatges o supressió del peatge de Cubelles, perquè sigui gratuït aquest traçat, mantenir l’espai del 

Parc del Comú com a taca d’espai natural i que no es pugui fer cap actuació, mantenir el corredor 

biològic entre Mas Romeu i Calafell, que es pugui ordenar tot l’àmbit que queda a la zona de darrera 

del Castell de Calafell, ordenar de manera diferent la zona industrial (D) situada a l’est de Calafell 

poble entre la població i la variant de la carretera atès la ubicació del Parc Industrial de Calafell, 

millorar els accessos des de Calafell i Segur de Calafell al nou Hospital Comarcal del Vendrell, ordenar 

buit xarxa ferroviària per tal de realitzar un bucle amb la línia de costa i la d’interior. 

 

4.- Calendari i horari de les reunions del CAU 

 

El Sr. Joan López, manifesta que estem plantejant les bases de les reunions del CAU i que no hi ha cap 

llei que reguli el funcionament del CAU. Seran a porta tancada i el seu contingut serà reservat i secret 

atès que es debatran converses molt importants i es prendran decisions amb noms i cognoms. És 

important que hi hagi consens del que es parli a les reunions, tots hem de poder intervenir i es podrà 

parlar en qualsevol moment. El Sr. Jordi Sánchez serà el moderador d’aquestes reunions i en el seu 

defecte el Sr. Ramon Ferré. 

 

Seran reunions periòdiques, irregulars, tres o quatre mesos amb reunions setmanals probablement. 

També hauran de ser consensuades per tots els membres, matí o tarda, entre setmana o cap de 

setmana, com vulgui el CAU. La millor opció podria ser a les tardes entre setmana de dues hores com 

a màxim. Les extraordinàries podrien ser dissabte o diumenge. Finalment tots els representants del 

CAU es posen d’acord per tal que les reunions siguin els dimarts de 19:30 hores a 21:00 hores. 

 

A la documentació que s’ha fet arribat a tots els membres, hi ha un full amb les dades de contacte de 

cada un d’ells. S’enviarà tota la documentació via digital excepte alguna persona que ho vulgui en 

format paper. 
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5.- Programa inicial per la redacció del POUM 

 

El Sr. Joan López, explica el seu informe en relació al programa inicial per la redacció del POUM, del 

qual tots els assistents tenen una còpia a la carpeta que s’ha fet arribat a cada un d’ells. Que degut a 

la complexitat creixent que representa la redacció del planejament municipal, amb l'entrada en vigor 

de la Llei d’urbanisme, i normes sectorials com la normativa mediambiental, la normativa de mobilitat 

generada, estudis econòmics i socials, etc…, es considera necessari la creació de l'Oficina del POUM. 

L’oficina pròpiament dita, constituïda amb medis propis de  l’Ajuntament i que s’ha d’encarregar de 

les tasques de coordinació, participació ciutadana i suport. 

 

Es contractaran assessors externs, que s’encarregaran d'elaborar els documents que formaran el 

POUM. Un equip especialitzat en medi ambient, elaborarà tota la documentació d’impacte ambiental i 

sostenibilitat que a la llei d’urbanisme té molta importància. El Sr. Joan Herrera, intervé dient que 

aquesta revisió del Pla General haurà de tenir la declaració d’impacte ambiental. 

 

Un equip d’advocats ha d’introduir els cristeris jurídics per permetin que el pla sigui fàcil d’entendre i 

que no tingui il.legalitats, pot haver gent o col.lectius que vulguin boicotejar el pla. 

 

En quan a l’estudi sobre la mobilitat, s’ha de tenir en compte l’estalvi energètic per fer desplaçaments, 

transport públic, passos habilitats, voreres amples, itineraris, recorreguts de vianants, etc… El Sr. Jordi 

Sànchez, manifesta que és molt important les comunicacions fora del nostre territori, bitllet tarifat per 

anar a treballar o estudiar a l’àrea metropolitana de Barcelona, poder aconseguir el mateix, però per 

dues àrees metropolitanes, Barcelona i Tarragona. 

 

Sobre els aspectes econòmics del pla, ha de ser viable econòmicament, no només comptant amb el 

pressupost de l’Ajuntament, també cal que es puguin retornar plusvàlues generades pel planejament 

en benefici del municipi. El Sr. Jordi Sànchez, manifesta que s’incorporaran els estudis de l’Agenda 21 i 

el Pla Estratègic que seran documents de base per no partir de zero. 

 

En relació a la memòria social, el Sr. Joan López intervé dient que s’ha de realitzar un estudi a base 

d’enquestes per la demanda d’habitatge que hi ha al municipi, quin tipus d’habitatges necessita la 

població. La llei marca un 30% d’habitatge de protecció oficial. 
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En quan al tema de patrimoni arquitectònic i arqueològic, s’han de protegir jaciments arqueològics, 

elements moderns, etc… S’està elaborant un catàleg d’elements protegits que es portarà i es debatrà 

al CAU i s’aprovarà abans del POUM per la seva urgència. 

 

Sobre els aspectes geològics del pla, la llei obliga a realitzar estudis sobre riscos geològics del municipi. 

El Sr. Jordi Sànchez, manifesta que ens hem de sensibilitzar d’una manera especial sobre aquesta 

matèria. 

 

En una primera etapa, l’equip d’assessors externs realitzaran totes les fases inicials dels seus treballs, 

per tal de poder elaborar l’Avanç de POUM. L’equip d’arquitectes, a partir de la resta dels estudis i del 

que es derivi de les reunions i propostes del CAU redactarà el document d’AVANÇ. 

 

La tramitació i publicació de l’Avanç i del Programa de Participació Ciutadana, es portarà a terme 

d’acord amb el que preveu la Llei d’urbanisme. 

 

La fase prèvia finalitzarà a primers d’estiu de 2008, durant el tercer trimestre es començarà la fase de 

suggeriments i els tècnics tindran un document per aprovar inicialment a la primavera de l’any 2009. 

 

Es farà la corresponent exposició pública per un termini de tres mesos en fase d’al.legacions, sis mesos 

per contestar-les i seguidament redactar el text refós. A l’any 2010 poder fer l’aprovació provisional i 

enviar-ho a la Direcció General d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva. Es preveu la seva 

finalització l’any 2010 atès que a l’any 2011 hi ha eleccions municipals. 

 

Finalment el Sr. Jordi Sànchez, agraeix l’explicació del Sr. Joan López, planteja un torn obert de 

paraules i manifesta que a partir d’aquest moment comença la participació del CAU, desitjant que hi 

hagi un bon encert alhora de triar els tècnics redactors del POUM, arquitectes, advocats, etc…, donant 

un especial èmfasi en quan a l’estudi econòmic, atès que tot el que es vulgui fer, s’ha de posar valor i 

pautar econòmicament tot el que es porti a terme. 

 

6.- Precs i preguntes 

 

- Intervenció del Sr. Lluís Artal: manifesta que els propietaris de terrenys tenen uns drets adquirits amb 

la normativa vigent. El Sr. Joan López contesta dient que es planeja sobre terrenys que poden tenir 

alguns drets urbanístics del pla actual, el nou POUM, ha de tenir en compte aquestes qüestions i donar  
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les solucions que a cada cas prevegui la llei i la pràctica urbanística. El Sr. Jordi Sànchez, intervé dient 

que quan es fa la revisió del pla general no hi ha drets adquirits, que la llei permet treballar amb certa 

tranquilitat, que hi ha un procediment jurídic i hi haurà processos que ens permetran solucions en 

aquesta revisió. 

 

- Intervenció del Sr. Ramon Ferré: manifesta que paral.lelament a aquesta revisió, es podrà donar llum 

verda al planejament en tràmit, plans parcials, projectes d’urbanització, etc… ja que no partim de 

zero. Aquest POUM ha de proposar un nou planejament recollint el sòl existent ocupat. 

 

- Intervenció del Sr. Jordi Sànchez: pregunta si en el procés de participació ciutadana podran intervenir 

els nens i nenes d’aquest municipi. El Sr. Joan López contesta dient que si, que ja hi ha models en 

altres municipis. Aquest pla també s’ha de redactar sobre el prisma dels nens i dels joves. La Sra. 

Cristina Fernández, intervé manifestant que els nens tenen moltes coses a dir, coses que fins i tot els 

adults no pensaríem, temes de natura, medi ambient, etc…, molt important l’Agenda 21 (compromís 

dels municipis i ciutats amb el  desenvolupament sostenible, un programa universal per fer compatible 

el progrés amb tot el relacionat amb el medi ambient), no hi ha cap escola verda, els nens han de viure 

el medi ambient, els hàbits es creen des de petits i han de ser educats ecològicament parlant. La Sra. 

Olga Elvira manifesta que està d’acord amb tot el que ha dit la Sra. Cristina Fernández, els nens i 

nenes tenen visions molt importants a tenir en compte. 

 

- Intervenció del Sr. Joan Olivella: pregunta de quina manera es tindrà en compte el POUM cada 

vegada que es presenti un nou expedient d’obra de nova planta al nucli del Poble, donat que 

actualment, els promotors agrupen les parcel.les per construir blocs d’habitatges que trenquen amb 

l’entorn actual. El Sr. Ramon Ferré contesta dient que a l’avanç de pla es podrà veure el procés per tal 

d’estudiar-ho. El Sr. Jordi Sánchez manifesta que si es compleixen els objectius, el 30 de juny de 2008, 

es podria fer suspensió de llicències. Així mateix, l’arquitecte municipal, ens mantindrà informats del 

més mínim moviment. El Sr. Joan López intervé dient que es pot fer suspensió de llicències quan es 

vulgui i que s’hauria de valorar si procedeix en el moment d’aprovar l’avanç del pla. 

 

- Intervenció del Sr. Salvador Vallès: pregunta si es podrien recuperar tots els estudis de participació 

ciutadana per tal de conèixer tots els interessos o suggeriments que tenia la població. El Sr. Joan López 

contesta dient que creu que l’Agenda 21 ja recull aquests estudis. 
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 4. Procés de participació ciutadana 

 

 

 

 

 4.4 Actes d’altres reunions informatives 

 

REUNIONS PRÈVIES 

 

Reunió informativa amb diverses associacions veïnals del municipi (16-12-

2007) 

Reunió informativa amb les entitats educatives del municipi (10-01-2008) 

Reunió informativa amb les associacions del sector turístic i hoteler (28-01-2008) 

 

REUNIONS INFORMATIVES 

 

Reunió informativa amb les associacions veïnals del municipi (18-11-2008) 

Reunió informativa amb la Cooperativa agrícola de Calafell (19-11-2008) 

Reunió informativa amb l’Assemblea de joves de Calafell (AJC) (25-11-2008) 

Reunió informativa amb l’Associació veïnal de Segur i urbanitzacions (AVSU) i 

amb l’associació de veïns (26-11-2008) 

Reunió informativa amb l’Agrupació d’ICV de Calafell (2-12-2008) 

 

 



DOCUMENTS P.O.U.M.  DE CALAFELL – Reunions amb Entitats Veïnals 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ INFORMATIVA CELEBRADA PER PART DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I 
DIVERSES ENTITATS VEÏNALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 
EL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2007 

 

ASSISTENTS: 
 

Regidors: 
Sr. Ramon Ferré i Solé (Regidor Delegat de l’Àrea de Territori) 

Sr. José Bonilla Jiménez (Regidor d’Urbanitzacions) 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 
Secretari: Sr. Diego Lorite Garrido (Funcionari) 

 
Representants de les Entitats Veïnals:  
Sr. Lluís Artal (Secretari) i Sr. Sergio (Vicepresident) - Associació Administ. Cooperació Urbanit. Valldemar 

Sr. José Luis Vázquez Flores (President) – Entitat Urbanística de Conservació Urbanit. Miramar Residencial 

Sr. Ramón Medina (President) – Associació de Veïns Urbanització Calafell Park 

Sra. Rosa Maria Balaña (Presidenta) – Assocació de Veïns Urbanització Mas Romeu 

Sr. Farreres (President) i Sra. Masdeu (Secretària) – Assoc. Propietaris Urbanitz. Segur de Dalt - Sector 5A 

Sra. Manuela Escabia (Secretària), Sr. Emilio (Veí) i Sr. Ramon (Vocal) – Assoació Administrativa 

Compensació Urbanització Segur de Dalt – Sector 5B 

Sr. Rafael Ramírez (President) i Sr. Robles (Expresident) – Associació Administrativa de Compensació 

Urbanització Segur de Dalt – Sector 5D 

Sr. Juan Herrera (President) i Sr. Manuel Cimarro (Secretari) – Associació de Veïns Urbanització Mas Mel 

Sr. Francisco Linares (Veí) i Sr. Ginés (Veí) - Urbanització Les Villes 

Sra. Elena Santos (Presidenta) - Associació de Veïns de Segur de Calafell 

Sr. Quiroga (President) - Associació Administrativa de Compensació Urbanització Montmar 

Sra. Sara Verdaguer (Vicepresidenta) – Associació de Veïns Urbanització Baronia del Mar 

  
A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala núm. 4), éssent les 13:00 hores del dia 16 de 

desembre de 2007 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors adalt indicats. 

 

A continuació es porta a terme la presentació dels regidors a tots els assistents i comença la sessió amb 

una breu explicació, per part dels regidors Sr. Ferré i Sr. Bonilla, de l’únic punt a tractar i que és donar 

informació referent a l’inici de tramitació del POUM de Calafell i de quina manera, l’Ajuntament proposa 

articular la participació de les entitats veïnals. 

 

Els senyors regidors comenten quina serà la tasca a seguir, qué suposa aquesta redacció del POUM per les 

urbanitzacions, com les afecta. Es pretén donar la màxima participació a les persones i que no sigui una 

revisió només a nivell polític. Es crearà un Consell Assessor Urbanístic que es composarà de 15 persones, 

aproximadament, de les quals 7 seran polítics (un representant de cada grup polític municipal) i 8 seran 

ciutadans (representants de diferents entitats i associacions del municipi). D’aquestes vuit persones, dues 

seran representants de les associacions de veïns que podran proposar també algun suplent. Aquesta 

redacció del POUM tindrà una durada de 2 o 3 anys, amb diverses reunions periòdiques i també es 

realitzarà la corresponent exposició pública. 

 

1.- Intervenció del Sr. Joan López (Coordinador del POUM): Explica quin és el pla general vigent 

actualment, qué és la revisió, qué és el Pla General d’Ordenació Urbana, qué són les sigles POUM el qual 

ha d’incorporar estudis mediambientals, sostenibilitat, mobilitat, habitatge social, etc…, qué era el PGOU, 

que s’ha de revisar atès que ha quedat obsolet i el perquè es vol montar el Consell Assessor Urbanístic el 

qual facilitarà la reflexió i el debat de la ciutadania pel que fa al model urbanístic que es desitja pel municipi. 

Es vol que la gent participi, parli, comenti els possibles dubtes, etc…, ja que el POUM preveu un increment 

de participació ciutadana. Es deixa clar que és una primera reunió introductòria i de contacte. 



 
2.- Intervenció del Sr. Medina (Urbanització Calafell Park): Proposa que es redacti un llistat dels 

representants de les urbanitzacions amb noms i telèfons de contacte. 

 

3.- Intervenció del Sr. Manuel Cimarro (Urbanització Mas Mel): Manifesta que dues persones només 

com a representants de les entitats veïnals, són insuficients, haurien d’haver més persones. El coordinador 

del POUM contesta dient que aquestes dues persones han de traslladar el debat al sí de les entitats veïnals 

i que el nombre es considera adient per tal de fer un seguiment àgil. En coses concretes hi haurà reunions 

amb qui sigui, s’han de multiplicar canals operatius, hi ha d’haver una taula de seguiment i negociació amb 

els polítics, representants de patrimoni, urbanitzacions, comerciants, etc… 

 

4.- Intervenció del Sr. Farreres (Urbanització Segur de Dalt – Sector 5A): Pregunta en base a què es 

farà la revisió del Pla General. El regidor Sr. Ramon Ferré contesta dient que es farà en base a la 

cartografia actual i que ja es disposa del Pla Territorial del Camp de Tarragona on ja venen afectacions 

imposades i serà una de les bases de la nova revisió: estudis de mobilitat, inundabilitat, equipaments, … El 

nou POUM no tindrà res a veure possiblement amb l’actual. El coordinador del POUM manifesta també que 

l’actual Pla General és obsolet i s’ha de revisar, s’aprofitarà de l’antic tot el que sigui positiu per la redacció 

del nou document. 

 

5- Intervenció del Sr. Lluís Artal (Urbanització Valldemar): Creu que l’Ajuntament no els ha d’estructurar, 

que ho han de fer de la manera que ells vulguin i sumar esforços per atacar com ells puguin. Manifesta que 

s’han de reunir de la manera que ells decideixin i no de la manera que marqui l’Ajuntament. Després 

d’aquesta manifestació sol.licita la sala quan s’acabi la reunió per tal que puguin parlar sense la presència 

dels representants de l’Ajuntament. El regidor Sr. Ramon Ferré contesta dient que es proposen dues 

persones com a representants de les entitats veïnals però que es vol tenir el màxim de consens possible, 

que l’Ajuntament no pot ser anàrquic i que tindran total llibertat perquè es reuneixin i triar els seus dos 

representants i fer qualsevol altra reunió amb les persones que siguin. El regidor Sr. Bonilla intervé dient 

que és positiu el fet de que es puguin reunir quan ells vulguin. 

 
6.- Intervenció de la Sra. Balaña (Urbanització Mas Romeu): Manifesta que no és viable el fet que només 

hi hagin dues persones representant les entitats veïnals, ja que és molt difícil posar-se d’acord perquè hi ha 

molts sectors i urbanitzacions amb problemes. El regidor Sr. Bonilla intervé dient que manca una estructura 

en aquest municipi i que els polítics no entraran en com s’han d’estructurar i seran els veïns qui triïn les 

dues persones representants i que tindran l’oportunitat de reunir-se i estructurar-se quan vulguin. El regidor 

Sr. Ramon Ferré contesta que el Ple de l’Ajuntament decidirà l’estructura del Consell Assessor Urbanístic 

però no les persones, les quals seran triades per les associacions de veïns o entitats urbanístiques. 

 

7.- Intervenció del Sr. Quiroga (Urbanització Montmar): Posa en coneixement de tots els assistents 

temes no relacionats amb el POUM. La sala en general contesta que no és el moment de parlar d’altres 

temes que no sigui el que ens interessa. 

 

8.- Intervenció del Sr. Juan Herrera (Urbanització Mas Mel): Intervé donant les gràcies a l’Ajuntament per 

aquesta informació i possibilitat de reunió i veu per portar a terme la redacció del POUM, gràcies per una 

primera reunió informativa i tenir contactes periòdics. 

 

9.- Intervenció de la Sra. Masdeu (Urbanització Segur de Dalt – Sector 5A): Intervé també donant les 

gràcies a l’Ajuntament perquè es comencen a moure les coses. 

 

10.- Intervenció final del regidor Sr. Ramon Ferré: Intervé dient que no tothom té clar el que s’ha parlat a 

la reunió i ho acaba aclarint. Tothom ho ha entès, i manifesta finalment que es faran les reunions que 

calguin i amb les persones que calguin. 

 

S’acorda passar a totes les entitats un llistat amb les dades de tots els representants, noms, telèfons, 

adreces, etc… i se’ls reserva l’aula núm. 2 de les Dependències Municipals de la Platja de Calafell pel 

proper dia 12 de gener de 2008 de les 18:00 hores a les 20:00 hores, per tal que es puguin reunir ells 

mateixos. 

 



S’aixeca la sessió a les 14:30 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents, quedant-se a la sala tots 

els representats de les entitats veïnals per aclarir diversos temes, però sense la presència dels 

representants de l’Ajuntament de Calafell. 

 
— Calafell, 16 de desembre de 2007 — 



DOCUMENTS P.O.U.M.  DE CALAFELL – Reunions amb Entitats Educatives 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ INFORMATIVA CELEBRADA PER PART DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I 
DIVERSES ENTITATS EDUCATIVES DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 
EL DIA 10 DE GENER DE 2008 

 

ASSISTENTS: 
 

Regidors: 
Sr. Ramon Ferré i Solé (Regidor Delegat de l’Àrea de Territori) 

Sra. Teresa Cumplido Mancebo (Regidora de Cultura i Ensenyament) 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 
Secretari: Sr. Diego Lorite Garrido (Funcionari) 

 
Representants de les Entitats Educatives: 
Sr. Vicente Tinajas (Cap d’Estudis) – IES Camí de Mar 

Sra. Lucía Buenavida (Presidenta) – AMPA IES Camí de Mar 

Sr. Manel Pancorbo (Director) – CEIP La Ginesta 

Sra. Anna Mª Hernández (Presidenta) – AMPA CEIP La Ginesta 

Sra. Roser Calull (Directora) – CEIP Santa Creu 

Sr. Jordi Rascado (President) – AMPA CEIP Santa Creu 

Sra. Cristina Fernández (Directora) – CEIP Calafell 2 

Sra. Maika Muñoz (Presidenta) – AMPA CEIP Calafell 2 

Sra. Lluisa Sánchez (Presidenta) – AMPA CEIP Castell de Calafell 

Sra. Pilar Carbó Taulé (Directora) – Llar d’Infants Petit Trenet de Mas Mel 

Sra. Nuria Bernils Marín (Directora) – Llar d’Infants Els Terrossets de Calafell 

Sra. Pilar Báguena (Directora) – CEIP Mossèn Cinto Verdaguer 

Sra. Mª Carmen Martínez (Membre) – CEIP Mossèn Cinto Verdaguer 

Sr. Josep Almena (Director) – IES Segur de Calafell 

Sra. Trini Tirado (Presidenta) – AMPA IES Segur de Calafell 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), éssent les 10:00 hores del dia 10 de 

gener de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors adalt indicats. 

 

A continuació es porta a terme la presentació dels regidors a tots els assistents i comença la sessió amb 

una breu explicació, per part dels regidors Sra. Teresa Cumplido i Sr. Ramon Ferré, de l’únic punt a tractar i 

que és donar informació referent a l’inici de tramitació del POUM de Calafell i de quina manera, l’Ajuntament 

proposa articular la participació de les entitats educatives. 

 

El regidor Sr. Ferré comenta quina serà la tasca a seguir, qué suposa aquesta redacció del POUM per la 

comunitat educativa, com les afecta, nous emplaçaments equipaments educatius, etc… Es pretén donar la 

màxima participació a les persones i que no sigui una revisió només a nivell polític. Es crearà un Consell 

Assessor Urbanístic que es composarà de 15 persones, aproximadament, de les quals 7 seran polítics (un 

representant de cada grup polític municipal) i 8 seran ciutadans (representants de diferents entitats i 

associacions del municipi). D’aquestes vuit persones, una serà representant de les entitats educatives que 

podran proposar també algun suplent. Aquesta redacció del POUM tindrà una durada de 2 o 3 anys, amb 

diverses reunions periòdiques de seguiment i també es realitzarà la corresponent exposició pública. 

 

1.- Intervenció del Sr. Joan López (Coordinador del POUM): Explica quin és el pla general vigent, que 

s’ha de revisar atès que ha quedat obsolet. El POUM ha d’incorporar estudis mediambientals, sostenibilitat, 

mobilitat, habitatge social, etc… Que per tal de facilitar la reflexió i el debat de la ciutadania pel que fa al 

model urbanístic que es desitja pel municipi es crearà el Consell Assessor Urbanístic (CAU). És una tasca 

molt complexa i ha d’ésser el màxim transparent possible. Es vol que la gent participi, parli, comenti els 

possibles dubtes, etc… Es deixa clar que és una primera reunió introductòria i de contacte. Aquesta persona 



representant haurà de tenir una certa disponibilitat atès que haurà de traslladar el debat al sí de les entitats 

educatives, fer un seguiment àgil i traslladar la informació a tota la comunitat. En coses concretes es faran 

les reunions que calguin, s’han de multiplicar canals operatius, hi ha d’haver una taula de seguiment i 

negociació amb els polítics, representants de patrimoni, urbanitzacions, comerciants, entitats educatives, 

sector econòmic, sector turístic, etc… 

 
2.- Intervenció del Sr. Manel Pancorbo (Director – CEIP La Ginesta): Manifesta que si ja hi ha redactat 

algun document previ. El coordinador del POUM i el regidor Sr. Ferré contesten que no hi ha res, que s’ha 

de fer tot de nou, no hi ha res imposat ni estructurat. Tenim la base de l’antic Pla General i disposem del Pla 

Territorial del Camp de Tarragona on ja venen afectacions imposades i serà una de les bases de la nova 

revisió: estudis de mobilitat, inundabilitat, equipaments, … Aquest Pla Territorial s’ha d’aprovar inicialment i 

es preveu que cap a l’estiu estigui aprovat amb les afectacions corresponents i pautes a seguir. 

 

3.- Intervenció del Sr. Jordi Rascado (President – AMPA CEIP Santa Creu): Pregunta si l’Ajuntament té 

previst algun pla de treball i manifesta que tenint el punt de partida és una tasca molt interessant per poder 

arribar a tenir el model de ciutat adient on poder viure de la manera que triï la ciutadania. El regidor Sr. Ferré 

contesta dient que hi ha un pla de treball flexible, suggeriments al Pla Territorial, s’han de fer tot tipus 

d’estudis, econòmics, inundabilitat, … El coordinador del POUM comenta que es faran reunions de 

constitució, reunions per contractació de tècnics, advocats i empreses per tal d’elaborar aquests estudis. Ha 

d’ésser informació molt clara encara que és molt complexa. 

 

4.- Intervenció del Sr. Vicente Tinajas (Cap d’Estudis – IES Camí de Mar): Comenta com a aclariment 

que s’ha de nomenar el representant i el seu suplent que haurà d’estar també informat de les reunions que 

es portin a terme i a la vegada donar trasllat a la resta de comunitat. El coordinador del POUM manifesta 

que es faran les reunions que calguin i que finalment les decissions les pendrà el Consell Assessor 

Urbanístic. El regidor Sr. Ferré manifesta que serà una tasca força complexa amb reunions periòdiques amb 

totes les entitats locals i que la redacció del POUM pot suposar una inversió d’1.000.000.- euros. 

 

5.- Intervenció del Sr. Jordi Rascado (President – AMPA CEIP Santa Creu): Intervé felicitant a 

l’Ajuntament de Calafell per la iniciativa presa de la redacció del POUM donant les gràcies per haver 

comptat amb els veïns i associacions del municipi. 

 

6.- Intervenció final del regidor Sr. Ramon Ferré: Intervé dient que hi haurà un primer document que serà 

l’avanç de planejament cap a l’estiu de 2008 amb la deguda exposició pública. 

 

S’aixeca la sessió a les 10:45 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents, quedant-se a la sala tots 

els representats de les entitats educatives, quedant-se a la sala, excepte els representants municipals, per 

tal que puguin triar el/s seu/s representant/s. 

 
— Calafell, 10 de gener de 2008 — 



DOCUMENTS P.O.U.M.  DE CALAFELL – Reunions amb Associacions Sector Turístic i Hoteler 
 

ACTA DE LA SESSIÓ INFORMATIVA CELEBRADA PER PART DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I 
DIVERSES ASSOCIACIONS DEL SECTOR TURÍSTIC I HOTELER DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 
EL DIA 28 DE GENER DE 2008 

 

ASSISTENTS: 
 

Regidors: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Regidor Delegat de l’Àrea de Territori) 

Sr. Àngel Verge Martín (Regidor de Via Pública i Turisme) 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 
Representants de les Associacions del Sector Turístic i Hoteler: 
Sr. Félix Daza – (Hotel Canadà Palace) 

Sr. Salvador Vallès - (Hotel Allotjament Antiga) 

Sr. Francesc Fort Fuguet – (Hotel Ramblas Miramar) 

Sr. Jordi Arans – (Hotel Kursaal) 

Sra. Verònica Strijbos – (Hotel Salomé) 

Sr. Jordi Matamala – (Hotel Solimar) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala de reunions de l’Àrea de Turisme), éssent les 19:00 

hores del dia 28 de gener de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors adalt indicats. 

 

A continuació es porta a terme la presentació dels regidors a tots els assistents i comença la sessió amb una breu 

explicació, per part dels regidors Sr. Ferré, Sr. Verge i el coodinador del POUM Sr. Joan López, de l’únic punt a 

tractar i que és donar informació referent a l’inici de tramitació del POUM de Calafell i de quina manera, 

l’Ajuntament proposa articular la participació de les associacions del Sector Turístic i Hoteler. 

 

Els senyors regidors i el coodinador del POUM, comenten quina serà la tasca a seguir, qué suposa aquesta 

redacció del POUM per les associacions del sector turístic i hoteler, com les afecta. Es pretén donar la màxima 

participació a les persones i que no sigui una revisió només a nivell polític. Es crearà un Consell Assessor 

Urbanístic que es composarà de 15 persones, de les quals 7 seran polítics (un representant de cada grup polític 

municipal) i 8 seran ciutadans (representants de diferents entitats i associacions del municipi). D’aquestes vuit 

persones, una serà representant de les associacions del sector turístic i hoteler que podran proposar també algun 

suplent. Aquesta redacció del POUM tindrà una durada de 2 o 3 anys, amb diverses reunions periòdiques i també 

es realitzarà la corresponent exposició pública. 

 

Expliquen quin és el pla general vigent, que s’ha de revisar atès que ha quedat obsolet. El POUM ha d’incorporar 

estudis mediambientals, sostenibilitat, mobilitat, habitatge social, etc… Que per tal de facilitar la reflexió i el debat 

de la ciutadania pel que fa al model urbanístic que es desitja pel municipi es crearà el Consell Assessor Urbanístic 

(CAU). És una tasca molt complexa i ha d’ésser el màxim transparent possible. Es vol que la gent participi, parli, 

comenti els possibles dubtes, etc… Es deixa clar que és una primera reunió introductòria i de contacte. Aquesta 

persona representant haurà de tenir una certa disponibilitat atès que haurà de traslladar el debat al sí de les 

associacions del sector turístic i hoteler, fer un seguiment àgil i traslladar la informació a tota la comunitat. En 

coses concretes es faran les reunions que calguin, s’han de multiplicar canals operatius, ha d’haver una taula de 

seguiment i negociació amb els polítics, representants de patrimoni, urbanitzacions, comerciants, entitats 

educatives, sector econòmic, hoteler i turístic, etc… 

 

A les 20:00 hores, els representats municipals s’absenten de la sala, per tal que els assistents decideixin quins 

seran els representants de les associacions del sector turístic i hoteler. A les 20:30 hores, es reprèn la sessió s’ha 

acordat que els representants seran la Sra. Verónica Strijbos (Hotel Salomé) i com a suplent el Sr. Francesc Fort 

(Hotel Ramblas Miramar). 

   

S’aixeca la sessió a les 21:00 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 
— Calafell, 28 de gener de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ INFORMATIVA AMB LES ASSOCIACIONS VEÏNALS DEL MUNICIPI DE 

CALAFELL 

 

EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez - Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Lluís Artal – Representant Entitats Veïnals 

Sr. Juan Herrera – Representant Entitats Veïnals 

 

Representants de les Associacions Veïnals 

Sr. Joaquim Masip Masip – Urbanització Miramar Residencial 

Sra. Felipa López González – Urbanització Brises de Calafell 

Sr. Fernando Gañán – Urbanització Mas Romeu 

Sra. Isabel Server – Urbanització Baronia del Mar  

Sr. Oscar Jodar López – Urbanització Brises de Calafell 

Sr. Benigno Tejón Pardo – Urbanització Brises de Calafell 

Sr. Francisco Navarro – Urbanització Brises de Calafell 

Sr. José Luis Vàzquez Flores – Urbanització Miramar Residencial 

Sr. Josep Ferré – Urbanització Montmar 

Sr. José Quiroga – Urbanització Montmar 

Sr. Manel Pereira Clapés – Urbanització Calafell Parc 

Sr. Manuel Simarro – Urbanització Mas Mel 

Sr. José Calzada – Urbanització Valldemar 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:30 hores del 

dia 18 de novembre de 2008 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

Explicació objectius de la reunió d’avui. 

 

El Sr. Ramon Ferré fa una introducció dels objectius de la reunió per tal que tots els assistents 

puguin participar d’una forma més directa amb propostes de cada una de les urbanitzacions o 

barris. L’avanç de POUM s’ha exposat al públic durant el passat de setembre i han hagut 

suggeriments de particulars. A partir d’aquest moment entrarem al detall sobre la ubicació 

d’equipaments, zones verdes, vials, etc… Al Consell Assessor Urbanístic està format per diversos 

col·lectius els quals han fet una tasca prèvia abans de presentar les corresponents propostes. Es 

pot consultar la pàgina web del Pla General, a nivell d’informació i consulta. 

 

Explicació del què és el POUM, i del què no és. 

 

El Sr. Joan López explica que el POUM és el que no passa el dia a dia, és l’objectiu cap on anem, 

si s’ha de créixer poc o molt, si hi ha més o menys trànsit, on s’han d’ubicar els equipaments, … 

S’han de fer qüestions que no són el dia a dia del municipi i aportar suggeriments per poder 

confeccionar i dibuixar el futur del municipi. Obrim un període de treball en tot el que s’ha 

recollit i ara és el moment de dir què es vol posar al Pla General. 

 

Descripció del moment actual. 

 

El Sr. Joan López exposa que s’ha realitzat l’avanç de pla, allò que justifica les raons i les 

propostes del que es vol que sigui el pla. El Pla es farà el millor possible atenent els suggeriments 

presentats. 

 

Explicació de l’Avanç. 

 

El Sr. Joan López procedeix a explicar l’Avanç de POUM, mitjançant l’exposició dels plafons 

explicatius que es van tenir en compte en el moment de fer les corresponents presentacions el 

passat mes de setembre a Calafell i Segur de Calafell, durant el tràmit de participació ciutadana. 
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El Sr. Ramon Ferré, explica què és el Pla Territorial del Camp de Tarragona, el qual també s’ha de 

tenir en compte per tal de confeccionar el POUM, atès que és un document vinculant i que 

també ens condicionarà al resultat final del pla. 

 

Recollida de suggeriments dels veïns. 

 

Intervenció del Sr. Manel Pereira Clapés: en què afecta, la Begueria del Penedès, a la redacció 

del POUM? El Sr. Ramon Ferré contesta dient que les Begueries són una suma de comarques i 

que el territori es pot planificar igualment. No afecta al pla general i podria ser un problema que 

es plantegi a la redacció del Pla Territorial. 

 

Intervenció de la Sra. Felipa López: la redacció d’aquest pla preveu la unió entre barris i/o 

urbanitzacions? El Sr. Joan López contesta dient que aquest pla estudia la possibilitat que es 

formin unitats coherents que tinguin els seus propis serveis i equipaments. 

 

Intervenció del Sr. Juan Herrera: la redacció d’aquest pla hauria d’estudiar la problemàtica sobre 

l’accessibilitat de la Carretera C-31 al seu pas per Segur de Calafell. 

 

Intervenció del Sr. Lluís Artal: manifesta que s’hauria de simplificar la reunió d’avui, no donar 

explicacions tan generals, atès que molts dels assistents ja tenen una certa informació de què és 

el POUM i voldrien aportar suggeriments concrets, parlar de les seves inquietuds. 

 

Intervenció del Sr. José Quiroga: preveu aquest pla la regulació dels recorreguts d’autobús i en 

concret a la Urbanització Montmar? El Sr. Ramon Ferré contesta dient que la solució a aquesta 

problemàtica es tindrà en compte a l’estudi de mobilitat d’aquest pla. 

 

Intervenció del Sr. Lluís Artal: manifesta que si es porta a terme el vial d’unió entre la 

Urbanització Montmar i la Urbanització Calafell Parc, millorarà molt el recorregut de l’autobús i 

d’aquesta manera quedaran estructurades també les urbanitzacions dels voltants. Existeix entre 

les Urbanitzacions Valldemar i Brises de Calafell i entre les Urbanitzacions Calafell Parc i 

Montmar, un corredor biològic – ecològic que s’hauria de preservar, la solució ha de ser molt 

acurada per tal que tots els conceptes ecològics es mantinguin i a més a més, que aquest vial no 

generi cap tipus d’edificació. El Sr. Ramon Ferré manifesta que el vial que es realitzi ha de ser 

més tou del normal per tal que faci compatible aquesta connexió biològica, s’ha d’acabar 

d’estudiar. 
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Intervenció de la Sra. Isabel Server: manifesta la seva preocupació sobre la part de la 

Urbanització Baronia del Mar que forma part del municipi de Calafell, atès que és una part molt 

reduïda i seria convenient poder habilitar i condicionar la zona per on passarà el col·lector al 

polígon industrial que baixa per la cantera, un accés de connectivitat per la pròpia urbanització 

cap a Calafell. El Sr. José Bonilla i el Sr. Ramon Ferré manifesten que queda recollit aquest 

suggeriment i es tindrà en compte a la redacció del pla. 

 

Intervenció de la Sra. Felipa López: manifesta que s’hauria de tenir en compte el camí que passa 

per la carena de la riera de la Casa Vella, com a vial de connexió amb la part baixa de Segur de 

Calafell, que sigui de vianants per tal que pugui passar qualsevol persona, actualment és una 

zona sense edificar. 

 

Intervenció del Sr. Francisco Navarro: aquest pla preveu la ubicació d’algun tipus de comerç a la 

zona de la Urbanització Brises de Calafell. El Sr. Joan López comenta que cada un dels barris 

hauria de disposar d’equipaments, és una qüestió que es preveurà al pla. 

 

Intervenció de la Sra. Felipa López: creu que no hi ha previsió de comunicació entre barris pel 

que fa a serveis, comerços, equipaments, etc… El Sr. Joan López manifesta que són barris de 

baixa densitat i el que s’hauria de preveure és que tinguin zones properes d’alta densitat amb 

tot tipus d’activitat. El Sr. Ramon Ferré explica que el pla pretén la densificació dels barris, que 

passin a ser primera residència per poder disposar dels terrenys per ubicar equipaments. S’està 

estudiant al pla la ubicació d’equipaments que donin serveis a totes les urbanitzacions: escoles, 

poliesportius, etc…. Tot hauria de funcionar com un sol barri. 

 

Intervenció del Sr. José Quiroga: manifesta que la Urbanització Montmar no està anunciada a 

cap lloc la qual cosa fa difícil la seva localització. El Sr. Ramon Ferré manifesta que es pren nota 

d’aquesta qüestió, però deixa clar que no és un tema a tractar al POUM. 

 

Intervenció del Sr. Lluís Artal: manifesta que està d’acord amb que el fet de compartir, per 

exemple, equipaments amb altres barris o urbanitzacions, però hi ha elements que haurà de 

tenir cada un dels barris. Preocupa l’obertura d’activitat comercial i d’altres tipus a les 

urbanitzacions; rotundament no a possibles tallers o indústries. S’haurien de delimitar àrees 

concretes per la ubicació d’activitats a les urbanitzacions, per tal de poder mantenir la idea de 

ciutat jardí. El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’ha de potenciar l’activitat comercial, buscar al 
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voltant dels vials de connexió la seva ubicació, s’han de consolidar les urbanitzacions, perquè 

passi a ser un sol barri d’aquesta manera es podria arribar a tenir quasi la mateixa població que 

actualment hi ha a la zona de la platja. 

 

Intervenció del Sr. Josep Ferrer: manifesta que no es pot tenir un xalet amb la planta baixa 

dedicada a bar, perruqueria, etc… El Sr. Ramon Ferré comenta que s’ha d’ubicar l’activitat 

econòmica i els equipaments als vials de connexió entre les urbanitzacions. 

 

Intervenció del Sr. Josep Ferrer: atès que la Urbanització Montmar té normativa urbanística 

diferent a la resta del municipi, la redacció del nou pla pot afectar també a aquesta normativa? 

El Sr. Ramon Ferré contesta dient que queda recollida aquesta aportació per tal de tenir-la en 

compte al pla. 

 

Intervenció del Sr. Manuel Pereira: el vial de connexió entre la Urbanització Montmar i la 

Urbanització Calafell Parc s’ha de reflectir al pla? El Sr. Ramon Ferré contesta dient que sí, el Pla 

General ha de definir el vial, perquè no s’hagi de tornar a modificar posteriorment. 

 

Intervenció del Sr. Manuel Simarro: l’IES de Segur de Calafell es farà al carrer Brasil i quan 

començarà? El Sr. Ramon Ferré contesta dient que manca aclarir un tema de la propietat dels 

terrenys i els permisos de la Generalitat de Catalunya, s’està treballant per aconseguir-lo, al 

2010-2011 es podria tenir ja aquest IES. 

 

Intervenció del Sr. José Luis Vàzquez: com quedarà l’accés a la Urbanització Miramar Residencial 

per la Rambla Mossèn Jaume Tobella? i què passarà amb una parcel·la existent a la urbanització 

que actualment és zona verda? El Sr. Ramon Ferré explica que el POUM preveu un vial que 

connectarà amb la zona del cementiri municipal, que solucionarà aquest encreuament 

mitjançant rotonda com una espècie de plaça, s’ha d’acabar de perfilar amb el projecte 

d’urbanització corresponent, amb dibuixos més precisos es veurà, sobre la parcel·la que 

actualment és zona verda, s’estudiarà al POUM. 

 

Intervenció del Sr. Juan Herrera: manifesta que s’hauria de tenir en compte a la redacció del pla 

els mitjans d’entrada a la Urbanització Mas Mel. El Sr. Joan López manifesta que també el pla ho 

preveurà. 
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Intervenció del Sr. Fernando Gañán: manifesta que a l’accés de la Urbanització Mas Romeu, per 

la part de la Vaqueria, hi ha dos revolts molt perillosos que s’haurien de tenir en compte a la 

redacció del POUM. El Sr. Joan López comenta que és l’únic punt que falta per millorar, no s’ha 

invertit res fins el moment i es tindrà en compte a la redacció del pla. 

 

Intervenció del Sr. Fernando Gañán: manifesta també que es pugui reclamar al propietari de la 

Vaqueria la seva neteja i condicionament i que es millori el camí sota el dipòsit de l’aigua, fins a 

Segur de Calafell conservant el medi ambient. També fa un altre suggeriment sobre que la platja 

està tallada pels desguassos d’aigua de pluja, hauria de ser tota uniforme, possibilitat d’un 

desguàs soterrani sota el mar per la recollida d’aigües i com a darrer posa de manifest la 

necessitat d’ubicació de més places d’aparcament a tot el municipi. El Sr. Joan López comenta 

que s’atendran aquestes aportacions i en concret diu que hi haurà un pla d’aparcament al pla. 

 

Intervenció del Sr. Manuel Simarro: posa de manifest la problemàtica de les voreres a l’Av. 

França, els cotxes aparquen contínuament i no es pot caminar per les mateixes. 

 

Intervenció del Sr. Josep Ferrer: creu que a la línia dels autobusos a Segur falla alguna cosa, 

perquè moltes vegades realitzen les rutes buits, sense cap persona, potser no hi ha costum o 

una incorrecta organització, no s’ha connectat amb la gent. El Sr. Ramon Ferré comenta que a 

hores punta l’autobús va ple, les hores que no són puntes va buit, és un problema de disseny de 

la línia, es podria modificar, el vial nord previst al POUM ens permetrà replantejar aquesta 

problemàtica i s’ha de facilitar més els horaris a la gent a casa seva, és un servei que s’ha 

adjudicat darrerament. 

 

Intervenció del Sr. Lluís Artal: demana que en aquesta reunió es parli sobre la problemàtica de la 

Urbanització Les Villes i el conveni signat entre l’Ajuntament i el Grup Gaudir. El Sr. Joan López 

explica que hi havia un conveni signat amb les Sres. Orbaneja per construir 1500 habitatges a la 

part nord de Segur de Calafell, les quals es van reduir a uns 500 habitatges, aquest sector s’ha 

d’estudiar a fons. El Grup Gaudir ha comprat a les Sres. Orbaneja, s’ha de replantejar i resoldre 

al pla. El Sr. Ramon Ferré explica que al Sector del Mirador s’haurà d’estudiar l’estratègia que 

planteja el Pla Territorial del Camp de Tarragona de restricció o extinció de l’edificació. 

 

Intervenció del Sr. Manuel Pereira: hi hauran més zones per construir més al municipi? El Sr. 

Joan López contesta dient que la idea és que no, només a les zones que marca l’avanç de pla. 
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Intervenció del Sr. Francisco Navarro: la zona de la Rambla Mossèn Jaume Tobella, pujant cap a 

Masia de La Font, a la seva part esquerra, què acabarà sent? El Sr. Ramon Ferré comenta que 

serà una rambla que connecti amb el Passeig de la Unió. 

 

Intervenció del Sr. Manuel Pereira: manifesta quina és l’alternativa prevista a la carretera C-31. El 

Sr. Ramon Ferré explica que el plantejament de l’avanç de POUM, és aixecar el peatge de 

l’autopista C-32, tal i com ja diu la memòria al Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona. 

 

Intervenció del Sr. Manuel Pereira, Sr. Óscar Jodar i la Sra. Felipa López: manifesten 

conjuntament que la circulació de vianants a tot el municipi actualment és molt complicada.  

 

S’aixeca la sessió essent les 21:35 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 18 de novembre de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ INFORMATIVA AMB LA COOPERATIVA AGRÍCOLA 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

 

Sr. Ramon Ferré i Solé – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

 

Sr. José Bonilla Jiménez – Regidor d’Urbanitzacions 

 

Sr. David Pahisa Bertomeu – Suplent del representant de la Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Representants de la Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Sr. Josep Solé Fons 

Sra. Anna Casellas Nin 

Sr. Miquel Serrano Pastor 

Sr. Marcelí Alari Vendrell 

Sr. Isidro Riera Rovira 

Sr. Jaume Batalla Llevadies 

Sr. Joan Carles Jané Urpí 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 2), essent les 19:30 hores del dia 19 

de novembre de 2008, es reuneixen els senyors dalt indicats. 
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Explicació objectius de la reunió d’avui. 

 

El Sr. Ramon Ferré fa una introducció dels objectius d’aquesta reunió per tal que els assistents puguin 

participar d’una forma més directa amb propostes concretes. S’han d’estudiar els espais agrícoles, 

quines zones s’han d’ocupar i quines s’han de protegir. Aquest document d’avanç és un dibuix molt 

esquemàtic el qual ha estat exposat al públic durant el mes de setembre. Han hagut suggeriments per 

part de particulars els quals quedaran recollits al pla. Al Consell Assessor Urbanístic hi ha més 

col·lectius representats i s’ha fet una feina prèvia abans de plantejar les corresponents propostes. 

L’avanç de pla es pot visitar a la web del Pla General, a nivell d’informació i consulta. L’aprovació inicial 

del mateix es preveu cap a la primavera de l’any 2009, incorporant tots els suggeriments possibles 

amb la màxima participació i consens. 

 

Explicació del què és el POUM, i del què no és. 

 

El Sr. Joan López, explica que en el col·lectiu de la Cooperativa Agrícola hi ha interès molt específic 

vers aquest nou pla general, per una banda tractar el sòl no urbanitzable i per l’altra, com es tractarà 

la zona del poble. Existeixen planejaments territorials vinculants que poden afectar a aquest col·lectiu. 

En el Pla Territorial del Camp de Tarragona, Calafell ha de tenir un creixement moderat, s’ha de 

reciclar el que ja tenim. A les zones ja urbanitzades s’han d’obrir corredors ecològics, biològics i 

paisatgístics, espais lliures. 

 

El Sr. Ramon Ferré, explica que aquest Pla Territorial, fins ara no existia i ara es fa obligatori el seu 

compliment, és un document vinculant, una normativa superior que ens condicionarà el pla. 

 

El Sr. Ramon Ferré i el Sr. Joan López, expliquen que s’ha triat la zona de La Barquera per portar a 

terme un ARE; també l’Ajuntament farà les corresponents al·legacions vers aquest projecte. 

 

El Sr. Joan López, comenta que un dels altres eixamples del poble és a la zona del cementiri que 

connectaria, pel carrer Andalusia i per darrera de la Bòbila, amb la rotonda del carrer Jesús. El POUM 

és el que no passa el dia a dia, és l’objectiu cap on anem, si s’ha de créixer poc o molt, si hi ha més o 

menys trànsit, on s’han d’ubicar els equipaments, … Els suggeriments per poder confeccionar i 

dibuixar el futur del municipi. Obrim un període de treball en tot el que s’ha recollit i ara és el moment 

de dir què es vol posar al Pla General. 
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Descripció del moment actual. 

 

El Sr. Joan López exposa que s’ha realitzat l’avanç de pla, allò que justifica les raons i les propostes del 

que es vol que sigui el pla. El Pla es farà el millor possible atenent els suggeriments presentats. 

 

Explicació de l’Avanç. 

 

El Sr. Joan López procedeix a explicar l’Avanç de POUM, mitjançant l’exposició dels plafons explicatius 

que es van tenir en compte en el moment de fer les corresponents presentacions el passat mes de 

setembre a Calafell i Segur de Calafell, durant el tràmit de participació ciutadana. 

 

Recollida de suggeriments dels representants de la Cooperativa Agrícola de Calafell. 

 

Intervenció del Sr. Josep Solé: Fins on arriba el sòl urbanitzable de la zona de la Creu Roja?. Ens 

carreguem tota la zona planera que hi ha a la perllongació de la Urbanització Bellamar?. El Sr. Joan 

López i el Sr. Ramon Ferré comenten que la traça va paral·lela al camí de Vilanova, és un primer dibuix 

i ja es veuran els definitius, això pot canviar conservant el màxim possible de conreu. En principi la idea 

és desplaçar la carretera i trobar una malla de connexió entre poble-platja. 

 

Intervenció del Sr. Josep Solé: Com quedarà el Fondo del Mas d’En Vives, quina és la idea?. El Sr. Joan 

López, contesta dient que la idea és conservar-ho des del punt de vista agrícola i paisatgístic. Aquesta 

vall s’ha de conservar el millor possible. 

 

Intervenció del Sr. Josep Solé: Tota aquesta zona s’ha de protegir com a agrícola no com a zona 

protegida de la natura, valor paisatgístic i que permeti fer, per exemple, qualsevol caseta per 

emmagatzemar els estris de conreu. El Sr. Joan López comenta que es qualificarà com a sòl agrícola. El 

Sr. Ramon Ferré creu que és una bona idea la possibilitat de regular també la ubicació de les possibles 

construccions de casetes per emmagatzematge. 

 

Intervenció del Sr. Josep Solé: Qué passarà amb la cruïlla dels dos torrents, direcció Bellvei?. El Sr. Joan 

López i el Sr. Ramon Ferré, contesten que la carretera faria de límit, la proposta del pla és que es 

converteixi en un parc fluvial, que es pugin ubicar equipaments, lloguer de bicicletes, passejades pels 

camins, activitats d’oci, itineraris a cavall, que es pugui substituir els possibles usos de baixa qualitat. 

 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 

 

4

 

Intervenció del Sr. Joan Carles Jané: Podríem aprofitar l’aigua de la depuradora pel reg agrícola?. El Sr. 

Joan López contesta que és un tema que s’ha de tocar seriosament i es pot tirar endavant. L’aigua està 

concedida i s’ha d’aguantar aquesta concessió, també està formada ja la comunitat de regants, s’ha 

d’aconseguir tirar-ho endavant. S’ha de reprendre el tema i entre l’Ajuntament i la Cooperativa 

Agrícola anar a buscar un mateix objectiu, s’hauria de designar un portaveu / representant d’aquest 

col·lectiu com a representant. Ja teniu l’aigua i la comunitat de regants, és el més important per 

aconseguir-ho. S’hauria d’anar a Agricultura Ramaderia i Pesca i tornar a mostrar l’interès de la 

Cooperativa i que es redacti un projecte i un sistema de finançament. 

 

Intervenció del Sr. Josep Solé: Hi ha previsió per l’ampliació de la zona industrial? El Sr. Ramon Ferré i 

el Sr. Joan López contesten dient que el Pla Territorial no ho permet i limita el creixement fins que es 

consolidi l’actual polígon. En aquest moment l’Ajuntament no ho pot planificar. 

 

Intervenció del Sr. Josep Solé: Com quedarà la zona per damunt del ferroveller (instal·lació del Sr. 

Manuel Jurado) fins a Masia de La Font? Que passarà amb les cases protegides del poble? El Sr. Joan 

López comenta que existeix el Pla Parcial de La Gran Calma que encara està per definir, el Pla 

Territorial farà passar la N-340 per aquesta zona, s’ha de reordenar tota aquesta peça, però encara no 

està planificat. La Masia La Font també s’ha d’ordenar. Referent a les cases protegides del poble, 

encara no hi ha criteris, s’ha fet l’aprovació del catàleg, i s’ha d’intentar que no s’agrupin les finques 

per fer blocs, es preveu que l’ambient de poble no es perdi. 

 

Intervenció del Sr. Miquel Serrano: Manifesta que té una casa catalogada al carrer del Pou, quines 

intervencions podrà portar a terme? El Sr. Joan López contesta dient que es pot arranjar, si volem tenir 

memòria història s’ha de fer aquesta catalogació. S’ha d’intentar conservar les edificacions antigues. 

L’Ajuntament revisarà el valor cadastral de les finques catalogades per tal que l’IBI sigui més baix. Són 

cases úniques que la gent busca i paguen preus importants per adquirir-les. 

 

Intervenció del Sr. Josep Solé: S’hauria d’anar en compte de no permetre fer blocs de pisos de planta 

baixa més quatre al poble. El Sr. Joan López diu que és el que hem d’evitar. 

 

Intervenció conjunta del Sr. Josep Solé, Sr. David Pahisa, Sr. Miquel Serrano i el Sr. Isidro Riera: S’ha de 

conservar la identitat de poble i no fer aquestes grans edificacions de planta baixa més tres o quatre. 

Fer una normativa flexible. Conservar la línia d’edificació de les cases. 
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Intervenció del Sr. Josep Solé: Què passarà amb els terrenys actuals de la Cooperativa Agrícola, el dia 

que vulgui l’Ajuntament en parlarem, una bona idea seria fer alguna cosa emblemàtica pels pagesos 

que tingui alguna cosa a dir amb la pagesia de Calafell. El Sr. Joan López comenta que encara no s’ha 

plantejat cap idea, existeix un document molt antic, s’ha d’estudiar quina seria l’opció més adient. 

S’ha de pensar molt bé què es farà en aquesta peça de terreny. El Sr. Ramon Ferré creu que el Celler 

del Barber, ubicat a la Rambla Mossèn Jaume Tobella, podria ser una bona opció per fer l’Agrobotiga, 

es podria estudiar i valorar aquesta opció sempre que hi hagi lloc per aparcament. 

 

El Sr. Ramon Ferré comenta a tots els assistents que a l’aprovació inicial del pla es podria fer una 

assemblea i explicar a tots els socis d’aquest col·lectiu. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:35 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 19 de novembre de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ INFORMATIVA AMB L’ASSEMBLEA DE JOVES DE CALAFELL (AJC) 

 

EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Lluís Artal – Representant Entitats Veïnals 

 

Representants de l’Assemblea de Joves de Calafell (AJC) 

 

Sr. Iván Montejo Sarias 

Sr. Guifré Artal 

Sra. Claudia Masdeu 

Sr. Laureano Clavero 

Sr. Alvaro Pajares 

Sr. Aleix Aguilar 

Sr. Aron Marcos 

Sr. Toni López 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:30 hores del dia 

25 de novembre de 2008, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

El Sr. Ramon Ferré, es presenta com a vicepresident del Consell Assessor Urbanístic, presenta també 

al Sr. José Bonilla també com a representant del CAU i al Sr. Joan López i Diego Lorite com a 

coordinador i secretari del POUM, respectivament. 

 

El Sr. Ramon Ferré explica que el punt de partida és el POUM, i com a col·lectiu de joves, hauran de 

participar atès que serà un document que el patiran molt directament en un futur. S’ha portat 
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a terme el procés de participació ciutadana amb tota una sèrie de col·lectius, persones joves, homes, 

dones, etc… La previsió de durada d’aquest pla és de 12 anys, i fins el moment disposem del 

document de l’avanç, les línies mestres. 

 

El Sr. Joan López demana a aquest col·lectiu que participin amb els seus suggeriments, els que s’han 

fet ja a la pàgina web, ja han quedat incorporats, i s’incorporaran també els que es facin avui en 

aquesta reunió. 

 

El Sr. Joan López explica diversos objectius del POUM: millorar la qualitat de vida del municipi (reduir 

consum d’energia, equipaments, activitat comercial, etc…) i donar resposta a la dinàmica 

metropolitana que s’està assolint. La ciutat genera riquesa que serveix per finançar la construcció de 

parcs, carreteres, escoles, equipaments, carrers, etc…, s’ha d’arribar a un equilibri per tal de 

gestionar aquesta riquesa i poder tenir una ciutat model. 

 

Recollida de suggeriments dels representants de l’Assemblea de Joves de Calafell (AJC). 

 

Intervenció del Sr. Iván Montejo: en primer lloc, agraeix al Consell Assessor Urbanístic, aquesta 

oportunitat de participació en la reunió d’avui. A continuació exposa que no s’ha tingut en compte, 

en aquest pla,  la riquesa forestal del municipi. No veuen clar el desviament de la C-31, per l’impacte 

ecològic que comporta trepitjar tota la zona vinyes i conreu. Veuen com a correcte, que el procés 

tècnic del pla s’hagi encarregat a una universitat. El Sr. Joan López explica que en aquest pla es 

busquen eixamples a terrenys plans, zones al voltant del poble i la platja, moltes vegades s’han fet 

sectors a cops d’especulació. La C-31 s’ha de posar a la vora de l’espai pla, es deixa lloc per alliberar 

el parc de la riera, per poder tenir una entrada més neta i molt més definida al municipi, aquest és 

l’objectiu de la desviació de la C-31. El Sr. Ramon Ferré comenta que el Pla General de l’any 1989, ja 

preveia una desviació de la carretera. 

 

Intervenció del Sr. Iván Montejo: comenta que és acceptable el raonament comentat anteriorment, 

però creu que l’impacte ecològic és molt més greu que els beneficis que es puguin obtenir. Què es 

posarà en aquest espai que queda alliberat en el moment de la desviació de la carretera?. El Sr. Joan 

López i el Sr. Ramon Ferré expliquen que hi ha plans presentats per edificar en part d’aquest àmbit i 

l’Ajuntament els ha paralitzat per la qüestió de la redacció del POUM. De la carretera cap a la plana 

podran haver equipaments, zona comercial, usos d’interès privat, activitat econòmica, habitatge, 

etc… El Sr. Ramon Ferré comenta que el Pla General de l’any 1989 preveia aquesta zona com a 

ampliació de la Urbanització Bellamar, la C-31 ha de ser una via més urbana. S’han d’estudiar els 

usos a ubicar a banda i banda d’aquesta via que permeti el trànsit i recorreguts a peu i que siguin un 

llaç d’unió entre nuclis. El Sr. Joan López diu que és criteri del POUM, que els nous creixements 
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urbans tinguin certa densitat, evitant l’ocupació extensiva del territori, s’ha de fer possible la barreja 

d’usos. Aquesta línia de límit de creixement ha de quedar ben marcada. El Sr. Ramon Ferré explica 

que la línia de creixement va ser establerta en el Pla General de l’any 1989, el Pla Territorial del Camp 

de Tarragona marca uns límits en el moment de revisió d’un nou pla general, la línia que es marqui 

ara no anirà més enllà de la de l’anterior pla general. 

 

Intervenció del Sr. Iván Montejo: s’hauria de col·locar, en aquest pla, una línia infranquejable pel 

creixement, s’han de preservar aquestes poques zones que queden, l’any 1989 potser no hi havia 

aquesta importància en aquesta zona. S’està creixent una mica més i això és preocupant. El Sr. Joan 

López explica que actualment la riera queda interrompuda, és un pas d’aigua de pluja obligatori, es 

recuperarà la llera de la riera recuperant espai al seu interior. 

 

Intervenció del Sr. Guifré Artal: en aquesta intervenció de desviament de la C-31, més amunt s’haurà 

de fer un pont a la riera per la circulació? El Sr. Joan López contesta que es farà un pont més llarg, 

més alt i menys compromès d’on està actualment, s’ha d’estudiar la ubicació d’aquest pont que 

evidentment passarà per sobre de la riera. 

 

Intervenció del Sr. Guifré Artal: en aquest desviament de la carretera, per sobre de la mateixa, es 

preveu més creixement? El Sr. Joan López contesta dient que no. 

 

Intervenció de la Sra. Claudia Masdeu: creu que no s’hauria de poder edificar a la riera, no desviar la 

carretera i que la pròpia riera sigui una avinguda. El Sr. Joan López  diu que a la riera se li vol donar 

en caràcter de parc natural, les avingudes s’han de fer fora de la riera. 

 

Intervenció del Sr. Laureano Clavero: comenta que s’està parlant d’aspectes ecològics, aspectes 

econòmics, però quins aspectes pesen més? no hi ha un equilibri. S’està afectant una part ecològica, 

es desvia o no?. El Sr. Joan López contesta dient que s’ha d’equilibrar molt bé i mirar per on passaria 

aquest desviament, els aspectes han de quedar equiparats, s’ha de ponderar què pesa més en cada 

moment. El Sr. Ramon Ferré diu que s’està preservant una massa forestal molt important que 

l’anterior pla general no ho preveia, en aquest nou pla preveu preservar la pineda que toca a la 

Urbanització Bellamar per sota el dipòsit d’aigua. 

 

Intervenció del Sr. Iván Montejo: comentada que degut a aquesta invitació d’avui, aquest col·lectiu 

s’ha animat a llegir una altra vegada el document de l’avanç de pla i per això volen posar diverses 

qüestions sobre la taula. Demanen explicacions del nou centre esportiu que lligarà els tres nuclis, 

tenen certs dubtes, pensaven que era el nou equipament que s’està fent actualment, la redacció que 

es fa en aquest pla pot portar confusions. El Sr. Joan López explica que és un estudi el qual ve 
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d’un pla d’equipaments esportius, centre esportiu a l’aire lliure, pista atletisme, camp de futbol, etc… 

amb poca edificació i molta extensió. Es conserva la Vall del Mas d’En Vives i la Vall de la Cobertera, 

es col·locaria per sobre de la Urbanització Mas Mel ja que és el centre neuràlgic del municipi. La 

dificultat serà portar gent cap aquest centre. El Sr. Ramon Ferré comenta que aquest equipament 

podria tenir altres ubicacions, ha d’ésser un espai de relació social de tota la gent del municipi, s’ha 

d’ubicar en un lloc estratègic perquè pugui anar tothom, la voluntat és que no hi hagi discriminació 

Calafell – Segur de Calafell, la ubicació ha de ser neutral i pot tenir altres alternatives. 

 

Intervenció del Sr. Iván Montejo: preocupa l’impacte per la gran afluència de gent que circularia cap 

aquest equipament, possible degradament de zones naturals, és una bona oportunitat, però també 

un gran perill. S’haurien de considerar les potencialitats que tenen altres municipis i captar la mateixa 

idea. El Sr. Ramon Ferré comenta que aquest equipament s’està pensant per l’any 2022, s’ha de 

preveure en aquest pla l’espai per ubicar aquest equipament, serà una cosa positiva, està d’acord en 

què aquesta ubicació no és la més idònia. No se sap encara com quedarà, s’ha d’estudiar. S’ha de fer 

un equipament el més cèntric possible per tal que els nuclis quedin cohesionats. 

 

Intervenció del Sr. Iván Montejo: comenta que la zona del poble és una i només una, afectar una part 

és afectar-ho tot. La zona forestal s’ha de preservar. Potser hi ha certes demandes que no es poden 

assolir, el municipi podria no assumir aquest equipament, hi ha costos assumibles i d’altres no. El Sr. 

Ramon Ferré explica que s’ha de lligar l’activitat econòmica amb sòl agrícola i residència, poder sortir 

a caminar per exemple, la intenció és relligar aquests equipaments a tot aquest sòl. 

 

Intervenció del Sr. Alvaro Pajares: creu que els projectes s’han de portar a terme sabent que 

s’utilitzaran, hi haurà aquesta necessitat de lligar activitat econòmica amb sòl agrícola i residència? El 

Sr. Ramon Ferré contesta dient que s’ha de complementar l‘ús agrícola. 

 

Intervenció del Guifré Artal: hi ha una certa por pel futur creixement urbanístic al voltant dels vials 

previstos en aquest pla, com per exemple el vial de connexió de la Urbanització Montmar amb la 

Urbanització Calafell Parc, no s’hauria d’edificar al voltant del mateix. El Sr. Joan López respon que 

no s’urbanitzarà al voltant, la idea és fer un vial compatible amb el corredor biològic. El Sr. Ramon 

Ferré comenta que no es preveu cap creixement de cases en aquella zona. El vial que es realitzi ha de 

ser més tou del normal per tal que faci compatible aquesta connexió biològica, s’ha d’acabar 

d’estudiar. 

 

Intervenció del Sr. Laureano Clavero: la possible barrera de so, produïda pel pas de vehicles en aquest 

vial, no impedeix el pas d’animals? El Sr. Joan López i el Sr. Ramon Ferré contesten que no, s’haurà 

de fer de tal manera, perquè això no passi. 
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Intervenció del Sr. Iván Montejo: manifesta que la urbanització d’aquest vial sempre serà una barrera, 

s’ha d’estudiar molt bé perquè el corredor biològic no quedi afectat. El Sr. Joan López comenta que 

aquesta qüestió es pot resoldre molt bé sense cap problema, és un tram molt petit, s’ha d’anar en 

compte de no tocar la massa forestal. 

 

Intervenció del Sr. Lluís Artal: de quina manera lliga aquest pla, l’execució d’aquest vial, perquè es 

porti a terme d’una manera correcta i coherent? El Sr. Joan López contesta que mitjançant un estudi 

paisatgístic i d’impacte ambiental. 

 

Intervenció del Sr. Lluís Artal: creu molt important el tractament en aquest pla, del corredor biològic 

existent entre Brises de Calafell i la Urbanització Valldemar. El Sr. Ramon Ferré comenta que es tindrà 

en compte en aquest pla però que és més complicat atès que hi ha parcel·les. 

 

Intervenció del Sr. Iván Montejo: com queden els vials al llarg de la riera i la zona relacionada amb el 

conveni del Grup Gaudir? El Sr. Joan López comenta que són vials naturals de comunicació principal, 

no recolzen cap increment d’edificació. També explica que hi havia un conveni signat amb les Sres. 

Orbaneja per construir 1500 habitatges a la part nord de Segur de Calafell, les quals es van reduir a 

uns 500 habitatges, aquest sector s’ha d’estudiar a fons. El Grup Gaudir ha comprat a les Sres. 

Orbaneja, s’ha de replantejar i resoldre al pla. El Sr. Ramon Ferré explica que al Sector del Mirador 

s’haurà d’estudiar l’estratègia que planteja el Pla Territorial del Camp de Tarragona de restricció o 

extinció de l’edificació. Sector a reconsiderar es treurà tot el que es pugui. Possibilitat de 

desqualificació del Sector E. 

 

Intervenció del Sr. Ramon Ferré: posa de manifest la importància del tractament de la part nord del 

Castell, ha quedat per definir, s’ha de reordenar i pensar com quedarà tota aquesta zona. Hi ha un 

pla parcial paralitzat, s’ha d’alliberar la muntanya i baixar-ho a la part més planera. 

 

Intervenció del Sr. Laureano Clavero: en relació a la franja que reflexa l’avanç de pla des del Port de 

Segur de Calafell fins la Plaça Pau Casals, què és, quin tipus de serveis tindrà?, equipaments, tipus de 

turisme, població estable, es continuarà amb la filosofia del fracàs del port?, quines seran les 

modificacions?, impacte econòmic d’aquest sector, crear una nova alternativa turística? El Sr. Ramon 

Ferré explica que els locals existents i la plaça del port, està pensat per relligar aquesta dinàmica 

d’activitat econòmica, els propis propietaris dels locals no han sabut gestionar-lo, part dels locals els 

ha comprat l’Ajuntament per portar a terme la instal·lació d’una activitat lúdica perquè sigui un 

revulsiu i funcioni tota aquesta dinàmica, són terrenys del MOPU, sòl de domini públic. Possibilitats 
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de lligar-lo amb el centre de Segur de Calafell, trobar algun tipus d’actuació urbanística perquè sigui 

l’esquelet de Segur de Calafell. 

 

Intervenció del Sr. Aleix Aguilar: exposa que en el moment de posar a la venda els locals del Port de 

Segur de Calafell, eren locals per un tipus de gent que no tenim al municipi, no hi havia locals per la 

ciutadania, locals per obrir negocis de tres mesos a l’estiu, activitat bastant cara, a quina gent estan 

adreçats aquests locals? El Sr. Ramon Ferré manifesta que els usos d’aquests locals estan lligats amb 

el món de la nàutica i restauració actualment, no es pot fer qualsevol cosa, preus marcats des de 

l’Ajuntament, és un espai públic de relació social per fer activitats. El port ha d’estar lligat a la 

ciutadania. 

 

Intervenció del Sr. Laureano Clavero: posa de manifest que l’efecte econòmic del port no pot fer 

efecte d’arrossegar la resta de ciutadania, no hi ha relació pel distanciament econòmic. El Sr. Ramon 

Ferré comenta que al llarg d’aquest eix serà una zona comercial amb tot tipus d’activitat entre el port 

i el centre de Segur de Calafell. Complementar usos, ciutat més urbana. 

 

Intervenció del Sr. Guifré Artal: hi ha una certa por, perquè aquest eix acabi essent una zona molt 

elititzada, turisme de luxe que no respon a les necessitats de la població.  

 

Intervenció del Sr. José Bonilla: manifesta que està clar que el port de Segur no té vida, però la plaça 

del mateix és un bon lloc de relació social. Entre el port i la Plaça Pau Casals, s’ha d’ubicar una 

activitat intermitja donant una sèrie de serveis a tot tipus de públic. Barreja d’usos. Pot servir molt per 

enllaç social entre les diferents classes socials. 

 

Intervenció del Sr. Joan López: explica que el port de Segur de Calafell no té tant de protagonisme en 

aquest pla, on el pla actuarà amb importància serà la zona central, Ronda de Sant Miguel, Plaça Pau 

Casals, Plaça Mediterrani, etc… El pla aposta molt fort en aquesta zona, per l’eix de l’Av. Catalunya i 

donar usos a la resta de carrers del voltant. L’activitat al port no és una qüestió de Pla General. 

 

Intervenció del Sr. Iván Montejo: manifesta que no es parla en aquest pla dels drets de propietat, 

drets adquirits, no hi ha cap problema amb terrenys municipals però els terrenys particulars poden 

donar molts problemes que podria ser que es deixessin de banda, la ciutadania ha de tenir el dret de 

conèixer aquest plànol per saber els instruments que l’Ajuntament disposa en quan a mitjans legals 

pels drets adquirits, el particular ha de disposar de prou informació. El Sr. Joan López explica que 

d’acord a la llei d’urbanisme la propietat privada està subjecte a planejament, drets adquirits només 

tenen el dret de propietat, a la revisió d’un pla no hi ha drets adquirits que s’hagin de tenir en 

compte. Si la parcel·la és teva, pots edificar el que et digui el pla. Davant d’aquesta situació els 
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promotors propietaris de terrenys pendents de desenvolupament aniran fins l'última conseqüència 

jurídica per recuperar la inversió. La llei ens diu que el que es posa al pla general ha d’estar justificat, 

solucions pactades, les nostres decisions han d’estar molt ben raonades, arribar acords amb els 

promotors per tal de no arribar a solucions judicials. Quan es fa la revisió no es mira de qui és el 

terreny, s’ha de fer una bona gestió independentment de qui sigui. 

 

Intervenció del Sr. Guifré Artal: posa de manifest la problemàtica del desviament de la N-340. El Sr. 

Ramon Ferré manifesta que s’està discutint la solució definitiva, perquè no passi per Calafell. 

 

Es proposa convocar a aquest col·lectiu de joves quan es disposi del document del pla de l’aprovació 

inicial. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:50 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 25 de novembre de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ INFORMATIVA AMB L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL DE SEGUR I URBANITZACIONS 

(AVSU) i AMB L’ASSOCIACIÓ VEÏNS 

 

EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez – Regidor d’Urbanitzacions 

 

Representants de l’Associació Veïnal de Segur i Urbanitzacions (AVSU) i l’Associació Veïns 

 

Sr. Eva Morales (AVSU) 

Sr. Sònia Miranvell (AVSU) 

Sr. Manuel Saavedra (AVSU) 

Sr. José Manuel López (AVSU) 

Sr. Constantí Ortega (Veïns) 

Sr. Llorenç Iglesias (Veïns) 

Sra. Luba Chernova (Veïns) 

Sr. Antonio Suárez (Veïns) 

Sr. Miguel Tormo (Veïns) 

Sr. Jordi Solé (Veïns) 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 2), essent les 19:30 hores del dia 26 

de novembre de 2008, es reuneixen els senyors dalt indicats. 
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El Sr. Joan López, es presenta com a coordinador del POUM, presenta també al Sr. Ramon Ferré com a 

vicepresident del Consell Assessor Urbanístic, al Sr. José Bonilla com a representant del mateix i al Sr. 

Diego Lorite com a secretari del POUM. 

 

El Sr. Ramon Ferré i el Sr. Joan López expliquen que el punt de partida és el POUM. S’ha portat a 

terme el procés de participació ciutadana amb tota una sèrie de col·lectius. La previsió de durada 

d’aquest pla és de 12 anys, i fins el moment es disposa del document de l’avanç, les línies mestres. Es 

demana a aquest col·lectiu que participin amb els seus suggeriments, el que s’han fet ja a la pàgina 

web, ja han quedat incorporats, i s’incorporaran també els que es facin avui en aquesta reunió, els 

quals quedaran recollits en aquesta acta que serà enviada als assistents. 

 

El Sr. Joan López explica diversos objectius del POUM: millorar la qualitat de vida del municipi (reduir 

consum d’energia, equipaments, activitat comercial, etc…) i donar resposta a la dinàmica 

metropolitana que s’està assolint. La ciutat genera riquesa que serveix per finançar la construcció de 

parcs, carreteres, escoles, equipaments, carrers, etc…, s’ha d’arribar a un equilibri per tal de gestionar 

aquesta riquesa i poder tenir una ciutat model. 

 

Recollida de suggeriments dels representants de l’Associació Veïnal de Segur i Urbanitzacions 

(AVSU) i l’Associació Veïns. 

 

Intervenció del Sr. Constantí Ortega: què s’ha fet, qui ha participat i quines aportacions s’han fet a 

l’avanç del pla, a partir dels dies de la seva presentació? El Sr. Joan López explica que els comentaris 

als suggeriments es van enviar fa pocs dies a totes les persones que van participar. Explica la 

participació ciutadana que ve marcada per la llei d’urbanisme, les diferents fases, quins mitjans de 

comunicació, quines reunions, etc… Es va constituir el Consell Assessor Urbanístic amb quinze 

representants, vuit representants de diferents col·lectius i set representants polítics. 

 

Intervenció del Sr. José Manuel López: el Consell Assessor Urbanístic és ampliable? El Sr. Joan López 

manifesta que el CAU està constituït mitjançant acord plenari de l’Ajuntament. El Sr. José Bonilla 

manifesta que el CAU està constituït per quinze persones i no hi haurà ampliació, es recolliran tots els 

suggeriments i aportacions que es plantegin avui. 
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Intervenció de la Sra. Sònia Miranvell: manifesta el seu agraïment d’estar en aquesta reunió i han 

acollit d’una manera molt positiva la convocatòria al CAU. L’Associació Veïns ja estava constituïda en 

el moment que es va formar el CAU. AVSU estava fora de termini per la seva inscripció. Es van 

convocar a totes les associacions del municipi. El Sr. Ramon Ferré comenta que s’estan portant a terme 

diverses reunions amb els diferents col·lectius que han pogut entrar o no al CAU, l’Associació de Joves, 

la Cooperativa Agrícola, etc… El CAU està constituït pel president, el vicepresident, un representant 

de cada grup polític municipal, dos representants de les entitats veïnals, dos representants de les 

entitats i associacions culturals, de protecció del patrimoni històric, i educatives, dos representants 

d’associacions dels sectors econòmic i del sector turístic i hoteler, un representant de la Cooperativa 

Agrícola i un representant de la Confraria de Pescadors. Els mateixos col·lectius van triar els seus 

representants al CAU. A l’aprovació inicial del pla hi haurà també el corresponent procés de 

participació ciutadana, s’han de fer les propostes per incorporar-les. 

 

Intervenció del Sr. Constantí Ortega: posa de manifest que el procés de participació ciutadana no ha 

anat bé, l’Ajuntament no ha seguit bons criteris, el seu col·lectiu està avui en aquesta reunió per 

aportar propostes, perquè l’Ajuntament ha de tenir en compte el ciutadà. Hi ha tota una sèrie de 

deficiències.  

 

Intervenció del Sr. José Manuel López: el CAU decideix el contingut del POUM? El Sr. Ramon Ferré 

contesta que l’equip de persones que formen el CAU juntament amb l’equip redactor. El que es diu al 

CAU no es transmet més enllà, només el que realment es pot informar. Es valoraran tots els 

suggeriments aportats i s’incorporaran ja al document inicial, també es justificaran els suggeriments 

que no es tinguin en compte. 

 

Intervenció del Sr. Constantí Ortega: no està d’acord amb l’exposició feta pel Sr. Ramon Ferré. 

Associació Veïns, en el moment en què es van presentar, un dels seus objectius era participar en tot el 

referent al municipi i no han pogut participar des del principi, volen participar ja. El Sr. Ramon Ferré 

manifesta que en aquest moment estem al principi del pla, s’ha de tenir en compte que paral·lelament 

a la redacció del POUM s’està portant a terme el Pla Territorial del Camp de Tarragona. 

 

Intervenció del Sr. Joan López: explica que, d’una manera esquemàtica per enfocar la reunió, es pot 

entendre que les qüestions que són competència del POUM, són aquelles no lligades exclusivament al 

dia a dia, és l’objectiu cap on anem, si s’ha de créixer poc o molt, si hi ha més o menys trànsit, on 

s’han d’ubicar els equipaments, … S’han de fer qüestions que no són el dia a dia del municipi i aportar 
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suggeriments per poder confeccionar i dibuixar el futur del municipi. Obrim un període de treball en 

tot el que s’ha recollit i ara és el moment de dir què es vol posar al Pla General. Els suggeriments 

d’AVSU ja estan recollits al pla o es volen recollir. Explica el plànol de propostes que es va presentar a 

l’avanç de pla. 

 

Intervenció del Sr. José Manuel López: manifesta que l'única qüestió que va plantejar el Sr. Ricard Pié a 

la presentació de l’avanç de pla, va ser l’eix central fins a la Plaça Pau Casals a Segur de Calafell, 

optimització del trànsit i el sentit dels carrers. El Sr. Joan López comenta que Segur de Calafell 

necessita un nucli urbà més potent que l’actual, ara per ara hi ha poca capacitat d’oferir serveis i 

equipaments. Es potencia l’eix de la Plaça Pau Casals. 

 

Intervenció del Sr. Antonio Suárez: manifesta que, amb el pas del temps, s’ha sacrificat Segur de 

Calafell a favor de Calafell, hi ha molta plaça d’aparcament al poble i a la zona de Segur de Calafell no 

hi ha cap, el problema s’ha fet molt gran amb el pas del temps. El Sr. Ramon Ferré comenta que al 

poble no hi ha comerç i per això es pot aparcar sense problemes, les persones van, per exemple a 

l’Ajuntament, i no tenen problemes d’estacionament. El Sr. José Bonilla manifesta que, fins ara, els 

Plans Urbanístics no s’han portat a terme amb una projecció de futur a Segur de Calafell i ara és el 

moment de fer-ho. S’ha de crear aquesta visió de futur i crear espais per equipaments, escoles, centres 

d’assistència primària, etc… Aquesta reunió ha de servir per tenir aquesta visió de futur i crear aquests 

espais que actualment manquen. S’ha de treballar per poder solucionar molts problemes existents en 

l’actualitat. 

 

Intervenció del Sr. Miguel Tormo: quan s’estudiarà el pla del present, els problemes que existeixen 

actualment? El Sr. José Bonilla manifesta que l’equip de govern actual està treballant i es veuran 

resultats en breu, la feina feta es començarà a veure ben aviat. El Sr. Ramon Ferré avui mateix s’ha 

aprovat fer una guarderia a Segur de Calafell, portem un any treballant per fer aquest projecte. 

 

Intervenció del Sr. José Manuel López: posa de manifest la qüestió del transport públic, no s’han 

optimitzat els horaris dels autobusos amb els horaris del tren. Seria molt important poder optimitzar 

els horaris dels autobusos amb el tren i fer un parc públic a la zona propera a l’estació de Segur de 

Calafell. El Sr. Joan López comenta que l’optimització dels horaris dels autobusos no és una qüestió de 

Pla General. S’intensificaran els usos a la zona central marcada al plànol de propostes, oficines, 

habitatges, aparcaments, comerços, etc… S’ha de potenciar la carretera per generar nou teixit i noves 

ofertes. 
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Intervenció del Sr. Constantí Ortega: manifesta que ja s’estan plantejant qüestions, que no s’haguessin 

portat a terme en el cas d’haver pogut participar el seu col·lectiu (Associació Veïns), canviarien la ciutat 

completament, s’hauria de soterrar la via del tren, la connectivitat actual és molt complicada. El Sr. 

Joan López comenta que la possibilitat del soterrament de la via del tren ja va quedar recollida a una 

reunió del CAU. El Sr. Ramon Ferré manifesta que es farà un pla general que no impedeixi el 

soterrament de la via del tren. Aquesta acció no genera plusvàlues i val molts diners, però el POUM no 

ho impedirà. Si queda soterrada s’ha de soterrar per sota de l’actual. El Pla General que es planteja ho 

permetrà. 

 

Intervenció de la Sra. Eva Morales: manifesta que la senyalització viària, com per exemple les plaques 

de prohibició, no s’han d’instal·lar a la porta dels veïns. El Sr. Ramon Ferré contesta que no és una 

qüestió a tractar al POUM, però es pren nota de l’aportació. 

 

Intervenció de la Sra. Sònia Miranvell: manifesta que s’ha demanat continuadament la instal·lació de 

vegetació a la carretera C-31 i carril bici i ara la idea és que canviï i passi a ser un vial urbà. El Sr. 

Ramon Ferré explica que fa anys hi havia diferents projectes constructius per part de la Generalitat de 

Catalunya, l’Ajuntament va aconseguir canviar la mentalitat del Departament de Carreteres amb un 

projecte l’any 2001 que és el que s’ha fet ara, el qual ens permet convertir-la per fer-la més urbana. El 

Pla General planteja la gratuïtat del peatge de Cubelles per poder tenir una via ràpida connexió El 

Vendrell – Vilanova. 

 

Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que aquest avanç recull la proposta del vial de connexió de la 

Urbanització Montmar i la Urbanització Calafell Parc, no s’urbanitzarà al voltant, la idea és fer un vial 

compatible amb el corredor biològic, no es preveu cap creixement de cases en aquella zona. El vial que 

es realitzi ha de ser més tou del normal per tal que faci compatible aquesta connexió biològica, s’ha 

d’acabar d’estudiar. A la connexió de la Urbanització Mas Romeu amb Segur de Calafell, no es veu 

clar que es pugui anar en cotxe, el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona ens diu que aquesta 

carena s’ha de preservar d’edificació. El Sr. Ramon Ferré manifesta que aquest camí s’ha d’estudiar per 

veure quina serà la solució definitiva perquè hi hagi una correcta connectivitat. Aquest nou pla preveu 

l’entrada i sortida de l’autopista a Segur de Calafell, això millorarà molt la connectivitat. 

 

Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que s’està pensant en la possibilitat que la part de línia d’alta 

tensió a la de zona camp de futbol de Segur de Calafell, poder col·locar connexió viària entre les dues 

valls, aprofitar de fer el viari i soterrar la línia. En els nous sectors ja soterren les linies, en sòls urbans és 

més complicat per les pròpies companyies. 
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Intervenció del Sr. Constantí Ortega: ha d’haver més coordinació entre companyies, si l’Ajuntament 

aporta el material, la companyia fa l’obra i punt.  

 

Intervenció del Sr. José Manuel López: manifesta que a les actuals obres d’urbanització del Sector 5A 

de Segur de Dalt, no s’està fent el soterrament de telefonia i fecsa. El Sr. Joan López comenta que les 

companyies no paguen res del soterrament. 

 

Intervenció de la Sra. Sònia Miranvell: manifesta que la realitat ve plasmada d’una altra manera, no es 

preveu la instal·lació dels serveis en obres noves. Expressen públicament les inquietuds de la gent de 

Segur de Calafell, estan decebuts. Les obres a Calafell es fan ben fetes i a Segur de Calafell no. La 

urbanització de la C-31 és l'única inversió que s’ha fet a Segur de Calafell. Tapem les rieres, hi ha 

problemes amb els embornals, si s’obren els carrers no s’aprofita per posar tots els serveis, tot és 

qüestió de diners, aquesta és la resposta de sempre. S’ha de preveure passos soterrats a la via del tren 

a Segur de Calafell. 

 

Intervenció del Sr. Antonio Suárez: s’haurà d’esperar al nou Pla General, perquè desaparegui l’Hotel 

Segur? A l’Av. Catalunya es va cremar una casa, què farà l’Ajuntament? El Sr. Ramon Ferré respon que 

si pel que fa a la primera qüestió i pel que fa a la segona comenta que el propietari de la finca l’ha de 

tenir en bon estat de conservació. 

 

Intervenció de la Sra. Eva Morales: l’accés a la Urbanització Mas Romeu quedarà igual d’estret que 

actualment? El Sr. Ramon Ferré contesta que el pla general ho tindrà en compte per tal d’arranjar-ho. 

 

Intervenció del Sr. Constantí Ortega: s’ha tingut en compte la xarxa d’aigua potable i clavegueram en 

el pla general? El Sr. Joan López manifesta que el pla incorporarà un pla director de sanejament i un 

pla director d’aigua, preveient el creixement de població en dotze anys que serà la durada prevista del 

pla general, així com càlculs d’inundabilitat. El pla general dirà les actuacions més importants i 

necessàries per arribar a un confort adient als barris. 

 

Intervenció del Sr. Joan López: manifesta que el pla general ha de possibilitar que tots els sectors del 

municipi gaudeixin d’un nivell de qualitat de vida similar. 
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Intervenció del Sr. José Manuel López: independentment de qui governi, haurà de fer el que marqui el 

pla general? El Sr. Ramon Ferré contesta que evidentment, governi qui governi, haurà de seguir les 

pautes que marqui el pla general. 

 

Intervenció del Sr. José Bonilla: s’hauria de parlar en aquesta reunió del desviament de la C-31 i de la 

zona central d’equipaments que es planteja entre els dos nuclis de Calafell i Segur. El Sr. Joan López 

explica que en aquest pla es busquen eixamples de terrenys plans, zones al voltant del poble i la platja. 

La C-31 s’ha de posar a la vora de l’espai pla, es deixa lloc per alliberar el parc de la riera, per poder 

tenir una entrada més neta i molt més definida al municipi, aquest és l’objectiu de la desviació de la C-

31. En relació a la zona central d’equipaments, és un estudi el qual ve d’un pla d’equipaments 

esportius, centre esportiu a l’aire lliure, pista atletisme, camp de futbol, etc… amb poca edificació i 

molta extensió, es conserva la vall i es col·locaria per sobre de la Urbanització Mas Mel essent el centre 

neuràlgic del municipi. Aquest equipament podria tenir altres ubicacions, ha d’ésser un espai de 

relació social de tota la gent del municipi, s’ha d’ubicar en un lloc estratègic perquè pugui anar 

tothom, la voluntat és que no hi hagi discriminació Calafell – Segur de Calafell, la ubicació ha de ser 

neutral i pot tenir altres alternatives. 

 

Intervenció del Sr. Constantí Ortega: manifesta que aquest projecte ha de ser de ciutat, no es veu 

malament aquest equipament, però ha de donar la utilitat i servei a tothom, tot el municipi. El Sr. 

Ramon Ferré comenta que s’han de buscar terrenys per ubicar aquest equipament i les opcions són les 

que es proposen a l’avanç de pla. 

 

Intervenció de la Sra. Sònia Miranvell: es demanen infraestructures a Segur de Calafell, ens tocarà la 

llei de barris?, les persones de Segur de Calafell estan molt emprenyades, és ofensiu parlar d’un gran 

equipament quan no hi ha ni rètols a Segur de Calafell, per exemple. El Sr. Ramon Ferré manifesta que 

el POUM pretén possibilitats de fer projectes. 

 

Intervenció del Sr. Constantí Ortega: quina connectivitat tindrem a Calafell i Segur de Calafell amb 

aquest gran equipament esportiu? El Sr. Joan López manifesta que s’ubicarà un viari a la Urbanització 

Mas Mel que comunicarà Calafell – Mas Mel – Segur de Calafell. 

 

Intervenció del Sr. Ramon Ferré: posa de manifest la problemàtica de la línia d’autobusos. A hores 

punta, l’autobús va ple, les hores que no són puntes van buit, és un problema de disseny de la línia, es 

podria modificar, el vial nord previst al POUM ens permetrà replantejar aquesta problemàtica i s’ha de 
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facilitar més els horaris a la gent a casa seva, és un servei que s’ha adjudicat darrerament, és un model 

de territori complicat. 

 

Intervenció del Sr. Constantí Ortega: creu que una nova proposta de recorregut és interessant, s’ha de 

motivar a la gent per fer servir el bus, l’Ajuntament s’ho ha de plantejar, servei gratuït pels nens. S’ha 

d’organitzar millor. 

 

Intervenció de la Sra. Sònia Miranvell: manifesta el seu agraïment per la convocatòria a la reunió d’avui 

i resten oberts a qualsevol altra convocatòria. 

 

S’aixeca la sessió essent les 22:00 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 26 de novembre de 2008 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ INFORMATIVA AMB L’AGRUPACIÓ D’ICV CALAFELL 

 

EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2008 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez – Regidor d’Urbanitzacions 

 

Representants de l’Agrupació d’ICV Calafell 

 

Sr. Àlex Mañas 

Sr. Jordi Alvarez 

Sr. Àngel Romero 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de l’Àrea de Territori, essent les 20:30 hores del dia 2 de desembre de 

2008, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

El Sr. Ramon Ferré Ramon fa una introducció i consideració que té vers amb aquesta agrupació per 

convocar-los a aquesta reunió, ja s’han portat a terme d’altres reunions amb diferents entitats i 

col·lectius del municipi. S’han fet taules més reduïdes, perquè tothom pugui aportar el que cregui 

convenient. L’acta de la reunió d’avui, formarà part de la participació ciutadana i es trametrà a ICV. Els 

suggeriments que es van presentar durant el període de participació ciutadana ja han estat contestats 

a la pàgina web i recollits a l’avanç de pla. Cap a la primavera de l’any vinent es preveu l’aprovació 

inicial. Ja s’estan dibuixant les propostes rebudes per tal de reflectir-les a l’aprovació inicial. 

 

El Sr. Joan López manifesta que aquesta sessió es fa a mida dels assistents, aquests col·lectius poden 

enriquir la redacció d’aquest pla. Tot el que es digui o es proposi  formarà part del POUM. 
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Recollida de suggeriments dels representants de l’Agrupació d’ICV Calafell. 

 

Intervenció del Sr. Àlex Mañas: Calafell disposa d’un Pla Local d’Habitatge? El Sr. Joan López manifesta 

que es preveu que el POUM incorpori la Memòria Social, una part del document respon a les 

característiques d’un Pla Local d’Habitatge, i explica quin és l’equip redactor inclòs assessorament 

legal: Direcció del document: UPC (Sr. Ricard Pié i Josep M. Vilanova – arquitectes). Coordinació del 

projecte: Sra. Purificación Diaz (arquitecte). Urbanisme, edificació i disseny gràfic: Equip BCpN SL. Medi 

ambient i paisatge: (az) Estudis i projectes de medi ambient i de paisatge slp. Mobilitat i xarxes de 

serveis: Egi sl. Participació ciutadana: ALG Advanced Logístic Group. Demografia, habitatge i 

equipaments: iermB Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Assessorament Legal: 

Pareja & Associats, Advocats. 

  

Intervenció del Sr. Àlex Mañas: manifesta el seu agraïment per la incorporació en el procés de 

participació ciutadana a aquesta agrupació. Està d’acord amb la proposta de lligar els dos nuclis, però 

tenen alguns dubtes. A la pàgina web del POUM hi havia arxius danyats que no es podien obrir. El Sr. 

Joan López manifesta que se’ls farà arribar un CD amb tota la informació de l’avanç de pla. 

 

Intervenció del Sr. Àlex Mañas: manifesta que s’han de definir els límits de creixement de Segur de 

Calafell i Calafell. El Sr. Joan López explica els futurs creixements mitjançant el plànol que es visualitza 

en aquesta reunió. Nous creixements a la plana de Calafell, a l’espai pla. Un d’ells seria les ARES, la 

zona de La Barquera, al document del Pla Director del Camp de Tarragona ja figura aquest sector. 

Sector Calafell Sud-Oest, a la plana del cementiri, blocs de planta baixa i dos i planta baixa i tres, 

també amb zones de xalets i un parc d’unes sis hectàrees. El Pla Parcial que es faci, haurà de ser 

coherent amb aquest POUM. 

 

Intervenció del Sr. Àlex Mañas: quants habitatges en total es preveuen construir en aquests tres 

sectors? Quan d’habitatge social? El Sr. Joan López contesta que encara no està calculat, però, que 

d’acord amb la llei: el 40% dels habitatges nous han de ser de protecció oficial i 50% a l’ARE. 

 

Intervenció del Sr. Jordi Àlvarez: no hi havia permuta de terrenys al sector del càmping? El Sr. Ramon 

Ferré contesta que aquest sector no es va aturar tot perquè ja podien haver començat a edificar, la 

proposta de l’Ajuntament seria conservar tota la pineda, tenen un acord entre particulars. El Sr. Joan 

López manifesta que hi ha diversos reptes en l’execució del sector que toca a la zona de la 

Urbanització Bellamar, ubicar la carretera a la part dreta i deixar lliure la part central de la riera, el seu 
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tancament seria pel Camí de Vilanova. La idea és que quedi com a parc de riera la part més baixa de la 

mateixa. La riera guanya espai i podrà arribar fins a la via amb certa amplada. 

 

Intervenció del Sr. Joan López: La zona dels entorns del càmping deixa penjats diversos sectors que ja 

estaven en tràmit i es preveu que les vivendes d’aquests altres sectors es puguin incorporar al nou 

eixample. 

 

Intervenció del Sr. Àlex Mañas: manifesta que no es pot definir el creixement del municipi amb 

pressions particulars mitjançant plans parcials. Hi ha d’haver un Pla Local d’Habitatge que faci una 

bona diagnosi del municipi. Aquest municipi pot estar a l’entorn metropolità però no créixer al ritme 

del mateix. Aquest POUM es fa amb la idea de fa un any i mig. El Sr. Joan López comenta que no hi 

ha cap pressió urbanística ni especulativa per part de particulars. Com a previsió alta es preveuen entre 

5000 - 7000 noves vivendes que es posaran al mercat amb aquest POUM en 12 anys. El Sr. Ramon 

Ferré manifesta que a nivell d’infraestructures és molt complicat i s’ordena tot el creixement del poble 

cap a la platja. El Sr. Joan López comenta que aquest nou pla ubica poca vivenda per forçar l’ocupació 

de la segona residència a primera. 

 

Intervenció del Sr. Jordi Alvarez: en aquestes vivendes abans esmentades també entren les del Grup 

Gaudir? El Sr. Joan López contesta que si. 

 

Intervenció del Sr. Àlex Mañas: quants metres quadrats de requalificació de sòl preveu aquest nou pla? 

El Sr. Joan López contesta que unes dues hectàrees; l’objectiu d’aquest pla no és requalificar sòl és 

donar-li qualitat. 

 

Intervenció del Sr. Àlex Mañas: proposa que a les noves promocions d’habitatge hi hagi un 5% 

destinat a habitatge assistit, tenir-ho en compte a la redacció d’aquest pla. El Sr. Ramon Ferré 

manifesta que serà recollida aquesta aportació. 

 

Intervenció del Sr. Àlex Mañas: l’objectiu de lligar Segur de Calafell i Calafell amb un equipament 

esportiu s’aconseguirà? perquè no un espai públic d’interrelació entre població. El Sr. Ramon Ferré 

manifesta que no, això és un símbol, és un element emblemàtic. L’espai social ha de ser a la carretera- 

rambla per poder passejar entre Calafell i Segur de Calafell. El Sr. Joan López manifesta que el que 

preveu aquest pla, a la llarga, és que la circulació d’aquesta carretera de Segur de Calafell es desviï per 

l’autopista i deixar de ser carretera per passar a ser una via cívica. 
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Intervenció del Sr. Jordi Àlvarez: la C-31, a la pràctica, és una via ràpida, els semàfors no funcionen, és 

una via desvertebradora. El Sr. José Bonilla manifesta que els semàfors deixen de funcionar, perquè no 

hi ha densitat de circulació, això provoca aquest problema. 

 

Intervenció del Sr. Ramon Ferré: creu que el centre de Segur de Calafell serà també un lligam 

important entre nuclis a tenir en compte. 

 

S’ha de preveure un camp d’atletisme d’aquí l’any 2022, manca per definir l’espai. El Sr. Àlex Mañas 

creu que una pista d’atletisme no lliga el municipi. El Sr. Joan López explica com a zona d’importància 

de futur el sector de la discoteca Louie Vega com a lligam del municipi, el pla també preveu 

incrementar densitats d’ús a la zona central de Segur de Calafell, potenciar més l’espai públic. 

 

Intervenció del Sr. Àlex Mañas: hi ha previst nous espais d’equipaments a Segur de Calafell? El Sr. 

Ramon Ferré i el Sr. Joan López contesten que si està previst, buscant nova ordenació i alliberar sòl per 

nous espais per equipaments, també a la zona de la franja costanera. 

 

Intervenció del Sr. Joan López: explica que hi havia un conveni signat amb les Sres. Orbaneja per 

construir 1500 habitatges a la part nord de Segur de Calafell, les quals es van reduir a uns 500 

habitatges, aquest sector s’ha d’estudiar a fons. El Grup Gaudir ha comprat a les Sres. Orbaneja, s’ha 

de replantejar i resoldre al pla. Al sector del Mirador s’haurà d’estudiar l’estratègia que planteja el Pla 

Territorial del Camp de Tarragona de restricció o extinció de l’edificació. Sector a reconsiderar, es 

treurà tot el que es pugui. Possibilitat de desqualificació del Sector E. 

 

Intervenció del Sr. Àlex Mañas: hi ha drets consolidats en aquesta zona? s’ha d’evitar el màxim 

l’edificació. El Sr. Joan López contesta que no hi ha cap dret consolidat, es poden guanyar a través del 

Tribunal Suprem, s’haurà d’arribar amb un acord amb els promotors de manera coherent. 

 

Intervenció del Sr. Jordi Àlvarez: dins el conveni abans esmentat, també entra la part de la 

Urbanització Mas Mel? El Sr. Joan López comenta que també queda afectada i també es reduirà la 

densitat. 

 

Intervenció del Sr. Jordi Àlvarez: encara continuen les demandes per part del Grup Gaudir contra 

l’Ajuntament? El Sr. Joan López contesta que si, encara continuen. 
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Intervenció del Sr. Jordi Àlvarez: és partidari de no pactar amb el Grup Gaudir, han ofès al poble, això 

no es pot permetre. El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’ha de ser responsable de tot el que es fa i 

arribar a un benefici pel poble. 

 

Intervenció del Sr. Jordi Àlvarez: creu que hi ha dèficit d’equipaments en aquest nou pla. El Sr. Ramon 

Ferré manifesta que s’han de generar plusvàlues per poder tenir rendiments en forma de cessions i 

d’aquesta manera poder fer equipaments. 

 

Intervenció del Sr. Jordi Àlvarez: la zona de densificació està ja valorada en les 7000 vivendes? El Sr. 

José Bonilla contesta que si, entra dins dels 7000 habitatges. 

 

Intervenció del Sr. Jordi Àlvarez: com preveu aquest pla el tema de la mobilitat i infraestructures del 

municipi? El Sr. Ramon Ferré contesta que és un estudi de mobilitat que s’està fent a banda per part 

de  l’empresa EGI i també quedarà reflectit al pla establint una jerarquia viària. Destacar convertir la C-

31 en travessia urbana i el desdoblament de la N-340, la comarca s’ha posicionat, perquè no passi per 

Calafell. 

 

Intervenció del Sr. Jordi Àlvarez: com preveu aquest pla el tema dels serveis d’aigua potable, 

clavegueram, s’ampliarà la depuradora? El Sr. Ramon Ferré contesta que si s’ampliarà la depuradora i 

la resta també quedarà reflectit al pla. L’Agència Catalana de l’Aigua darrerament s’està plantejant fer 

l’ampliació del dipòsit d’emmagatzematge. L’aigua està concedida i s’ha d’aguantar aquesta 

concessió, també està formada ja la comunitat de regants, s’ha d’aconseguir tirar-ho endavant, s’ha 

de fer un terciari per aprofitar l’aigua. 

 

Intervenció del Sr. Ramon Ferré: s’està treballant per l’aprovació inicial del pla. Es podria arribar a tenir 

un sistema virtual per consulta, mitjançant el qual es pugui consultar la seva normativa. 

 

S’aixeca la sessió essent les 22:00 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 2 de desembre de 2008 — 



Volum 03 Annexos de la memòria 

 4. Procés de participació ciutadana 

 

 

 

 

 4.5 Publicacions i reculls de premsa. 

 

Publicació del Programa de Participació Ciutadana i del document de l’Avanç de 

Pla: 

- Diari de Tarragona de data 16-07-2008. 

- Diari del Baix Penedès de data 18-07-2008. 

- DOGC núm. 5179 de data 23-07-2008. 

 

Diversos reculls de premsa i de pàgines web relacionats amb el POUM de 

Calafell  








































































