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ACTA DE LA SESSIÓ 

 

Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

 

Núm de la sessió:  2017/5 

Caràcter de la sessió:  Ordinari 

Convocatòria:   5 de maig de 2017 

Data:    10 de maig de 2017 

Horari:    13:00 h. – 14:45  h. 

Lloc:    Casa de Cultura "Agustí Sardà" 

 

  

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP 

 

Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 

Enrique López González, regidor PSC-CP 

Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP 

 

Juan Gallardo Algueró, regidor IMM 

Vicente Pérez Mula, regidor IMM 

 

Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+ 

Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+ 

 

Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU 

José Francisco Moreno Herrero, regidor CIU 

Imma Margalef Ciurana, regidor CIU 

Annabel Garcia Echevarria 

 

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM 

Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM 

 

Francisco Velasco Autor, regidor C’s 

 

Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC 

 

Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt 

 

 

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental 

 

S’ha excusat d’assistir-hi: 

 

 

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la 

sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica: 
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Sr. Alcalde: Bon dia a tothom.Donariem inici al Ple ordinari. 

 

 

1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 471 al 616 de 2017. 

 
Sr. Alcalde: El primer punt és donar compte dels decrets del número 471 al 616 del 2017. Si no 
hi ha cap... sí que hi ha un comentari per part d’Esquerra. Digui. 
 

 

La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió 

ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit 

íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia. 

Sra. Aragonès: Bé, només una... bé, bon dia a tothom. Només una observació, que veig que en 
alguns decrets d’aprovació d’ajut social surten noms i cognoms de la persona que sol·licita 
l’ajut i, en canvi, d’altres, surten només les sigles dels noms i dels cognoms. Bé, no sé si hi ha 
un tema de protecció de dades o no pel tema sensible del decret? 

 

Sr. Alcalde: Bé, donarem [Inaudible 00:51] i el Secretari que prengui nota. 

 

Sr. Secretari: Sí, en tot cas, sí que... sempre les publicacions es revisen i es treuen les...vull dir, 

que el fet que estigui al decret és un acte administratiu, no vol dir que hagi de sortir a llum 

pública. Però, de totes formes, ho revisarem. He pres nota. 

 

Sr. Alcalde: : Gràcies. Alguna cosa més? Sí? 

 

Sr. Chamizo: Nosaltres podem fer... Bon dia a tothom. Podem fer el que vam fer l’altra vegada. 

Tinc quatre o sis decrets que volia consultar però... l’altra vegada crec que es va passar una 

relació al Secretari i ja està. Però jo crec que pel tema de, igual que tenim tota la informació a la 

web de la transparència i demés, penso jo que seria bo, els decrets, no sé si, ara perquè són 

molts però, jo entenc que podrien estar penjats també dins la web de transparència, igual que 

està tota la informació, informes dels expedients i demés. Així tindríem... 

 

Sr. Alcalde: Però, es refereix al decret i a l’expedient? 

 

Sr. Chamizo: A vegades el decret és una pàgina només, tampoc és... no hi ha decrets de deu 

pàgines.  

 

Sr. Alcalde: El que ja es convoca, perdó, el que ja està a la web és la relació dels decrets i aquí 

ja surt tota la informació resumida del decret. Vostè el que diu és de penjar el document en sí? 

 

Sr. Chamizo: Sí, penjar, si el decret té una fulla, penjar-la igual que pengem les altres. No sé si 

això és possible o és molta feina o què? 

 

Sr. Secretari: Contesto jo. De decrets se’n fan molts, llavors, és feina. De totes maneres, tota la 

qüestió de transparència es va començar a entrar per les coses més importants i més 

transcendents i, poc a poc, es va ampliant tot el que es penja. Ja ho comentaré directament a 

les persones que ho porten i ho revisarem i a veure si ho podem penjar. De totes maneres, això 

que comentàvem ara, hi ha moltes coses que, fins i tot a les actes de Juntes de Govern, que no 
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es poden penjar tal com estan perquè s’han de buidar de contingut que pugui interferir els drets 

a l’honor, etcètera. Ho revisem. 

 

Sr. Alcalde: En qualsevol cas, nosaltres el que, el departament de transparència, el que li hem 

traslladat és que tot allò que sigui per llei, que es pengi i que nosaltres aquí no fiquem cap 

impediment. Una altra cosa és la feina que porta, a vegades, perquè... però, bueno, si això es 

pot fer, endavant. Molt bé. Si no hi ha res més, passaríem al següent punt 

02. Recursos Humans. Expedient 396/2016. Resoldre, si s’escau, l’al·legació 
presentada pel grup municipal de Convergència i Unió (actualment denominat 
PDeCAT) sobre la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp i aprovació definitiva. 

Sr. Alcalde:. No s’aprova l’última acta perquè com que està... hi ha hagut pocs dies encara no 
està redactada. El punt dos és resoldre, si s’escau, l’al·legació presentada pel grup municipal 
de Convergència i Unió, actualment denominat PDeCAT, sobre la Relació de Llocs de Treball 
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’aprovació definitiva. Aquí li demanaria al Secretari, 
perquè es un tema tècnic, que si us plau que... Gràcies.   
 

Sr. Secretari: En el tràmit d’informació pública que és preceptiu legalment, hi va haver només 

una al·legació que va ser la del grup municipal de Convergència i Unió. Llavors, la proposta és 

desestimar-la i aprovar de forma definitiva la Relació de Llocs de Treball. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Algun comentari per part dels grups? No? Esquerra, sí?  

 

Sra. Aragonès:  La pregunta es vota conjuntament?  

 

Sr. Secretari: Sí perquè és que va lligat. Quan són al·legacions a una resolució, clar, si 

s’estima, és a dir, amb l’aprovació definitiva és on es desestimen o s’estimen les al·legacions. 

Si s’estimen, s’incorporarien i, si es desestimen, quedarien desestimades i quedarien amb el 

text original. Vull dir, que quan n’hi ha moltes en podríem estimar una i desestimar unes altres, i 

la proposta podria ser en un cas estimar i, en un altre, desestimar. Aquí la proposta és de 

desestimar i, en conseqüència, aprovar definitivament tal com estava el document.  

 

Sra. Aragonòes: Val, aleshores sí que volem explicar el nostre vot, argumentar el punt aquest 

que ens sembla suficientment important que es tracta de la Relació de Llocs de Treball. A 

veure, diferents coses. A la seu electrònica no hi apareix cap document ni cap expedient 

referent en aquest punt de l’ordre del dia, per tant, informació zero. Si no es demana a mà i, 

això sí, a més a més, amb la instància respectiva. Només hi podem consultar les convocatòries 

però no hi ha cap documentació ni cap informació adjunta, no només del punt de l’ordre del dia 

del Ple, sinó d’altres temes que surten a les Comissions Informatives. Ens diuen que estan 

penjats o bé que els penjaran i no apareixen enlloc. Jo, personalment, fins i tot, he agafat l’últim 

recurs de poder demanar la tablet que ens ofereixen als regidors per veure si d’aquesta manera 

m’ho poden instal·lar tot allí i veure què és el que estic fent realment malament perquè no me’n 

surto i no puc accedir a aquesta documentació que diuen que sí que hi és però jo no la trobo. 

Però, clar, també estic pendent de l’autorització pertinent per poder disposar-ne d’una, per tant, 

esperarem, i suposo que en breu se’m facilitarà l’eina. Dic això perquè, clar, sense la 

documentació no podem valorar suficientment aquest punt de l’ordre del dia si manca 

informació. Aprofito per dir que la seu electrònica, a nosaltres, tant a l’Abbas com a mi, i a més 

a més n’hem parlat amb la resta de regidors de l’Oposició, només ens serveix per accedir i per 

veure les convocatòries i hem de continuar demanant expedient per expedient i instància per 
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instància. Per tant, de què ens serveix la seu electrònica? Segon, no estem d’acord que es voti 

conjuntament l’al·legació presentada per PDeCAT i l’aprovació definitiva, tot conjuntament. El 

desembre nosaltres vam votar en contra, precisament, de l’RLT, sobretot, per aquest mateix 

motiu perquè trobàvem i seguim continuant trobant injust que els dos càrrecs de confiança, els 

dos càrrecs eventuals amb retribucions de 38 mil i gairebé 49 mil euros, respectivament, i, per 

tant, triats a dit, tinguin la mateixa consideració, estiguin inclosos i estiguin equiparats amb 

aquells llocs de treball que han hagut de passar per un procés de selecció. Evidentment, la llei 

ho permet, ja ho sabem i ens ho ha dit en reiterades ocasions, vostè s’escuda en això però 

nosaltres no podem acceptar-ho com a excusa. Seguim pensant com al desembre, que tot ha 

anat molt ràpid i sense planificació, pensem que una Relació de Llocs de Treball cal treballar-la 

profundament amb totes les parts implicades, des de dalt fins a baix, és a dir, fins l’últim 

treballador de l’organigrama. Les fitxes descriptives d’aquesta Relació de Llocs de Treball 

només les han omplert els caps d’àrea o els caps de departament, no ho ha fet la totalitat de 

treballadors. Pensem que cal revisar totes i cadascuna d’aquestes fitxes descriptives per tal, 

d’alguna manera, que s’ajustin a la realitat laboral de cadascuna de les necessitats dels 

treballadors i treballadores de la casa. Considerem l’RLT com una eina de Recursos Humans, 

això per descomptat, hi estem d’acord, clar que sí, no en tenim cap dubte, és una bona eina per 

reconèixer una reivindicació ja històrica, per exemple, de molts auxiliars administratius que es 

troben amb un sou que, d’alguna manera, no reconeix la seva gran tasca, la tasca que estan 

fent amb un sou molt inferior respecte a la seva responsabilitat que tenen, però nosaltres no 

votem en contra de l’RLT, nosaltres volem votar en contra, i això volem que quedi clar, que 

votem en contra del procediment, de com s’ha dut a terme, en concret, aquesta Relació de 

Llocs de Treball perquè no tothom ha pogut dir-hi la seva. L’informe de la Generalitat nega un 

pagament massiu, només ho accepta en llocs singulars, jo avui pensava que avui l’interventor 

seria aquí i li volia adreçar la pregunta de què hi diu l’interventor? També dirigeixo la mateixa 

pregunta al Secretari, què diu el Secretari? L’informe que s’ha enviat a Madrid, després de la 

reunió amb el subdelegat del Govern, fent aquesta mateixa petició, què hi diu? No l’hem trobat 

tampoc a la seu electrònica i, evidentment, ho sabem, som conscients que aquesta Relació de 

Llocs de Treball l’aprovarà, l’aprovarà l’Equip de Govern, però si només ens quedem amb una 

aprovació, ens preguntem de què servirà? La podrà portar a terme? Està convençut que podrà 

pagar aquests sous? És només una promesa? Clar, s’ s’aprova aquesta RLT, s’ha de complir, 

s’ha de portar a terme, ha de pujar els sous, per tant, si l’aproven, pugi’ls. Pot fer-ho? Nosaltres 

preguntem si això pot fer-se. Torno a repetir, el senyor interventor, absent avui al Ple. Es 

podran fer aquests pagaments? Nosaltres, des d’aquí, el que volem dir és que, si s’aprova 

l’RLT, que no sigui només una medalla que vostè, com a alcalde, es pengi, sinó que per haver-

la aprovat, si us plau, apliqui-la. 

 

Sr. Alcalde: Per part de Convergència. 

 

Sr. Chamizo: Bé... 

 

Sr. Alcalde: : És que quan he començat... Però, sí, sí, digues, digues. No, que et tocava a tu 

abans però no... 

 

Sr. Velasco: Buenos días a todos. En el tema de la Relación de Puestos de Trabajo, los hechos 

que presenta CIU, todos tenemos la nota, presenta una alegación manifestando su desacuerdo 

con el que haya lugares de trabajo, cargos de confianza y lugares de trabajo que no han que 

pasar ningún proceso. Estamos totalmente de acuerdo con ello, tenemos una estimación de 

voto que hicimos el Pleno pasado pero sí que me gustaría preguntarle al Secretario si el 

nombramiento y cese de estos funcionarios es libre o corresponde al alcalde o presidente de la 
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entidad local correspondiente y si cesaran automáticamente en todo caso cuando se produzca 

el cese o expire el mandato a la autoridad a la que presten su función de confianza o 

asesoramiento aunque estén en la Relación de Puestos de Trabajo, de lugares de trabajo.  

 

Sr. Secretari:Sí, sí, el personal eventual lo nombra a su criterio quien lo puede hacer, que en 

este caso es el alcalde, y cuando cesa el alcalde, cesan …Y cuando el Sr. Alcalde, de hecho 

ya se ha hecho… Quan el Sr. Alcalde vol cessar ho pot fer en qualsevol moment.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Convergència? 

 

Sr. Chamizo: Sí, bueno, ara tinc una pregunta pel Secretari perquè em sembla que ha dit que 

quan cessa l’alcalde, cessa el càrrec de confiança. Has dit això?  

 

Sr. Secretari: Sí, sí... al final de la legislatura... 

 

Sr. Chamizo: És que... d’acord. Perdó, que he vist a la Junta de Govern Local que el nou càrrec 

que confiança de Promoció econòmica i Turisme té una data de finalització de contracte que és 

el novembre. No me lliga gaire això. Lo normal és que quan cessi l’alcalde, cessi ell.  

 

Sr. Alcalde: Pot contestar, si us plau, Sr. Secretari. Un altre cop, el mateix que ha dit. 

 

Sr. Secretari: En aquest cas hi havia... es va fer així, es va posar aquesta data límit perquè hi 

havia una partida pressupostària que no permetia, que no allargava fins a final d’any. Llavors, 

es va fer d’aquesta manera i amb una modificació s’haurà de complementar la partida perquè 

permeti continuar fins a final d’any.  

 

Sr. Chamizo: D’acord, gràcies. Bé, jo... ah, val, val. No, jo anava amb la línia del que ha dit la 

Sra. Aragonès. A veure, nosaltres vam presentar les al·legacions perquè pensàvem que... i no 

estàvem d’acord, com crec que no està d’acord ni els treballadors ni la gent de peu, que encara 

s’utilitzi aquesta mà de l’Alcalde per contractar personal. Jo crec que, lo més lògic, sent càrrecs 

importants, que s’hagués tret la plaça, com s’han tret moltes places i s’hagués agafat a la 

persona més adient i preparada pel càrrec. Bé, com s’ha dit aquí, la llei ho permet, nosaltres 

estem completament d’acord en què hi figurin aquestes dos persones dins l’RLT. Lògicament 

nosaltres som treballadors i, lògicament, no podem anar mai en contra de que a un treballador, 

per la seva feina, li regularitzi tant laboralment com econòmicament, el seu esforç però en 

aquest cas el nostre vot serà negatiu a la desestimació, primer, perquè el vam presentar 

nosaltres i perquè estem completament en desacord que aquestes dues persones hi figurin. La 

setmana passada al Ple extraordinari vam parlar d’aquest càrrec de confiança i algun grup es 

va manifestar, no molt a favor sinó referent a que complien un pacte, inclús l’anterior alcalde va 

dir que no en tenia cap. Nosaltres no entenem que encara es posin persones en aquesta 

circumstància i per això nosaltres votarem en contra d’aquesta desestimació.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies. A veure, estem aprovant definitivament la Relació de Llocs de Treball. 

Això, què vol dir? Vol dir que l’Ajuntament, l’Equip de Govern, conjuntament amb una empresa, 

ha fet una Relació de Llocs de Treball. No estem aquí aprovant quines persones ocuparan 

aquests llocs de treball ni tampoc la forma d’ocupar aquests llocs de treball. I això no ho diu 

l’Alcalde, ho diu la llei. Què és una RLT? Una RLT és una relació de llocs de treball, no parla ni 

com s’ha de cobrir aquests llocs, no parla com s’ha de cobrir, ni quines persones l’han de 

cobrir. Aquesta esmena que van ficar vostès està fora de lloc perquè, de la mateixa manera 

que ara hi ha previst que hi hagi dos persones de càrrecs de confiança amb aquests llocs que 
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vostès diuen que no... poden estar en un altre lloc en qualsevol moment, per lo tant, tindrien 

que votar en contra de tota la relació de llocs de treball. Per què? Perquè, si en comptes de 

tindre un càrrec de confiança a Turisme es decideix tindre un càrrec de confiança a Urbanisme, 

es podrà tenir també, en base a la Relació de Llocs de Treball però no perquè la Relació de 

Llocs de Treball et digui com s’ha de cobrir aquestes places. Jo crec que això ja es va dir en el 

seu moment. I, insisteixo, no és que ho digui jo, és que això és com ho diu la llei. Dintre dels 

pressupostos, es va preveure una bossa de més de 200 mil euros per tal de donar resposta a 

la Relació de Llocs de Treball, no sé per què s’ho qüestiona, és que no ho entenc perquè es va 

explicar en el Ple. Escolti, hi ha aquesta previsió, des de l’Equip de Govern, des del minut zero 

que vam entrar a governar, hem tingut damunt de la taula i com a prioritat el fet de que molts 

treballadors de casa nostra no cobren el que han de cobrar per la feina i la tasca que estan 

realitzant i això, la manera de solucionar-ho, és fer la Relació de Llocs de Treball i, en base a 

com tenim la llei avui en dia, intentar aplicar-la. Hem esgotat la via de la Generalitat i encara no 

tenim resposta de l’Estat i, si aquesta també s’esgota, tenim una altra opció que ja se li ha 

traslladat als treballadors, al Comitè, que ja ho saben perfectament bé. Per una altra banda, no 

els sembla curiós que els treballadors no hagin presentat cap esmena en aquesta Relació de 

Llocs de Treball? Què vol dir, que els hem enganyat? Oh! No sé. Clar, tenen l’oportunitat, 

home, hi ha un diàleg darrere de tot això, hi ha unes converses. L’RLT no és un document fixe, 

que no es pot moure, és un document viu, ha de ser viu i s’ha d’anar modificant constantment. 

Però, escolti, nosaltres les converses que hem tingut amb els treballadors, allò que els hem 

traslladat, ells entenen que aquesta és una Relació de Llocs de Treball, que no és la millor del 

món, evidentment que no, però una Relació de Llocs de Treball, a la setmana d’estar aprovada, 

moltes vegades s’ha de revisar i s’ha de canviar, bueno, doncs es revisa i es canvia, no passa 

res. Jo no, Sra. Aragonès, jo no em vull penjar cap medalla, no vull penjar-me cap medalla, el 

que aquí estem fent és donar resposta a una injustícia i això és el que volem des d’un principi, 

no vull cap medalla. Són 200 mil euros que ja estan al pressupost amb el compromís de l’Equip 

de Govern d’agafar aquests diners i està pendents per utilitzar-los amb la idea de que es faci 

justícia perquè, vostè ho ha dit, hi ha molts treballadors que estan fent més feina de la que li 

pertoca per categoria i per sou. Digui’m. 297 mil euros, bueno, és igual. Molt bé. Alguna cosa 

més? Per part de Ciutadans? Sr. Aragonès? No? Sra. Aragonès?  

 

Sra. Aragonès: Sí, bueno, a mi em sorprèn que digui que, d’alguna manera, aquests dos 

càrrecs de confiança poden ser uns altres i poden ocupar altres llocs, no hi posem noms i 

cognoms, però, ara per ara, estem aprovant una RLT que aquests llocs de confiança sí que 

tenen uns noms i cognoms i els ha triat vostè, val? Acabo. Ens està dient que és un document 

que no és el millor del món, bueno, fer les coses el millor del món és difícil, evidentment, però si 

d’alguna manera el dia que s’aprova ja està reconeixent que es pot millorar, ostres, doncs, per 

què no s’ha fet aquestes millores? Diu que és un document viu, que s’anirà modificant però, si 

ja el dia mateix de l’aprovació, diu que s’hagués pogut fer millor, ostres, potser que aquestes 

millores ja s’haguessin incorporat i no hi haguessin hagut aquests handicaps. Res més. 

 

Sr. Alcalde: Tot, és que això és un problema que tinc jo, jo crec que tot és millorable i sóc 

autocrític amb tot el que faig, d’acord? Aleshores sempre penso que és millorable i ja està, i és 

així, és un document que ja es va fer a finals d’any, hi ha hagut canvis i es pot millorar, 

evidentment que es pot millorar. Insisteixo, no hi ha cap al·legació dels treballadors, no hi ha 

cap, són els primers interessats, són els primers que directament els afecta, hi ha hagut una 

relació de diàleg amb ells. Escolti’m, no els sembla el vostès el procés aquest, no els sembla 

bé l’RLT? És el seu parer però és que resulta que aquells que directament estan afectats, 

bueno, no han presentat cap al·legació.  
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Sr. Chamizo: No, jo, contestant a... ah! perdó.  

 

Sr. Gallardo: Jo només volia puntualitzar que, d’acord amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 

la llei del 2007, la Relació de Llocs de Treball és un document preceptiu que ha de tenir 

qualsevol ens públic a fi efecte de poder gestionar els seus Recursos Humans. No és... o sigui, 

aquest Ajuntament ha estat sense una RLT que es va començar amb el mandat 07/11, no es 

va poder concloure per les circumstàncies  que fossin, sobretot de tipus econòmic, i s’ha tingut 

que reprendre un cop culminat el sanejament de l’Ajuntament per donar compliment a la llei 

que és l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i el principal que diu és que és un instrument de 

gestió i un instrument de gestió, necessàriament, ha d’estar viu. Per tant, estem fent un pas 

essencial perquè els recordo que és la primera Relació de Llocs de Treball que s’aprova en 

aquest Ajuntament, per tant, jo crec que era absolutament necessari tirar-ho endavant. Després 

està el tema de l’impacte econòmic de la Relació de Llocs de Treball. Aquest és el tema més 

complex hores d’ara atesa la legislació que contempla tota aquesta qüestió. Nosaltres, quan 

vam aprovar el pressupost, l’expedient de pressupost per l’any 2017, vam establir una previsió 

inicial de 297 mil euros amb la qual ateníem, d’acord amb la consultora externa i els criteris de 

la casa, l’impacte econòmic d’aquesta Relació de Llocs de Treball, és a dir, la compensació 

adequada amb efecte 1 de gener de 2017 d’aquells treballadors que considerem i perquè és 

així que estan desenvolupant tasques que mereixen una retribució més elevada. Què és el que 

passa? Ja ho vam dir en aquell moment. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la llei que regula 

les relacions laborals, el disseny de plantilles i tot el tema de Recursos Humans de 

l’Administració Pública, estableix que tothom ha de percebre una retribució d’acord amb el que 

realment fa, és el mateix que fa l’Estatut dels Treballadors per la resta dels treballadors. Però, 

què és el que passa? Que hi ha una normativa pressupostària molt restrictiva que impedeix 

increments generalitzats de les masses salarials, llavors hi ha un conflicte de legislacions que 

vam intentar...i per això no es va poder aplicar inicialment, es va fer una previsió inicial, una 

previsió de cash momentàniament. A fi efecte de què? De cercar un informe que ens permetés 

amb tranquil·litat, amb tranquil·litat, aplicar adequadament els recursos públics perquè 

l’interventor i el Sr. Secretari així també ens ho van aconsellar perquè estem jugant amb 

recursos públics, bueno, estem jugant, no, estem manegant. Llavors, què és el que vam fer? I 

ja els vam informar en el seu moment. Vam demanar un informe a la Generalitat. L’informe de 

la Generalitat no va ser concloent, és així, de vegades les administracions no es pronuncien de 

forma concloent, amb la qual cosa, ni el propi Equip de Govern ni els [Inaudible 24:07] 

nacionals van tenir els suficients arguments per aixecar aquesta retenció de crèdit i aplicar de 

forma immediata les retribucions complementàries amb efectes 1 de gener. Què és el que va 

fer l’Equip de Govern? Va sol·licitar audiència al subdelegat del Govern que, coincideix en 

aquest cas, és una persona experta en qüestions d’economia pública perquè ha exercit 

aquestes tasques en un altre ajuntament de gran importància en la nostra província, i li vam 

exposar clarament, clarament, aquesta situació. A més a més, donàvem compliment a un 

requeriment que ens havia fet la mateixa sotsdelegació de Govern amb la qual es volien aclarir 

per què s’havien incrementat d’una forma tan significativa el Capítol 1, el capítol de personal 

dels pressupostos, tenint en compte de que també s’havia produït el trasllat d’una part 

important de la massa salarial de les empreses, d’EMSA i EMOMSA, cap a l’Ajuntament per la 

municipalització dels serveis. En aquesta reunió els sotsdelegat ens va transmetre la 

comprensió d’un Ajuntament que està sanejat, està raonablement endeutat, està pagant a 

temps, té estalvis positius, té romanent de Tresoreria positiu i té capacitat per pagar-ho perquè 

ho ha reconegut al pressupost, que no pugui fer-ho. És una situació que s’està donant a molts 

àmbits, a molts municipis espanyols, municipis que tenen una situació econòmica sanejada, i 

després en parlarem amb el punt següent del Ple, però que no poden ni incrementar plantilla ni 

incrementar retribucions. Però és que, a més a més, la jurisprudència està reconeixent de 
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forma generalitzada que, en el cas de l’aplicació d’una primera Relació de Llocs de Treball, 

aquest és un tema important perquè és la primera, ho recordo, es pot perfectament produir una 

adaptació econòmica. Però, clar, sense un pronunciament clar d’una administració superior, i 

de la Generalitat malauradament no l’hem obtingut, li hem demanat al sotsdelegat de l’Estat 

que sigui l’Advocacia de l’Estat o al menys el Ministeri d’Administracions Públiques el que es 

pronunciï de forma taxativa i concloent de si podem aplicar això o no. Després d’això, jo crec, el 

sotsdelegat ens va assegurar que tindríem aquest pronunciament, el tindríem, perquè està 

havent-hi molts ajuntaments d’altres indrets que estan demanant aquesta mateixa qüestió. Si 

no tenim aquest pronunciament concloent o és un pronunciament desfavorable, esperem que 

sigui per acta de resolució administrativa, amb la qual cosa tindrem peu a recurs i podrem, 

inclús, fins i tot, anar cap a la jurisdicció contenciós-administrativa i seguir batallant per un dret 

que entenem que ens assisteix i per una legislació que vulnera claríssimament l’autonomia 

local. Per tant, el tema de la no aplicació de les retribucions no és un tema discrecional de 

l’Ajuntament, de l’Equip de Govern, ni molt menys, és un tema de que volem estar plenament 

segurs de que, en un moment donat, l’Advocacia de l’Estat ens ho impugni i ho tinguem que 

retrocedir perquè, clar, si ens ho impugnen i ens diuen clarament que això no ho podem fer i, 

fins i tot, com ha passat en altres ajuntaments, ens insten un procediment responsabilitat 

comptable, doncs, podem tenir problemes i això és el que no volem per tranquil·litat dels 

treballadors i tranquil·litat de tot l’Ajuntament. Per tant, jo crec que hem de deixar que l’Estat 

respongui, l’Advocacia de l’Estat o al menys el Ministeri d’Administracions Públiques i, a partir 

d’aquí, podem implementar fonamentadament les resolucions amb tota garantia jurídica per 

uns i pels altres que és, en definitiva, el que volem. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Sí? 

 

Sr. Chamizo: Jo crec que no feia menció al tema dels diners perquè, bueno, ja, com ha explicat 

el Sr. Gallardo, en els pressupostos ja estava retingut i eren uns 290 mil euros, com parlava 

més o menys el Sr. Alcalde. A veure, jo crec que s’ha parlat de... el Sr. Alcalde ha parlat d’una 

injustícia. Escolta, jo crec que és suficient injustícia que hi hagi persones que estiguin 

contractades a dit aquí en aquest Ajuntament, penso que és d’injustícia, en el dia d’avui, tal 

com s’estan desenvolupant les coses, i després d’haver muntat entre empreses i Ajuntament 

un munt de borses de treball. A veure, sé que l’RLT és... té que existir, s’ha d’aprovar però 

nosaltres volem insistir que no estem... nosaltres el que demanem és que aquestes persones 

que no passen cap procés de selecció... estiguin dins d’aquesta Relació de Llocs de Treball. 

Que és incomplir la llei? Bueno, hi ha lleis que són injustes i jo, per mi, aquesta és una llei 

injusta que gent que no passa cap procés de selecció, i torno a insistir, d’acord?, a dit pel Sr. 

Alcalde hi figurin perquè jo crec que si fos un treballadors que tinc que estar dins d’aquesta 

Relació de Llocs de Treball, hòstia!, em sentiria una mica dolgut perquè això passa a les 

empreses privades, mira! és diner privat i rai, però aquí és diner públic, eh! i, per tant, nosaltres, 

torno a insistir ja i per acabar i tancar aquest debat per la nostra part, a veure, nosaltres estem 

d’acord totalment en regularitzar si hi ha treballadors que estan per sota dels seus nivells de 

cobrament, s’ha de regularitzar però entenem que una cosa no va lligada amb l’altre. Nosaltres 

defensarem els treballadors sempre, inclús des del Consell d’Administració creiem que el 

nostre grup els ha defensat sempre i els seguirem defensant però creiem que això és un acte 

injust que estiguin dins de la Relació de Llocs de Treball. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Jo li convido a... com a grup polític de PDeCAT, entri una moció al proper 

Ple que l’aprovem, que l’aprovaran vostès, per instar al Govern a canviar això i que els seu 

grup al Parlament i a l’Estat voti a favor d’aquesta injustícia que vostè diu. Escolti’m, que aquí 

no estem fent res que no facin a Cambrils, a Reus, a Tarragona, a Barcelona, a poblets petits... 
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Escolti, si vostè creu que és una injustícia, com l’ha defensat, jo li convido, comenci a treballar 

amb els seu grup polític perquè tots aquests càrrecs de confiança que estan a tots aquests 

pobles i més, perquè algun dia he estat temptat de portar-li tota la relació de tots els càrrecs de 

confiança que tenen el PDeCAT per dir “escolti és que estem fent aquí —i Esquerra, 

evidentment— estem fent aquí una cosa molt dolenta, no, no!” Però clar, escolti, si és una 

injustícia, canviï-ho, faci tot el possible per canviar-ho, clar, escolti, és que no... Jo no ho puc 

canviar això, escolti, jo això, aquí no ho podem canviar. Ara! Vostè sí que ho pot canviar. 

Comenci a treballar dins el seu partit perquè això es canviï si troba que és una injustícia. Per 

una altra banda, ja ho he dit moltes vegades, sembla que aquestes persones no estan fent res, 

d’acord? “Bueno, sí, clar, no s’ha seguit el procés i no poden estar preparades i tal”, escolti, 

estan fent la seva feina i més de la seva feina, per lo tant, estan complint amb el seu deure i 

estan contractats de manera legal, ja està, és que no hi ha més.  

 

Sr. Chamizo: A veure, torno a insistir. Si us plau, aquí jo crec que ja ho he dit més d’una 

vegada i quan hem parlat d’impostos, quan hem parlat de xifres que es fixa en els altres 

pobles... a nosaltres ens interessa el nostre poble, ens interessa Mont-roig. A veure, clar que 

estic en desacord que el partit Socialista, Esquerra, Ciutadans i PDeCAT hi hagi càrrecs de 

confiança, clar que sí que estic en desacord i el meu partit, jo els hi he fet saber... que em fan 

cas o no em fan cas...però jo no estic d’acord igual que no estic d’acord aquí. A veure, i només 

faltaria que no fessin la feina encara, només faltaria això. Nosaltres mai, mai, hem posat en 

dubte la feina d’aquests càrrecs de confiança, del cap de comunicació fa més temps que està, 

de la persona nova encara no sabem com funcionarà i què farà, esperem... sembla que fa 

coses de Promoció econòmica i Turisme, no? La persona que han contractat ara, no? Ah, val, 

val, no... però em sembla que se l’ha agafat per cap de Promoció econòmica... Pues jo crec 

que, a veure, clar que han de fer la feina i ja veurem la seva vàlua. Desgraciadament, vam tenir 

una persona que al mes i mig o dos mesos va tenir que marxar, bueno, doncs esperem que 

aquestes persones facin encara millor la feina i vostè la pugui mantenir tota la resta de mandat, 

però mai hem posat en dubte la feina d’aquestes persones, mai.   

 

Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. Sí? 

 

Sr. Velasco: Yo, por alusiones. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en parte con lo de los cargos 

de confianza pero voy a comentar una cosa. Lo que no estoy para nada de acuerdo es que 

usted ha propuesto saltarnos la ley. La ley no se puede saltar en este país. Gracias.  

 

Sr. Chamizo:  A veure, jo he dit que la llei, a vegades, és injusta, a vegades, és injusta i, com 

ha dit Esquerra Republicana, aquí es compleix la llei, d’acord? Però a vegades és injusta i, en 

aquest cas, per mi, és injust que una persona opti a un lloc de treball sense poder competir 

amb les altres persones. És lo que penso jo. 

 

Sr. Alcalde: És que no veu que no…estem entrant en un debat... no té els mateixos drets una 

persona que entra amb un procés que una persona que no entra, no té els mateixos drets. Una 

persona que passa un procés, opta a funcionari, té uns drets i una persona que... és que estan 

ficant-ho en un lloc que no té res a veure i vostès estan intentant fer veure que és el mateix. 

No! La persona que passa un procés té un període de prova i, a partir d’aquell moment, 

escolti’m ha de complir la seva feina i és molt difícil fotre’l fora. El càrrec eventual, ja ho ha dit 

vostè, funciona, bé, no funciona, fora. I acaba amb el, bueno, és que no tenen els mateixos 

drets, ja està, és que és diferent.    
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Sra. Aragonès: Bueno, jo, també per al·lusions de part seva. Evidentment que Esquerra 

Republicana té càrrecs de confiança en diferents ajuntaments però això no vol dir que jo, com a 

regidora, pugui defensar els càrrecs de confiança en el meu ajuntament. És a dir, vostè s’està 

escudant per justificar els seus càrrecs de confiança, que hi ha altres grups municipals en altres 

poblacions que en tenen, això no és un argument vàlid. Prefereixo que, d’alguna manera, com 

a mínim, el que ha fet ara, que ens vengui el càrrec de confiança per la seva competència 

professional, perquè és bo, però no perquè ho té justificat perquè els altres grups municipals 

també poden tenir càrrecs de confiança. Bé, jo torno a agafar el fil una miqueta del punt perquè 

hi ha dues qüestions que he preguntat i no se m’han contestat, a veure si... Era el tema de les 

fitxes descriptives, de preguntar per què només les van complimentar els caps d’àrea o les 

persones d’un càrrec superior i no la totalitat de treballadors? I després em torno a remetre a la 

seu electrònica de per què només podem veure les convocatòries i no s’hi adjunta la resta de 

documentació? Faltaven aquestes dues preguntes.     

 

Sr. Alcalde: Bé, jo no m’escudo en res i no és una argumentació, simplement he ficat un 

exemple, el senyor de PDeCAT diu que no, que era una injustícia i jo dic “escolti, si no els 

agrada els càrrecs de confiança doncs facin això”. No m’estic escudant, els tenen a altres llocs i 

ja està, no és una qüestió d’escudar-me, ni el tipus d’argumentació que utilitzo jo potser a vostè 

no li agrada però és el utilitzo... sí, me l’ha qüestionat també. És el que utilitzo, si no li agrada, 

no sé... ho escolta d’una altra manera. Referent a les fitxes, hi ha una empresa que ha fet 

aquest procés i un informe d’aquesta empresa i un informe de Secretaria i un informe de 

Recursos Humans... Escolti, consulti l’expedient i miri a veure per què no es va fer això. Sobre 

el tema de la seu electrònica, requereix... ens agradaria tenir més personal per ficar tot això, no 

és tan fàcil, no és dir “clico aquest botó i ja se’n va cap allà”, hi ha un procés intern més costós. 

El salt que hem donat en un any i mig, dos anys, de quan vam entrar a ara, és important, no 

arribem, no arribem, el mateix que li he dit abans, sóc una persona que no estic mai tot el 

satisfet que m’agradaria, no arribem, sí, s’ha de millorar, és una de les coses que... estem 

millorant-la, no, no, el que no m’agradaria és que pensin que no fiquem l’expedient perquè no el 

vegin. Escolti, quan vulguin, l’altre dia el Sr. Aragonès em va preguntar “escolta, vull consultar 

no sé què, entro...”,  “escolta, parla amb l’arquitecte”, penso que hi va anar. I el mateix, escolti, 

qualsevol cosa, parlar amb el Secretari. No estem aquí nosaltres aplicant a raja tabla tot això. 

Aleshores, esperem que en poc temps tots els expedient puguin estar penjats a la seu 

electrònica i, mentrestant, aquells que vulguin consultar... Fa poc el grup del PDeCAT va 

demanar un munt d’expedients, bueno, i se’ls van enviar. Bueno, que a vegades no surt tot al 

100 %, bé, ho reconeixem, però, clar, estem passant d’un punt a un altre i això requereix 

dificultat, però no és voluntat de l’Equip de Govern, ni molt menys, no donar la informació quan 

se’ns demana. Si no hi ha res més, passaríem a la votació d’aquest punt. Sr. Secretari, què és? 

Votar en contra de la desestimació, votar a favor de la desestimació? Com és? D’acord, 

d’acord. Vots en contra de l’aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball? Per part 

d’Esquerra i PDeCAT. Abstencions? El Grup de la FIC. I a favor? La resta de grups. . 

 

Identificació de l’expedient: Al·legació a la Relació de Llocs de Treball de 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i aprovació 

definitiva. 

Expedient número:  Serveis Interns / Secretaria General / RRHH / mam / 

396/2016 G 
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Tràmit:  Resolució 

  

Fets 

1. El dia 21 de desembre de 2016 el Ple de la Corporació, en la seva sessió extraordinària, va 

aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball exposant-la al públic durant el període de 

15 dies hàbils des del dia 26 de gener de 2017 i fins al 15 de febrer de 2017 (ambdós 

inclosos). 

 

2. El 15 de febrer de 2017 el grup municipal de Convergència i Unió (actualment denominat 

(PDeCAT) presenta una al·legació manifestant el seu desacord en què hi figurin com a 

llocs de treball càrrecs de confiança i llocs de treball que no han de passar cap procés de 

selecció ni cap prova que avali l’aptitud de l’individu per a desenvolupar la seva tasca i 

només obeeixen a criteris de discrecionalitat i oportunitat política. 

 

 
3. Segons l’article 8 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que són empleats 

públics qui desenvolupi funcions retribuïdes en les Administracions Públiques al servei dels 

interessos generals com els funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, ja 

sigui fix, per temps indefinit o temporal i el personal eventual. 

 

4. El Règim Jurídic d'aquest personal eventual es troba regulat en els articles 104 i 104 bis de 

la Llei de Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 176 del Reial decret 

Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de Règim Local, i en l'article 12 del Text Refós de la Llei de l'Estatut 

Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

 

5. L’article 12 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial 

decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre estableix que és personal eventual el que, en 

virtut de nomenaments i amb caràcter no permanent, només realitza funcions 

expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent retribuït amb 

càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquesta fi.  

 

6. Al personal eventual li serà aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva 

condició, el règim general dels funcionaris de carrera. 

 

7. El nomenament i cessament d'aquest personal correspon, en exclusiva, a l'Alcaldia-

Presidència de la Corporació, sense que la competència sigui delegable. Podran ser 

cessats o separats lliurement, a qualsevol moment del mandat de l'actual Corporació. El 

cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l'autoritat a la qual es presti la 

funció de confiança o assessorament. 

 

8. La condició de personal eventual no podrà constituir mèrit per a l'accés a la Funció Pública 

o per a la promoció interna.  
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9. El personal eventual solament podrà exercir funcions expressament qualificades de 

confiança i/o assessorament especial, la qual cosa comporta que aquest personal no podrà 

realitzar funcions que coincideixin amb l'assessorament que correspon tant als funcionaris 

amb habilitació de caràcter nacional com a les funcions pròpies dels funcionaris de la 

pròpia Corporació i que, al seu torn, corresponguin a les Escales d'Administració General o 

Administració Especial. 

 

10. És potestat autoorganitzativa d’aquest Ajuntament de tenir a la plantilla de personal 

personal eventual. 

 

11. Considerant que, de conformitat amb el previst a l’article 74 del Reial Decret Legislatiu 

5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic – TREBEP -, les Administracions Públiques han d’estructurar la seva 

organització mitjançant relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius 

similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació 

professional, els cossos o escales, en cada cas, a què estiguin adscrits, els sistemes de 

provisió i les retribucions complementàries, havent de ser aquests instruments públics. 

 

12. Considerant que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local – 

LRBRL -, en el seu article 90.2 preveu que les Entitats Locals realitzaran la relació de tots 

els llocs de treball existents en la seva organització, en els termes previstos en la legislació 

bàsica sobre la funció pública, i que correspon a l’Estat establir les normes per a 

confeccionar els llocs de treball, la descripció dels llocs de treball tipus i les condicions 

requerides per a la seva creació. 

13. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 3 de maig 

de 2017. 

  

Fonaments de dret 

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 

2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  

 

3. Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 

  

El Ple de l’Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC;A-VX+; IMM; Grup 
mixt i C’s), 6 vots en contra (grups municipals: PDeCAT i ERC) i 1 Abstenció (grup 
municipal: FIC) acorda:  

1. Desestimar l’al·legació presentada pel grup municipal de Convergència i Unió (actualment 

denominat PDeCAT) sobre la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mont-roig 

del Camp i en concret pel que fa al personal eventual. 
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2. Aprovar definitivament la relació de llocs de treball i publicar íntegrament la citada relació 

en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 

remetre una còpia de la mateixa a l'Administració de l'Estat i al Departament de 

Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies. 

 

3. Comunicar aquest acord als interessats, al departament de Recursos Humans i als 

representants sindicals. 

 

03. Secretaria. Expedient 4937/2017.Instar, si procede, al Gobierno de España 

adopten iniciatives legislatives que permitan a las Entitades Locales españolas 

reinvertir su superàvit para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Sr. Alcalde: El punt 3, “instar, si procede” —està en castellà perquè se li ha de passar...no, està 

en català... mig, mig, sí, està mig, mig— “instar, si procede, al Gobierno de España para que 

adopten medidas legislativas que permitan a las entidades locales españolas reinvertir su 

superávit para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”. Li agrairia al regidor d’Hisenda si 

volia fer una explicació del punt.  

 

Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Es tracta de... hem parlat d’injustícies i qüestions d’aquestes, 

a veure, hi ha una cosa molt clara, les administracions locals i, en particular, els ajuntaments 

són els únics que han fet els deures amb el decurs d’aquesta crisi i són els únics ens públics 

que han aconseguit anivellar, no només anivellar els seus comptes, sinó fins i tot presentar un 

superàvit significatiu, superàvit que està apaivagant, fins i tot, el superàvit global de les 

administracions públiques en termes macroeconòmics. En quina situació ens trobem? Que, 

d’acord amb les restriccions legals que hem comentat abans, per exemple, amb el tema de les 

masses salarials, o fins i tot amb el tractament dels superàvits, nosaltres no podem, tot i tenir 

liquiditat, tot i estar endeutats raonablement des del punt de vista global, tot i disposar de 

capacitat de pagament, tot i disposar d’unes xifres de gestió globalment molt correctes, se’ns 

impedeix reinvertir els superàvits que tenim amb la millora dels serveis i els béns públics que 

proveïm als nostres ciutadans. Això és una veritable injustícia, és una veritable invasió de 

l’autonomia local i, a més, no té cap justificació perquè, precisament, l’administració local és la 

que està més sanejada i està contribuint, repeteixo, a disminuir el dèficit global que pateixen les 

administracions públiques. La bona notícia sortia ahir, precisament, que els quatre grups 

majoritaris del Congrés, el PP, Socialistes, Unimos Podemos i Ciudadanos, havien acceptat i 

així ho havien comunicat al president de la Federación Española de Municipios y Provincias, 

introduir aquesta esmena al projecte d’expedient de pressupostos per l’any 2018, amb la qual 

cosa ens permetria, hem de veure amb quines restriccions i amb quins criteris, la reinversió 

dels superàvits, entenem que finalment serà el romanent de Tresoreria perquè el superàvit 

només afecta puntualment a un any i és una xifra comptable de difícil seguiment, amb la millora 

de béns i serveis públics. I el que entenem és que els ajuntaments, que som la part implicada, 

hem de reforçar aquest criteri, ara ho tenim molt més a l’abast perquè aquests grups polítics al 

Congrés dels Diputats han acceptat introduir aquesta esmena, però, en qualsevol cas, el que 

es proposa és, precisament, reforçar aquest plantejament i que amb la llei de pressupostos, 

amb la llei d’acompanyament de pressupostos generals de l’any 2018 es pugui, efectivament, 

obrir la possibilitat de que els ajuntaments reinvertim aquests expedients i, si tenim la liquiditat 

adequada, millorar sobretot el capítol d’inversions i de provisió de serveis públics sensibles. I 

aquest seria el punt que entenc que serà, que ha de ser generalment acceptat per la seva 

pròpia capacitat per beneficiar els ciutadans d’un municipi com és el cas del nostre. 
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Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Per part del grups, alguna intervenció? No? Per part 

d’Esquerra? Sí? 

 

Sra. Aragonès: Bé, nosaltres hi estem d’acord. Compartim, com planteja, que la llei d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera ha suposat pels municipis una evident pèrdua 

d’autonomia en la gestió dels nostres recursos. De fet, el grup d’Esquerra Republicana va estar 

a punt d’entrar una moció per demanar gairebé el mateix. Reivindiquem, evidentment, que, si el 

nostre ajuntament compleix amb els requeriments en matèria d’endeutament i té romanent de 

Tresoreria positiu, puguem utilitzar lliurement, evidentment, el nostre superàvit. Això sí, ens 

agradaria poder afegir un acord, més que res perquè quedi palès que, d’alguna manera, 

aquests diners del superàvit, el que es farà d’alguna manera és buscar eines que permetin 

retornar aquests recursos a la ciutadania en forma de millors serveis públics, com per exemple, 

polítiques socials, promoció econòmica o, per exemple, ocupació o bé per dur a terme aquelles 

inversions que estan, d’alguna manera, aturades al municipi.  

 

Sr. Gallardo: Jo, en principi, no tinc cap inconvenient, el que passa és que estem fent servir una 

moció estàndard de la FEM, amb lo qual, és una moció estàndard, amb la qual cosa, jo, amb 

l’esperit no tinc cap inconvenient...  

 

Sr. Alcalde: És aquesta moció la que va cap al Congrés… 

 

Sr. Gallardo: I és la moció que va cap al Congrés... 

 

Sr. Alcalde: Jo tampoc entraria res en aquest sentit.   

 

Sr. Gallardo: A veure, amb esperit, jo crec que tot el que vostè ha dit ho compartim totalment i 

absolutament però jo, si més no, aniria amb el redactat de la moció perquè és una moció 

estàndard que s’està aprovant a tots els ajuntaments. Ho deixo al seu criteri. 

 

Sra. Aragonès: Bueno, en tot cas, en cas que es pogués aconseguir que hi hagués una mica el 

compromís de l’Equip del Govern de que aquest superàvit sobretot es dediqués a necessitats 

reals del municipi. 

 

Sr. Gallardo: Evidentment, evidentment. 

 

Sr. Alcalde:  Sí, sí, no hi ha problema. Passaríem, doncs, a les votacions. Vots en contra? 

Abstencions? Doncs, quedaria el punt aprovat per unanimitat. 

 
Identificación del expediente Instar al Gobierno de España adopten 

iniciativas legislativas que permitan a las 
Entidades Locales españolas reinvertir su 
superávit para mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos. 

Expediente número Secretaria General 
Tràmite Aprobación 
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Las Entidades Locales españolas son la única administración pública que cumple con los 
objetivos de estabilidad. Su contribución a la reducción del déficit público del Reino de España 
ante la Unión 

Europea ha sido determinante. 

Desde el año 2012, el conjunto de las Corporaciones Locales viene generando superávit: 

  

2012 0,32 % PIB 2.287 mill. € 

2013 0,55 % PIB 5.474 mill. € 

2014 0,53 % PIB 5.938 mill. € 

2015 0,47 % PIB 5.094 mill. € 

2016 0,64 % PIB 7.083 mill. € 

  

Pero las restricciones impuestas a su reinversión han impedido que los ciudadanos de los 
municipios españoles vean mejorada su calidad de vida. 

Los Alcaldes y Alcaldesas españoles se ven en graves dificultades para explicar a sus vecinos 
que no pueden atender sus demandas a pesar de contar con recursos disponibles para ello. 

Durante los últimos ejercicios, la obligación de circunscribir la reinversión del superávit al 
concepto de “inversión financieramente sostenible” y de generar nuevos ingresos por la misma 
cuantía de la 

reinversión, ha impedido realizar infraestructuras y prestar Servicios demandados por los 
ciudadanos. 

A estas restricciones, para 2017 se suma la de no poder hacer ninguna reinversión hasta que 
los Presupuestos Generales del Estado para este año estén definitivamente aprobados, a 
finales de este semestre o principios del próximo, haciendo imposible la tramitación de los 
expedientes administrativos durante este ejercicio. 

  

Precisamente ahora, cuando mejor es el superávit de las Entidades Locales Españolas (7.083 
mill. €, un 39 % más que en 2015; casi 26.000 mill. € en términos agregados desde 2012) y 
cuando nuestro país, por fin, ha cumplido el objetivo de déficit comprometido con Bruselas, 
más restricciones vamos a tener para hacer uso de unos recursos que son nuestros y que 
deben ser utilizados en beneficio de nuestros vecinos. 

Esta situación, a juicio de la Junta de Gobierno de la FEMP ‐coincidiendo con todos los 
gobiernos locales de nuestro paísno puede ser aceptada. Ha llegado ya el momento de que se 
nos permita reinvertir nuestro superávit sin más restricción que el cumplimiento de la 
estabilidad presupuestaria. 
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Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión extraordinaria, celebrada 
el 6 de abril de 2017, a iniciativa de su Presidente, Abel Caballero. 

Visto el acuerdo de la Comisión Informativa de la Area de Impulso económico de fecha 3 de 
mayo de 2017 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimitat, acuerda:  

1.‐ Instar al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios a que, por la vía de urgencia, 
adopten iniciativas legislativas que permitan a las Entidades Locales españolas reinvertir su 
superávit sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa 
que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, con el único límite 
de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria. 

2.‐ Teniendo en cuenta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017, la Disposición addicional nonagésima segunda, deberá establecer que el plazo 
temporal para poder realizar la reinversión del superávit de 2016 en los términos señalados 
contemple los ejercicios 2017 y 2018, tanto en relación con los compromisos de gasto como 
con las ejecuciones.  

Por lo tanto, quedaría sin aplicación legal el contenido del párrafo segundo del apartado 5 de la 
Disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuanto a la 
condición de que el gasto ejecutado en el año 2018, tenga que estar comprometido en el año 
2017, pudiendo comprometerse y ejecutarse el gasto en el año 2017 y 2018. 

  

3. Trasladar esta Resolución, a traves de la Federación Española de municipios y provincias,  a 
todas las Corporaciones Locales españolas para su conocimiento y, si lo estiman oportuno, 
para que el Pleno de la Corporación manifieste su apoyo a la misma. 

 

 

4. Afers sobrevinguts 

No hi ha assumptes a tractar 

5. Mocions 

No hi ha mocions a tractar 

6. Precs i Preguntes 
 

Precs i preguntes. Sí? Per part de Ciutadans. 

 

Sr. Velasco: Sí, esta es para usted, Sr. Alcalde. Recogemos la información del Comunica. El 

Ayuntamiento inicia este mes de abril un proceso de participación ciudadana para recoger 

aportaciones e ideas para la plaza Miramar, esto se hizo en el mes de abril. No acabamos de 

entender, por ejemplo, cómo se han… creo que se han recogido nuevas… instalación, no, 

divertimentos para los críos, o sea, parque, etcétera, etcétera, mobiliario, suelo, etcétera, 



17 
 

etcétera. Nos preguntamos si esto, ya que entraba en un proceso participativo, no acabamos 

de entender cómo conjuga la participación, si se ha tenido en cuenta, si no, qué se hará 

después con el resto de este material, vamos que… 

 

Sr. Alcalde: Gracias. Dentro de los presupuestos, el Equipo de Gobierno tenía previsto ya hace 

meses una partida importante para arreglar todos y cada uno de los parques infantiles que 

tenemos, sobre todo aquellos que estaban mal, había algunos que no y algunos se han 

cambiado piezas, en otros se ha ampliado, etcétera, etcétera. Dentro de este proyecto, 

evidentemente, estaban los de la plaza Miramar porque su estado era desastroso, ¿de 

acuerdo? Paralelamente, sí que hay un proceso de participación ciudadana donde la gente, 

bueno, estaba, me parece que acaba hoy, ha habido una serie de aportaciones y tal. ¿Qué 

pasará con el parque actual? Si los ciudadanos deciden que tiene que seguir, pues seguirá. Si 

los ciudadanos deciden que tiene que ser otro, se desmonta, se lleva a otro sitio, se quitan las 

plaquitas que son placas del suelo, se llevan a otro sitio y ya está. Consideramos, el Equipo de 

Gobierno, y valoramos, esto no, de repente no dijimos “¡mira qué problema!”, no, valoramos 

que más vale tener el parque allí puesto y bien puesto porque no sabemos cuánto durará el 

proceso de construcción, de redacción del proyecto, de construcción, esto se puede alargar y, 

mientras tanto, consideramos que es un gasto que se puede reutilizar después perfectamente. 

Porque si ahora resulta que tardamos seis o siete meses a que se inicien las obras, mientras 

tanto, evidentemente, los niños pueden disfrutar de un parque bastante mejor del que tenían. 

 

Sr. Velasco: De acuerdo. Pues, gracias y espero que en un futuro nos gusta eso de volver a 

utilizar cierta parte de material en el municipio porque le aportaremos alguna idea… de reubicar 

material del municipio.  

 

Sr. Alcalde: Bien. 

 

Sr. Velasco: Gracias. 

 

S. Alcalde: De nada.  

 

Sr. Velasco: Para el Sr. Gallardo. Era el tema sobre… le hice una pregunta en una Comisión 

Informativa sobre datos sobre la tasa de ocupación del dominio público del 1,5 %. Nos 

facilitaron una información en la que vienen las grandes empresas que por su despliegue 

pasan por un municipio y el municipio, el Ayuntamiento en este caso, tiene el deber de 

controlar el pago de esta tasa. Creo que esta tasa se hace a través de BASE y nos gustaría 

saber… a ver, igual que se pone énfasis en los impuestos que pagan nuestros vecinos, saber 

si estas empresas se les exige, se les supervisa que cumplen con sus obligaciones. 

 

Sr. Gallardo: En todo caso, sobre los datos más concretos, permitirá que lo examinemos y que 

le respondamos… creo que es una información que merece ser respondida por escrito. Le 

facilitamos en su día la relación nominal del Padrón sin valorar de las empresas  que están 

satisfaciendo esta tasa en nuestro municipio. Como usted vio, son empresas básicamente de 

comercialización de energía eléctrica y de comercialización de gas y de servicios de 

telecomunicaciones, no se trata, no están aquí incluidas, por un lado, las de telefonía móvil 

porque en su día el Tribunal Supremo anuló la tasa del espacio radioeléctrico que afectaba a 

los municipios, ni tampoco están incluidas, y esto es un punto de debate que también se está 

suscitando y que posiblemente en su momento obligue a modificar la ordenanza o incluso a 

aprobar una nueva, los grandes operadores de transporte de energía eléctrica y de gas, nos 

estamos refiriendo básicamente a Red Eléctrica Española y AENA Gas que son compañías 
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que, como ustedes saben, no obtienen un aprovechamiento final que es lo que precisamente 

grava la tasa, sino que utilizan… pasan por el municipio vendiendo, transportando la 

electricidad, en un caso, y el gas natural, en otro, para otras compañías que lo comercializan. 

Para eso ya hay un frente judicial importante abierto que usted conocerá, aquí se están 

adoptando medidas concretas de tipo legal para contactar con BASE para coordinar las 

actuaciones para establecer una ordenanza específica que contemple todo este tema. Y 

volviendo un poco a lo de la tasa del 1,5 %, está contemplada en la tasa de aprovechamiento 

del dominio público del vuelo, suelo y subsuelo, son unos padrones que se confeccionan de 

forma bastante estandarizada bajo unos criterios objetivos. En todo caso, lo que le facilitaremos 

es los criterios mediante los cuales se confecciona estos padrones, una relación valorada del 

padrón, cómo se actualizan y que evidentemente, no solo el Ayuntamiento por la cuenta que le 

trae, porque el nivel… hace el seguimiento y hace la aplicación sino porque, precisamente, 

como son, es un tributo que tiene una carga muerta muy limitada, es decir, es de muy fácil 

gestión porque hay muy pocos contribuyentes y, precisamente, tiene un nivel de morosidad 

cero, prácticamente, en la práctica, cero, pues es muy agradecido. Entonces, ya le 

informaremos de todos estos datos y, en todo caso, ya le responderíamos por escrito si no 

tiene usted inconveniente.  

 

Sr. Velasco: No, de acuerdo. Gracias. Sr. Alcalde es un ruego, en este caso, para el Sr. 

Gallardo. Lo hago como pregunta o… 

 

Sr. Alcalde: No le he entendido.  

 

Sr. Velasco: Tengo un ruego, no una... 

 

Sr. Alcalde: Ahora tiene un ruego, sí hágalo... 

 

Sr. Velasco: Así no tenemos después que pasar al turno de preguntas. Sí, Sr. Gallardo, creo 

que también le comenté y le argumenté… por mediación estamos en contacto con vecinos en 

una zona del Paseo Marítimo, una ordenación de sentido de circulación, en este caso es en la 

calle Vaixell i la parte que da al Paseo Marítimo y comenté en un ruego que atendería el 

cambio de sentido de esta dirección. 

 

Sr. Alcalde: Hay un informe por parte del jefe de la Policía porque, precisamente, cuando se ha 

hecho ahora todo esto, yo le pedí que hiciera un informe de por qué se hacía de esta manera. 

Hay un informe, si quiere, se le puede hacer llegar.   

 

Sr. Velasco: Sí, pero lo que nosotros comentamos es un simple cambio de dos sentidos de 

dirección. 

 

Sr. Alcalde: Sí, nosotros también y hay un informe por parte de la Policía que aconseja no 

hacer este cambio y mantenerlo como está. Es lo que… por eso, hay un informe detrás no es 

una decisión de que “mejor que vayan los coches hacia allí que hacia allí”, aquí pues hay un 

informe detrás del jefe de Policía que recomienda que se mantenga tal y como estaba hasta 

ahora. Entones, si acaso, buscamos el informe y se lo hacemos llegar. 

 

Sr. Velasco: De acuerdo. Si me facilita el informe. Gracias. De acuerdo, gracias. 

 

Sr. Alcalde: ¿Ya está? Per part d’Esquerra. 
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Sra. Aragonès: Bé, nosaltres, la nostra pregunta és referent al nou impost de les centrals 

nuclears, a veure què sabem, coneixem quina repercussió econòmica tindrà al municipi i, 

bueno, suposo que és en funció de la nostra àrea d’influència si també tenim novetats sobre 

aquest tema. 

 

Sr. Alcalde: Jo tinc justes, hi ha pendent de desplegar un reglament per tal de gestionar aquest 

impost de cara als municipis que estan afectats. Aquest reglament, en aquests moments, està 

dient que els municipis de l’àrea de 10 kilòmetres tindran una part d’aquest impost, parla també 

de com s’ha d’invertir, bueno, hi ha una sèrie de coses i tal d’aquest reglament que, insisteixo, 

no està aprovat, que en certa manera, per lo que jo acabo d’entendre, ens deixa una miqueta 

descol·locats als municipis i haurem de dependre molt de la decisió de la Generalitat. No està 

clar que aquests diners que vinguin cap a municipis es puguin destinar realment a les 

necessitats que coneixem al municipi i, probablement, sigui la Generalitat qui decideixi i, inclús, 

que això s’utilitzi per altres municipis i per altres pobles de la comarca. Vaig veure ahir en una 

xarxa social que tenen una xerrada sobre la República Catalana o el futur de la 

República...vostès aquí en el municipi és possible part del, precisament, del Secretari General 

d’Economia, em penso que és qui porta aquest tema. Fa poc hi va haver una reunió, jo no vaig 

poder... no estava convidat. Jo li convido que li traslladi que qui estan afectats directament per 

les centrals nuclears són els municipis del voltant, qui el dia que no estiguin aquestes centrals 

nuclears estaran afectats directament som nosaltres i qui ha de prendre les decisions i tindre 

els majors recursos possibles per quan marxin aquestes centrals són els municipis que estem 

més a prop i afectats, més enllà de temes de seguretat i tot això. Em consta també que dintre 

del grup, al Parlament de Catalunya, el grup de JuntsxSí, també hi ha diferències a l’hora 

d’aplicar aquest impost. A mi m’agradaria poder influir molt més però nosaltres estem influint 

molt poc, inclús li diré més, hi va haver una convocatòria per part de l’Associació de Municipis 

afectats per Centrals Nuclears en el qual, en el cas de Vandellós, estan... dels cinc municipis, hi 

ha quatre dintre d’aquesta associació i, en el cas d’Ascó, de les dues centrals d’Ascó, hi ha un 

percentatge bastant important dels municipis, hi va haver una convocatòria per tractar aquest 

tema dintre dels municipis i cap ajuntament governat per Esquerra es va presentar en aquesta 

convocatòria, en canvi els governats per PSC o Convergència o algun independent sí que es 

van presentar. Per tant, aquí hi ha molta jugada política per darrere, hi ha molts interessos i 

aquí s’està jugant, segons com, amb les necessitats i prioritats dels municipis més afectats.  

 

Sra. Aragonès: Val, la meva pregunta anava en aquesta direcció perquè m’interessa saber 

exactament la informació que tenen vostès a l’Ajuntament, malgrat no estigui governat per X 

partit polític....acabo, acabo... Està bé totes aquestes dilacions que ha fet, nosaltres 

evidentment defensarem des d’aquí al municipi que aquest impost reverteixi, repercuteixi en els 

pobles que estan afectats en funció de la seva àrea d’influència. També aprofito per convidar-lo 

a l’acte de la República que farem amb el Lluís Salvadó el divendres i, fins i tot, que li pugui 

traslladar vostè mateix aquesta pregunta, però evidentment que no dubti, en cap moment... A 

més a més, he tret el tema expressament per conèixer la seva opinió i quines notícies en tenia 

fins aleshores, a nivell de contrastació i, bé, que nosaltres el que defensem, repeteixo, és que 

aquests ingressos d’aquest impost reverteixin en el municipi i ho farem arribar on ho hàgim de 

fer arribar. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Hi va haver una convocatòria per part del Secretari General, vull recordar 

que fa algo més d’un any, que va ser abans de que el Constitucional tirés enrere l’anterior 

impost, i allà ja se’ns va informar, o sigui, sí que es va informar, es fa informar el Secretari 

General per on anirien les coses. Això no ha variat molt. Estic... per lo tant, sí que ens ha donat 

certa informació i fa dos setmanes va venir aquí, a Ascó, si no recordo malament, i va estar 
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reunit amb els presidents dels consells comarcals de La Ribera i del Baix Camp, conjuntament 

amb els alcaldes d’Ascó i de Vandellós, que serien els municipis capçalera. Sí que... o sigui, 

m’ha fet aquesta pregunta. Agraeixo el convidar-me, crec que demà no puc venir. Jo li he 

contestat també expressament perquè vostè m’ha fet aquesta pregunta expressament. O sigui, 

la meva resposta també anava amb aquest sentit. Gràcies. Alguna cosa més? 

 

Sra. Aragonès: Bé, la següent pregunta va potser dirigida al... López, al Sr. López, no em sortia 

el cognom. Sobre el Centre de Dia. Ens consta que la responsable del Centre de Dia va 

demanar poder ocupar la via pública per fer una venda d’articles que havia fet la gent gran i se 

li va denegar aquest permís en una Junta de Govern Local. En canvi, la mateixa Junta de 

Govern Local els autoritza o els convida, d’alguna manera, a realitzar un altre tipus d’activitat 

que no sigui a la plaça Miramar sinó que sigui davant del Centre de Dia, no? Una mica la nostra 

pregunta és quines altres activitats els autoritzarien i per què, d’alguna manera, no se’ls va 

donar permís per fer aquesta activitat a la plaça Miramar, em sembla que era el 21 d’abril. 

 

Sr. López: Bé, això m’ho va traslladar el cap de Serveis Socials i la meva decisió és, això era 

en vísperes de Sant Jordi, vam dir de fer tots junts l’activitat de Sant Jordi, això era dies abans, 

dies després de l’activitat de Sant Jordi, d’acord? Encara que ara ha sortit ara com a Junta de 

Govern, això és una cosa que ve d’aquelles dates aproximadament. Mai de la vida ens 

negaríem a que els avis i les iaies facin l’activitat aquesta però vam dir “sobresaturarem, 

estarem un dia, un altre dia... fem-ho tots junts, fem l’activitat tots junts el dia de Sant Jordi”. 

Això és el que se’ls va proposar i si no es podia fer perquè s’havien de vendre les manualitats 

que van fer, doncs, fer-les allà on estan, al recinte on estan que tenen espai per fer aquesta 

activitat, d’acord? Però mai de la vida se’m ocurriria negar-los als avis que les activitats que 

facin les puguin vendre i destinar al que ells considerin oportú.  

 

Sra. Aragonès: Bueno, suposo que ells devien plantejar el dia 21 perquè el dia 23, Sant Jordi, 

era diumenge i se suposa que el Centre de Dia funciona en diumenge, no? No funciona en 

diumenge, per tant, és obvi que la responsable, entenent la gent gran el dia 21, que era l’últim 

dia abans del cap de setmana, volgués aprofitar aquesta activitat. No acabo d’entendre 

l’argument que m’explica, no trobo fonament per denegar un permís. Penso que seria important 

que el Centre de Dia, moltes vegades, qualsevol altra activitat que es faci a portes tancades, de 

tant en tant, va bé que surtin fora per veure’ls i per donar a conèixer l’activitat que fan. 

Repeteixo, no acabo d’entendre per què se’ls va denegar el permís sabent que el dia de Sant 

Jordi no hi ha activitat al Centre de Dia. Tot i així, ho enllaço amb una altra pregunta també 

directament al Centre de Dia i, si vol, m’ho contesta, ambdues coses, alhora. Ens agradaria 

saber una miqueta dades del Centre de Dia, més o menys, aproximadament, usuaris que hi ha 

actualment, si tenim llista d’espera, si hi ha peticions d’entrada, si tenim moltes places encara 

per cobrir i, sobretot, les dificultats econòmiques que molt probablement frenen la voluntat de 

moltes famílies per dur la gent gran al Centre de Dia. Ens consta que 680 euros són els diners 

que val... doncs, l’import total de la persona que està de les nou del matí fins les cinc de la 

tarda, per tant, és un import important que moltes famílies no poden afrontar, quines mesures 

estan previstes que actualment s’executen, quines prioritats, els ajuts socials —aquests que 

s’han aprovat que em sembla que hi ha hagut una variació en la quantitat d’ajuts a l’atenció 

especialitzada en la gent gran o dependent que el mateix Ajuntament ofereix— cobreix la 

demanada. I bé, també ens arriben queixes d’alguns usuaris que comenten que l’horari de nou 

a cinc de la tarda és un horari que no s’ajusta a la realitat de demanda laboral perquè sigui 

compatible moltes vegades amb els horaris laborals de les famílies i que no cobreix aquests 

respectius horaris.  
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Sr. López: Bé, amb el tema de fer l’activitat el diumenge, escolti, nosaltres o jo, personalment, 

penso que, si tu fas una activitat, no hi hauria cap problema en què l’Ajuntament els anés a 

buscar un diumenge i fer l’activitat el mateix dia amb tots, penso que seria beneficiós perquè no 

estarien sols, també, hi hauria un col·lectiu de gent important que surt aquest dia a buscar la 

rosa, a buscar un llibre i potser tindria més afluència de gent. A més, és un dia destinat a això, 

precisament, i a l’activitat que ells volien fer amb el punt de llibre i una sèrie de coses. Aquest 

és el criteri, bueno, jo no pretenc que el compateixi, només li explico. Amb el segon tema, 

aviam, nosaltres tenim 20 mil euros per ajuts de 100, 200 i 300 euros en funció d’una sèrie de 

requisits a les famílies. Sí és cert que paguen 680 euros, el primer any, quan complíem un any 

com a regidor, vam aconseguir que la Generalitat hi posés també, en qüestions d’ajut 

econòmic, digues-li, fins a 400 euros. Hi ha molts dels que avui dia estan al Centre de Dia que 

no paguen aquesta quantitat. A més a més, tenim, a part dels 20 mil euros que tenim per fer 

ajuts puntuals de 100, 200 i 300 euros en funció dels ingressos, també tenim cinc places amb 

un cost de 50 mil euros aproximadament l’any que és per gent, precisament, que té necessitats 

i no té recursos per poder anar. Actualment, hi ha tres places d’aquestes cobertes, hi ha dos 

places vacants, d’acord? Això són criteris de les assistentes socialss, de les educadores 

socials, criteris tècnics, aquí la regidoria no entra per res. En qüestió de quantes places hi ha, jo 

li podria dir que el número concret no li puc especificar, pensi que això és una empresa privada, 

jo tinc molta relació perquè és un tema de la gent gran i és un tema molt sensible i sí que 

parlem sovint, però no li puc dir ara mateix les places que hi ha. Si vol, quan m’ho comentin, ja 

li diré perquè això també va variant molt en funció de si arribem a l’estiu, si arribem a l’hivern, 

en funció d’una sèrie de requisits. Bé, jo li puc dir que fa quatre o cinc mesos ens van dir que 

no tenien places a la furgoneta que fan servir ells per anar, per portar els... i, de fet, vam parlar, 

jo el vaig adreçar a la Creu Roja i, bueno... És a dir, en funció de gent que està fent ús d’aquest 

servei, no anem malament, per dir-ho així, és rentable el servei per l’empresa que ho esta fent, 

d’acord? No sé si anava per aquí la pregunta... 

 

Sra. Aragonès: Bé, jo crec que lliga una mica l’ús de la furgoneta, l’ús del transport que 

s’utilitza, amb l’ocupabilitat o no sé quina paraula fer servir... Jo suposo que hi ha moltes 

famílies que el transport no l’utilitzen i la persona usuària del servei o la porten els mateixos 

familiars o hi va ella. Per tant, no sé si és proporcional o va lligat l’ús del transport, de la 

furgoneta, que ja no hi ha places amb l’ocupabilitat del Centre de dia. No em sap ben bé dir les 

places ocupades, evidentment, ho entenc perfectament. La capacitat la sabem? És a dir, si 

estigués ple al 100 %, sabríem quina capacitat té el Centre de Dia? 30? Val. No, no, no, de la 

furgoneta, no. El Centre, la capacitat si estigués ple. I referent a l’horari, referent a l’horari, el fet 

de que és a partir de les nou del matí fins les cinc de la tarda?  

 

Sr. López: Sí. 

 

Sra. Aragonès: Pensen que amb aquest horari ja es cobreixen les necessitats de les famílies, 

s’han plantejar haver-hi una cobertura una miqueta més amplia, sobretot, la demanada que és 

a les vuit del matí, de vuit a nou del matí?   

 

Sr. López: Bé, nosaltres això li podem plantejar a l’empresa però, bé, com li he dit abans, això 

és una empresa que es gestiona de forma privada, nosaltres podem aconsellar si hi ha 

demanda d’aquest servei fora d’aquest horari sí que se li pot demandar, evidentment que sí, no 

hi hauria cap problema.  

 

Sra. Aragonès: Val, nosaltres demanem que es pugui fer una mica de sondeig, d’alguna 

manera, amb els usuaris, si estan satisfets amb l’horari o si realment hi ha una mancança, 
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sobretot, amb aquesta primera hora de vuit a nou o de cinc a sis de la tarda per poder ampliar i 

així també hi hauria possibilitat que més famílies, si veiessin que l’horari cobreix molta més 

franja horària, igual sí que satisfaria les seves necessitats a l’hora de portar a un familiar.  

 

Sr. López: Bueno, recullo la seva proposta i ho estudiarem. El que sí que m’agradaria també és 

una miqueta anar amb la línia que deia el Sr. Alcalde, que era nosaltres tenim un centre... 

 

Sra. Aragonès: Superàvit? 

 

Sr. López: Perdoni, nosaltres tenim un centre que no és concertat. Tenim 30 places que estan 

assumint les persones del nostre municipi, que si volen marxar del nostre municipi, sí que 

tenen places a altres puestos, però han de marxar, d’acord? Nosaltres tenim un Centre de Dia 

que, fins fa no gaire, teníem la meitat cobert, que tenim 15 places per cobrir però la Generalitat 

no ens dóna aquesta possibilitat, d’acord? L’última vegada que, l’última notícia que em va 

arribar va ser, sí, l’última vegada va ser que si s’aproven els pressupostos hi hauria una partida 

per poder tenir un centre que hi poguessin acudir les persones del nostre municipi que tenen 

aquesta subvenció. A dia d’avui, el que hem de fer és, aquestes persones que tenen aquest 

tipus de subvenció, els hem de pagar un autobús per anar a portar-los a Riudoms o a altres 

residències que sí que tenen la plaça concertada. Llavors, potser, si tinguéssim aquests 

recursos de tenir la concertació, sí que el tindríem ple, podríem potser baixar els preus perquè, 

com bé sap, quan vostè té un centre ple, té més recursos, d’acord? Això sí que li agrairia... Jo 

recullo la seva proposta però sí que li agrairia que recollís la meva i intentés fer la seva part per 

intentar que sigui un centre concertar. A nosaltres ens aniria molt bé, als habitants del nostre 

municipi també els hi aniria molt bé, d’acord? I bueno... 

 

Sra. Aragonès: Val, aleshores, quan es refereix a aquestes cinc places que hi ha sense 

recursos, qui les subvenciona? 

 

Sr. López: Les subvenciona al 100 % l’Ajuntament. 

 

Sra. Aragonès: Aquestes cinc places les subvenciona el 100 % l’Ajuntament. 

 

Sr. López: Tenim una partida d’aproximadament 50 mil euros per atendre a persones amb 

necessitats, d’acord? Ara mateix en tenim vàries, en tenim, bueno, sempre amb dictamen 

d’educadora, Serveis Socials, d’acord? 

 

Sra. Aragonès: Val. Aclarit. 

 

Sr. Pellicer: Si ara s’aconseguís la concertació total, sempre l’Ajuntament, hasta ara, es 

reservava cinc places de gestió municipal per situacions... perquè, al ser concertat, podia venir 

un de Riudoms o un d’on sigui perquè és així. Però sempre les disposicions que l’Ajuntament 

ha negociat, sempre ha sigut que hi hagués una reserva de cinc places per la gent del municipi 

en un moment determinat. 

 

Sra. Aragonès: Val, aleshores, si d’aquestes cinc places de persones sense recursos que de 

moment m’expliquen que només hi ha cobertes tres places... 

 

Sr. López: Va variant. 

 

Sra. Aragonès: Ah, va variant. 
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Sr. López: L’última notícia eren tres.  

 

Sra. Aragonès: Val, el que està clar és que els 50 mil euros es gasten íntegrament per això. 

 

Sr. López: Sí. 

 

Sra. Aragonès: Perquè malgrat no està, penso jo, ocupades aquestes places de sense 

recursos, aquests diners es podrien destinar igualment amb ajudes del 100, 200, 300? 

 

Sr. López: .Nosaltres el que fem és, si aquest... tenim una partida reservada per això. Que es fa 

servir? Doncs, tenim la partida. Que no es fa servir? Doncs, amb previsió, nosaltres ja veiem a 

meitat d’any si això es gastarà o no es gastarà amb el Centre de Dia o no s’ha gastat i podem 

fer ús d’aquests recursos per destinar-los a altres tipus d’ajuts, potser no en transport però sí 

que, a lo millor, podem agafar un reforç de gent, de persones que atenen a les persones al seu 

domicili o neteja o fer una sèrie d’ajuts. És a dir, la partida de que no es gasta Serveis Socials 

perquè no fa falta es destina a altres recursos dins la mateixa regidoria que sí que en fan, 

d’acord? 

 

Sra. Aragonès: I la darrera pregunta pel Sr. Redondo. Doncs, bé, una miqueta si ens podria 

explicar com està el tema del projecte, de l’execució dels dos camps de futbol. Hem vist a la 

Junta de Govern Local del 19 d’abril el requeriment d’esmenes al projecte i, bueno, a veure en 

quin capítol del culebrot estem perquè, ostres! és que ve del febrer del dos mil...no, ve del... fa 

nou mesos, no? És com un... això és com un embaràs, eh! Si ens pot fer cinc cèntims a veure 

com està el tema.  

 

Sr. Redondo: En principi, si tot va bé, aquest dijous rebrem el projecte definitiu d’execució. Si 

tot va bé, la setmana que ve s’aprovarà per Junta de Govern, el plaç que hi ha de posició 

pública i tal, per lo qual, si tot va bé, comença l’obra a principis de juliol. Avui mateix he tingut 

reunió amb el president del club d’aquí... amb en Sergi Vernet, per comentar-li les coses que 

estan preguntant de tema vestuaris i tal, però és l’última dada que tenim, ahir va haver una 

reunió, vam concretar totes les modificacions que havia que haver i, si tot va bé, aquest dijous 

presentaran el projecte i la setmana que ve s’aprovarà per Junta de Govern i ja comença el seu 

període de... aquesta és l’última notícia que tenim d’això. Si tot va bé, a principis de juliol 

comença l’obra.  

 

Sra. Aragonès: Val, però llavors estem parlant que és la mateixa empresa? 

 

Sr. Redondo: Sí. 

 

Sra. Aragonès: És la mateixa empresa que li vam dir que no la volíem. Ara la volem tornar... 

 

Sr. Redondo: No, no, el que li vam dir que no la volíem era l’empresa que feia el control de 

l’obra, d’acord? L’empresa que va dir que ho faria va presentar, a requeriment nostre, va 

presentar un projecte nou, s’ha arribat a un acord de totes les esmenes que tenia que haver 

perquè sigui lo més similar possible al projecte de licitació, això, ahir, van arribar ja a l’acord 

que estava tot correcte i han dit que presentaran el projecte aquesta setmana ja per aprovar-lo. 

Ahir mateix es va arribar a l’acord que tot estava ja correcte, con lo qual, si tot va bé... En 

principi, tenen previst presentar-lo dijous perquè pugui passar la setmana que ve per Junta de 

Govern i siga el seu curs d’exposició pública, com deia el Sr. Pérez, etcètera, etcètera per 
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començar lo abans possible. Efectivament, és un culebrón però jo crec que... de totes maneres, 

com he dit aquest matí, jo, fins que no vegi la màquina, no estaré tranquil però, bueno, 

esperem que sigui proper. 

 

Sra. Aragonès: Bueno, jo agraeixo la sinceritat però, clar, a mi m’hagués agradat que el regidor 

hagués tingut més seguretat a l’hora de firmar... que per molt que fins que no vegi la màquina... 

em sembla que hi hauria d’haver una garantia de que si hi ha una data, aquesta data s’ha de 

respectar i que estem parlant, no estem parlant de quatre duros, estem parlant d’una inversió 

molt, molt important i, per tant, s’hauria de demanar rigor i màxima seriositat a l’empresa. 

 

Sr. Redondo: Sí. El que passa que jo he fet un diàleg... així com admeto denominar això un 

culebrón, pues, bueno, no és un culebrón, això és el que té l’administració, tot va lent, tot té el 

seu procés, bueno, si és un culebrón per una part, per la meva part, dic que fins que no arribi la 

màquina, no estaré content. Evidentment, que començarà quan tingui que començar perquè 

per això... però té el procés que té. 

 

Sra. Aragonès: Gràcies. 

 

Sr. Alcalde:: Gràcies, Sra. Aragonès. Per part del PDeCAT? 

 

Sr. Chamizo: A veure, una... no passa res... bé una... començo jo i després acabarà... aquí, al 

febrer del 2016, es va aprovar una moció nostra sobre anar adaptant progressivament els 

criteris d’accessibilitat dels parcs, etcètera. Ara ens trobem que s’estan arranjant parcs i s’estan 

ficant de nous i demés i era, a veure, si tenien previst complir amb l’aprovació d’aquesta moció i 

quan?  

 

Sr. Alcalde: Pues, no sé jo si ho està fent amb el Pla de Barris, també, però no sabem si amb 

aquesta millora que s’està fent, s’està complint amb tot el tema de l’accessibilitat. Si un cas ens 

ho mirem i al proper Ple li diem. 

 

Sr. Pellicer: Jo el que li puc dir és que a la zona on s’ha intervingut, per exemple, la zona del 

Passeig Marítim, al Pla de Barris com ha dit molt bé...  

 

Sr. Alcalde: Parla dels parcs, eh! dels parcs infantils, eh? Sí, sí. Li dic al proper Ple a veure com 

està això. 

 

Sr. Chamizo: Per la regidora d’Impuls econòmic. A veure, és un tema que ens preocupa i 

estarem al cas. El passat 27 d’abril es va fer la Jornada de Portes Obertes al nou espai 

Coworking i ens agradaria saber quantes persones, si s’ha apuntat alguna persona, quantes 

n’hi ha i el nivell d’activitat que ha tingut en aquestes dos setmanes i mitja. 

 

Sra. Pérez: Val, doncs, m’està preguntant per les Jornades, com van anar o de la gent que s’ha 

apuntat des de fa dos setmanes? 

 

Sr. Chamizo: No, no, la gent que... suposo que el primer mes és gratis, d’acord?  

 

Sra. Pérez: Sí. 

 

Sr. Chamizo: Però suposo que hi haurà gent a fer feina, a treballar i demés. Era el nivell 

d’activitat que havia tingut el centre. 
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Sra. Pérez: En dos setmanes? 

 

Sra. Chamizo: Bueno, més o menys, quan fas algo nou, a vegades, al principi va la gent, 

quanta gent pregunta, demana informació i... 

 

Sra. Pérez: Val. Doncs, pensi que fins ara teníem el servei de Club de feina dos dies a la 

setmana, ho fèiem a la biblioteca i estàvem saturadíssims durant aquest horari, sobretot, a 

Miami. Ara, com que estem oberts cada dia, cada dia hi ha moviment, cada dia hi ha molta 

gent, que ve tant a consultar portals de feina com a utilitzar ordinadors per fer currículums, per 

fer aquestes recerques que fèiem sempre, també s’estan fent formació dins de l’aula que tenim 

l’espai. Com a usuaris, el dia de la Jornada de Portes Obertes van venir uns quants que 

estaven interessants, van dir que... van demanar informació i els agradava bastant, que 

vindrien, de fet un d’ells ha començat, els altres dos estan, van agafar la informació i encara no 

han confirmat. Van venir empreses del municipi perquè els interessava molt la sala de reunions 

perquè, bueno, per les oficines i les infraestructures que tenen no poden fer reunions i ens van 

demanar preus, condicions, o sigui, estem contents amb la situació que ha tingut.  

 

Sr. Chamizo: La pregunta, bueno, més o menys, és una pregunta doble, és a dir, sé que hi 

havia una subvenció de 25 mil euros, d’acord? que pagava ENRESA  [Inaudible 1:21:21], per 

exemple, l’espai s’han gastat aproximadament uns 30 mil euros, condicionant el local, a part 

lloguer i demés i, després, hi ha tres decrets de compra de mobiliari i tot això que segurament 

cobrirà aquesta subvenció, d’acord? I més que tot, lligat amb això, quines accions de promoció 

a part de la publicitat pensava fer perquè, ara fa poc, m’he assabentat que, per exemple, un 

centre coworking important a Reus... 

 

Sra. Pérez: L’han tancat. 

 

Sr. Chamizo: L’han tancat i, bueno, no sé si és degut a la desídia de l’Ajuntament de Reus que 

l’han deixat tancar o de si no hi havia gent i demés... A veure quines accions teníem vostès 

previstes perquè això no passi aquí, algo tan important per nosaltres i, suposo, també per 

vostès. 

 

Sra. Pérez: Sí, jo desconec els motius de per què es va tancar el de Reus, sé que era privat, 

que no era públic. [Inaudible 1:22:18] sí, ho desconec. Tema promoció, pues, el que estem fent 

fins ara és fer fulletons, xarxes, al final, tot això és un boca a boca, la gent s’ha d’assabentar. 

Dos setmanes em sembla molt poc temps per fer valoració del per què no hi ha més gent. 

També, com ara estem en contacte amb la xarxa de coworkings del Camp de Tarragona, ja ens 

ho van avisar, o sigui, són difícils d’omplir, eh! Pensa que a Hospitalet han estat anys amb el 

viver buit. Ara comencen a tenir activitat. No pretenem omplir-ho i que estigui...o sigui, 

pretenem omplir-ho, val, però si en qüestió d’un mes, dos mesos, tres mesos continua amb un 

usuari fixe i d’altres esporàdics, estem contents. Pensa que també, o sigui, aquest espai, a més 

a més, són les oficines de Promoció econòmica, nosaltres fins fa dos setmanes, no teníem ni 

una taula ni una cadira on seure. O sigui, jo no tenia despatx, no tenia el lloc on reunir-me amb 

ningú, no tenia un puesto per treballar, o sigui, esperava que s’aixequés algú d’alguna taula per 

seure i mirar el correu i enviar “mira, m’imprimeixes això”, no tenia un puesto on estar i, bueno, 

molts regidors estem així, que ens hem de reunir en sales de reunions, demanar una sala, hem 

d’anar a cafeteries, hem d’atendre a qualsevol puesto perquè no hi havia manera de treballar 

dins l’Ajuntament perquè no teníem cap espai. Ara tenim aquestes oficines que, a més a més 

de donar el servei de Coworking, són les oficines de Promoció econòmica, crec jo que és un 
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departament prou important com perquè tinguem uns despatxos en condicions perquè la gent 

pugui vindre a veure’ns en qualsevol moment. 

 

Sr. Chamizo: No, no, ja em sembla bé. És a dir, a nosaltres el que ens interessa és el 

Coworking, les oficines, bueno, nosaltres fem instàncies per poder treballar el nostre grup 

polític i fem instàncies i treballem aquí a la Casa de Cultura, tampoc tenim un espai habilitat per 

poder treballar.  

 

Sra. Pérez: Sí, però nosaltres som un departament de l’Ajuntament.  

 

Sr. Chamizo: Ja, per això, i nosaltres tindríem que tenir un espai fixe també per poder treballar 

a diari i no podem. D’acord. Hi ha una cosa que ens alegrem i és que ara hem aconseguit una 

altra, una bandera blava i era preguntar quantes sol·licituds per aconseguir la bandera blava de 

platges han sol·licitat vostès? 

 

Sra. Pérez: Val. Vam sol·licitar quatre i ahir vam saber que ens van atorgar tres. Porto tot el 

matí intentant parlar amb Banderes Blaves perquè ens hem enterat per la premsa i per la 

convocatòria que s’ha fet oficial a la web de Bandera Blava. Al final, justament 15 minuts abans 

del Ple, he aconseguit parlar amb una persona, m’ha enviat un correu. No ens han dit, no ens 

han enviat cap informe de negació ni res, ara m’ha dit que per un tema de deficiències que 

encara s’han de justificar, que es poden presentar al·legacions perquè, clar, evidentment, ens 

han denegat una bandera sense donar explicacions. Normalment, si et fan un requeriment, tu 

tens tota la temporada per intentar solventar-ho si es pot i és el que no entenem per què s’ha 

fet així. La Platja dels Vienesos. Vam demanar Pixarota, Casa  dels Lladres, Vienesos i Platja 

Cristall.  

 

Sr. Chamizo: Si al setembre, per exemple, jo em faig un lio sempre amb el micro, si al setembre 

aconseguim [Inaudible 1:25:57] per la Platja del [Inaudible 1:25:59] i demés, no entenem ara 

per què no s’ha sol·licitat per aquesta platja també. 

 

Sra. Pérez:: Per l’Estany Gelat? [inaudible 1:26:06]? Perquè no es pot, perquè no compleix la 

normativa de la bandera blava. No, perquè per bandera blava... 

 

Sr. Chamizo: Serveis ni res, no compleix res aquesta platja... 

 

Sra. Pérez: Com a qualitat, tenim la màxima qualitat a totes les platges, val? Per bandera blava 

has de tenir accés per minusvàlids, ha de ser amb una passarel·la de formigó, evidentment, 

aquí una persona minusvàlida ja no té accés perquè hi ha una baixada així i unes escales, ja 

no compleix. És...ja és la primera, després, lo altre és molt fàcil de complir: el servei de 

socorrisme, punt de recollida selectiva, la qualitat de l’aigua la tenim... És més que res per 

l’accés, per això tampoc no podem demanar cap bandera blava a qualsevol de les cales, que 

totes... És per l’accés.  

 

Sr. Chamizo: No hi figura a la web de Turisme, d’acord? Era perquè ho afegissin o si hi ha 

alguna que canvia el nom o està mal anomenada, si us plau, que ho fessin. I, després, també a 

la web de Turisme, a la Platja Llarga, que hi ha una foto de la Platja de l’Estany Gelat [Inaudible 

1:27:18], llavors, no sé si... quan jo era regidor no sé si ja estava així,  no me’n recordo, no li 

puc dir. Però jo crec que estaria bé que tot anés lligat a les fotografies i demés. L’última 

pregunta, sobre el Casino, vam parlar fa tres mesos o així, que el propietari el venia, hi havia 
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una oferta per vendre? Era per saber si s’havia fet alguna gestió més per poder adquirir aquest 

terreny o no.  

 

Sr. Alcalde: Aquí, després d’un procés llarg, Servihabitat es fa càrrec de la comercialització 

d’aquesta parcel·la. A partir del moment que nosaltres detectem que està en venda, el que hem 

fet ara és demanar al departament jurídic, concretament, a BASE, el fet de que l’Ajuntament en 

un cert moment va tindre que fer un avançament de diners important per tal de netejar i 

enderrocar el tema del Casino. Estem pendents de que BASE ens digui fins on podem reclamar 

o no podem reclamar per tal de fer una contraoferta o una oferta a Servihabitat. 

 

Sr. Chamizo: D’acord. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: De res 

 

SRa. Garcia: Bon dia, bé, jo volia fer una puntualització del tema del Coworking. Nosaltres 

entenem que els projectes que s’han de realitzar és perquè hi ha una necessitat real o una 

demanda real. El que no és lògic és fer un projecte i després fer promoció per omplir-lo o per 

justificar-lo. En principi, el projecte és perquè hi ha una necessitat, perquè hi ha una necessitat 

i, per tant, s’executa un projecte i no al revés. Això com a puntualització del tema del 

Coworking. Faig la següent pregunta. Avui s’acaba el procés participatiu de la plaça Miramar i 

ens agradaria saber quins són els passos que es seguiran des d’avui que s’acaba el tema de la 

participació, de les votacions, fins a l’inici de l’obra.  

 

Sr. Alcalde: Ara el que es fa és recollir totes les aportacions que han fet els ciutadans, amb 

aquestes aportacions es fa un document que és el que marca els criteris de la decisió dels 

ciutadans. Tot seguit, s’ha d’encarregar el projecte, una vegada estigui el projecte realitzat, es 

treu a licitació, s’adjudica i es fa la construcció. 

 

Sra. Garcia: Llavors, tinc un dubte, si la gent pot votar totes les vegades que vulgui a través de 

l’app i de la butlleta, no tenim clar com comptabilitzaran tot aquest resultat de les enquestes 

que han fet. És a dir, jo puc entrar a l’app, de fet, jo ho he provat, i es pot votar. 

 

Sr. Alcalde: I ho ha fet? 

 

Sra. Garcia: Jo he votat, sí. 

 

Sr. Alcalde: I ho ha fet moltes vegades? 

 

Sra. Garcia: No, no. 

 

Sr. Alcalde: Vostè creu que els ciutadans ho faran moltes vegades això? De veritat? Pensa 

realment que els ciutadans es dedicaran a votar moltes vegades això? Crec que aquí hi ha 

hagut un departament, concretament, una tècnica de l’Ajuntament, que ha portat tot aquest 

procés amb els recursos que té i de la millor manera, d’acord? No... ningú, ningú quan va ficar 

això damunt, i sobretot la tècnica, va contemplar la possibilitat que els ciutadans votarien 30 

vegades o 20 vegades o dos vegades o 50. Si es detecta això perquè ve de la misma IP i 

això...no s’ha produït, no s’ha produït ni en butlletes ni en res, crec que ha tret de lloc i han 

intentat... no sé per què perquè al final estem parlant d’un procés de participació ciutadana on 

són els ciutadans qui participen, qui diuen la seva. Jo crec que ningú ho farà això, Sra. Anabel. 

 



28 
 

Sra. Garcia: A mi em sap greu dir-ho però em consta i sé que hi ha gent, i no són poques 

persones, que han votat moltes vegades. Em sap greu dir-ho però és així. 

 

Sr. Alcalde: Sí, però això no es tindrà en compte.  

 

Sra. Garcia: Sí, però el que passa és que el problema és aquest, si una persona ha votat 50 

vegades, quina sabran la que és correcta? La vegada que han votat de manera sincera en 

aquesta butlleta? 

 

Sr. Alcalde: Bueno, si veiem que realment s’ha produït això li demanarem a la tècnica que torni 

a fer una altra vegada el procés perquè hi ha hagut gent que ha votat moltes vegades i a lo 

millor hi ha gent que no ho sabia i, per alguna raó, s’han assabentat que això es podia produir. 

Jo crec que no hi ha tanta gent que vagi en aquesta línia. El diumenge hi va haver molta 

participació, va ser una festa molt bonica i jo crec que, dissabte, perdó, i jo crec que ens hem 

de quedar amb això. La resta? Bueno, si vostès volen qüestionar el procés tècnic dintre 

d’aquest procés de participació? Val, d’acord, però no crec que sigui l’objectiu, per nosaltres, si 

més no. 

 

Sr. Pérez: Una cosa. Es raro…esto que dices que hace la gente, puede ser porque hay gente 

evidentemente… Lo que pasa que se están engañando ellos solos. Si resulta que… es como el 

que hace una carrera y luego coge un atajo y luego mira el tiempo que ha hecho. Si el 

Ayuntamiento entiende e inicia una idea, una aportación de ideas vecinal para que la gente 

opine realmente lo que quieren y lo que están haciendo es falsear esos datos, se están 

engañando ellos solos porque entendemos que cada uno puede hacer lo que quiera pero, al 

final, lo que pasará es que el Ayuntamiento cogerá un criterio, más o menos, según el técnico, 

y sacará un porcentaje de esas votaciones valoradas, no serán exactas a pie a pie [Inaudible 

1:33:43]. Pero entiendo que si a mí me piden la opinión de algo y contesto una vez, sí es 

verdad que habrá gente que votará, no una, 30 veces, y a lo mejor en cada una dirá una cosa 

distinta. Bueno, al final, como ha dicho bien el Sr. Alcalde, habrá un criterio de ese resultado 

con el técnico y entonces aplicaremos. No es decisivo al 100 %, es un porcentaje, se entiende 

que, en todas las votaciones, tú coges un porcentaje aproximado y entiendo que se intentará 

asemejar lo máximo posible a lo que quiere la ciudadanía que, seguramente, cuando esté 

ejecutada y esté hecha, pues, evidentemente, a unos les gustará más y a otros les gustará 

menos. También quería decir un poco que el otro día se comentaba que cómo podía ser que el 

Ayuntamiento sacara una plaza si no tuviera un proyecto para sacar una valoración. Las plazas 

de las valoraciones se hacen por metros cuadrados, tanto de urbanizar una plaza, tantos 

metros es un importe y eso es una estimación, es una estimación aproximada, por eso 

sacamos un cálculo de lo que puede costar la plaza, 400, 500 o 600 en función de lo que te 

quieras gastar. 

 

Sra. Garcia: Yo tenía entendido que había un proyecto…  

 

Sr. Pérez: Sí, pero son proyectos de memorias valoradas y, luego, no son reales porque si 

ahora estamos hablando de que estamos haciendo una participación ciudadana y esta gente 

participa y da otra idea, el Ayuntamiento lo que adopta es una partida aproximada de dinero y, 

sobre eso, se mueve. Si la economía funciona y esas ayudas de —que, por cierto, tampoco 

entiendo que alguien en un Consejo de damnificados de la central nuclear y resulta de que 

llamen al Ayuntamiento, al alcalde de Vandellós que llevan chupando, con perdón, de las 

central nuclear toda la vida y el de Ascó, cuando… ¡si son los ayuntamientos más ricos de 

España! Tendrían que llamar a los ayuntamientos que estamos al lado que no pillamos un duro 
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prácticamente— pues, cuando pillemos ese dinero, pues entonces ya invertiremos en función 

de lo que tengamos. Siempre son proyectos orientativos. 

 

Sra. Garcia: Jo el que volia remarcar, bàsicament, és el fet de que es pot boicotejar aquesta 

votació, no he dit res més. No he dit ni que hi estigui d’acord ni que no hi estigui d’acord. 

Simplement, que sàpiguen que, com que hi ha l’opció de poder votar més d’una vegada, doncs 

pot haver-hi aquest problema. Llavors, una següent pregunta. En un dels seus comunicats, 

explicaven que anirien a veure els veïns i els comerciants afectats. Em consta que, a dia d’avui, 

no sé si perquè avui acaba el procés i, a partir d’ara aniran a fer aquesta ronda, però em consta 

que no s’ha anat a parlar amb cap comerç ni amb cap veí afectat. 

 

Sr. Alcalde: Li traslladaré la seva pregunta i la seva preocupació a la tècnica. També li 

comentaré que és un procés que es pot boicotejar. D’acord.  

 

Sra. Garcia: He dit que els resultats, pot ser que els resultats que es trobin... 

 

Sr. Alcalde: També li traslladaré això, que vostès qüestionen els seus resultats, tot això li 

comentaré a la tècnica perquè és que, clar, pensen que nosaltres prenem aquestes decisions, 

aquí els regidors estem ara pendents de quin procés sigui correcte. Hi ha una persona darrera, 

una persona que ho ha fet amb tota la millor voluntat del món, d’acord, que s’està qüestionant 

tota la seva feina. Una persona, a més a més, que ha passat un procés de que... escolti, sí, 

clar, no rigui... 

 

Sra. Garcia: Sr. Alcalde... No perquè és que a mi em fa molta gràcia que vostè té la gran 

capacitat de dir coses que jo no dic. Jo no he qüestionat la feina d’aquesta tècnica.  

 

Sr. Alcalde: Sí! Vostè ha preguntat... 

 

Sra. Garcia: Que no sé ni qui és.  

 

Sr. Alcalde: Vostè ha preguntat... 

 

Sra. Garcia: No, jo li estic dient...  

 

Sr. Alcalde: Ha preguntat si s’ha passat, no ho sé. Jo li preguntaré a la tècnica que és qui ha de 

passar. I li respondré el proper dia si ha passat o no ha passat. 

 

Sra. Garcia: Jo li dic que, a dia d’avui, no ha passat.  

 

Sr. Alcalde: Jo li preguntaré. Vostè ho diu però jo li he de preguntar a ella si ha passat o no, no 

ho sé.  

 

Sra. Garcia: He anat a veure els comerciants, que hem anat a veure els veïns i els hem 

preguntat si l’Ajuntament s’ha dirigit a ells per parlar del tema del procés participatiu i ens han 

dit que no. Bueno, doncs, vostè pregunti-li a la seva tècnica i el pròxim dia ho tornem a parlar, 

d’acord? 

 

Sr. Alcalde: Ho farem, sí. És que no ho sé.  
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Sra. Garcia: Llavors, a banda del tema de l’app on hi ha faltes ortogràfiques quan vols fer el 

text, quan vols marcar les opcions, que això és lo de menys, hi ha una manca de sentit en 

poder votar totes les opcions de la primera i de la tercera pregunta. És a dir, ho tinc aquí 

perquè m’ho havia de mirar en fotografia, aquí, és a dir, pots marcar l’opció de “Habilitar l’espai 

per poder-hi realitzar activitats culturals i lúdiques”, pots marcar també “Millorar la zona de jocs 

infantils”, pots marcar “Millorar l’espai de relació entre els veïns” , és a dir, en aquest apartat 

pots marcar-les totes. Llavors, aquí, hi ha una mica d’incongruència perquè diu “Marqui la que 

més li agradi”, llavors, aquí tens l’opció de marcar-les totes. Al igual que el tema de la 

peatonalització, és a dir, no és el mateix, la peatonalització total que la parcial i les pots marcar 

també les dues, és a dir, pots marcar la parcial, la total, la deixar-la com està, la de restringir i la 

d’eliminar. És a dir, que a l’hora de fer aquesta aplicació tampoc s’ha acabat de polir bé. La 

gent, és el que li dic, pot marcar totes les opcions i llavors, no, clar, vostès, a l’hora de filtrar els 

resultats, no sé com ho faran. Esperem que els resultats els tinguem també nosaltres, els 

puguem veure... 

 

Sr. Alcalde: Estaran dintre de l’expedient. 

 

Sra. Garcia: Perdó? 

 

Sr. Alcalde: Estaran dintre de l’expedient. 

 

Sra. Garcia: Ah! D’acord. I, bueno, quan tingui l’expedient complet ja continuarem mirant a 

veure com podem fer-ho millor.  

 

Sra. Pérez: A mi m’agradaria fer un comentari, només, perquè l’he deixat acabar. Pel tema que 

comentes del Coworking, jo respecto la teva opinió que dius que s’ha de tenir ja una llista de 

gent esperant utilitzar un servei abans de ficar en marxa una instal·lació com aquesta. Això no 

ho hauríem fet si no tinguéssim un sector empresarial prou important dins el nostre municipi, 

sobretot de petits autònoms i petites empreses. De fet, el viver que tenim més proper al nostre 

municipi està ple de gent de Miami. Si haguéssim tingut aquest servei...jo no dic que aquesta 

gent ara vingui, marxi d’on està i vingui a Miami, però potser si haguéssim tingut això, no 

haurien d’haver marxat. Amb aquest servei evitarem que això continuï passant. Clar, quan me 

demanen explicacions de “ara quanta gent ha vingut en dos setmanes”, jo, ojalà ho tinguéssim 

ple, però no he fet algo que digui “és que aquí això no toca perquè no hi ha, no hi ha sector 

empresarial”. Hi ha un sector empresarial prou important. I si no tenim el servei, evidentment, 

no vindrà ningú, perquè si no ho tens, no vidrà ningú.  

 

Sra. Garcia: Bé, ja li he dit que això són dues maneres diferents de treballar. Vostès fan el 

projecte i busquen la manera de justificar-ho i nosaltres entenem que primer hi ha la necessitat 

real o la demanda real per poder fer aquest projecte. Són dues maneres totalment lícites i 

correctes de treballar. 

 

Sra. Pérez: I si jo li dic que tenim un sector empresarial bastant ampli, això no és motiu suficient 

per fer-ho? I si li estic dient que el viver que tenim més proper està ple de gent del nostre 

municipi perquè no tenim aquest servei, no és motiu per fer-ho? Pregunto.  

 

Sra. Garcia: Dic, si vostè té tot aquest grup de gent que creu que ha de venir, ja ho parlarem 

d’aquí un parell de mesos.  
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Sra. Pérez: Jo no dic que hagin de venir, és que m’està dient com si això no tingués sentit aquí. 

Si l’haguéssim tingut abans, aquesta gent no hauria d’haver marxat.  

 

Sra. Garcia: Aquest teixit empresarial a vostè li ha sol·licitat o li ha demanat que els fa falta un 

Coworking, un lloc per treballar? Vostè ha detectat aquesta necessitat per part d’aquesta gent? 

Doncs, perfecte, llavors, això vol dir que s’omplirà. Perfecte, doncs, molt bé.  

 

Sr. Alcalde:  Gràcies. Alguna pregunta més? No? Doncs, s’aixeca la sessió.  

 

El president aixeca la sessió, de la qual  cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

Fran Morancho López                                                           Octavi Anguera Ortiga 

Alcalde                                                                                 Secretari accidental 

 

10 de maig de 2017 

 


