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ACTA DE LA SESSIÓ 
 
Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Núm de la sessió:  2017/7 
Caràcter de la sessió:  Ordinari 
Convocatòria:   7 de juliol de 2017 
Data:    12 de juliol de 2017 
Horari:    13:00 h. –  15:30 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 PDeCAT 
José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT 
Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT 
 
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: 
Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT 
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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: 
 
Sr. Alcalde: Donaríem inici al Ple ordinari 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió de  data 14 de juny de 2017. 
 
El primer punt seria aprovació de l’acta de la sessió del 14 de juny del 2017. Si no hi cap 
aclariment, el donaríem per aprovat. 
 
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció 
de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 14 de juny de 2017.  
 
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 
 
2. Donar compte dels Decrets del número 896 al 1087  de 2017. 
 
Sr. Alcalde: El punt dos és donar compte dels decrets, del número 896 al 1.087. Es dóna 
compte dels decrets, si no hi ha cap comentari, passaríem al punt tres. 
 
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. 
 

 

03. Secretaria. Expedient 7730/2017. Designar, si s ’escau, les dues festes locals 
per a l’any 2018. 

Sr. Alcalde: I el punt tres és designar, si s’escau, les dues festes locals per l’any 2018. Com tots 
sabeu, s’han de designar les dues festes locals dels dos nuclis del municipi, de Mont-roig del 
Camp i de Miami Platja. Les festes locals a Mont-roig del Camp són el 8 de setembre i el 29 de 
setembre, en aquest cas, tant el 8 com el 29 cauen en dissabte i es mantindria la festa en 
dissabte. Després de fer una consulta a les entitats, en aquest cas, a l’entitat de l’associació 
d’empresaris i comerciants de Mont-roig ens van dir que aquestes dates els hi anava bé. I, en 
el cas del nucli de Miami, que són el 19 de març i el 25 de juliol, és en dilluns el 19 i el 25 de 
juliol, en dimecres, i es quedaria, doncs, igual. Per tant, no es modificarien del calendari el dia 
de la setmana de les festes locals. Alguna pregunta o aclaració? No? Doncs, passaríem a 
votacions. Vots en contra? Abstencions? A favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat per 
unanimitat. 

Identificació de l’expedient   Designar les dues festes locals per a l’any 
2018. 

Expedient número    Serveis Interns/Secretaria General/ pm 

Tràmit      Designar festes locals 
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Fets  
1. Vist l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 7381 de data 31 de 

maig de 2017, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018. 
2. Atès que l’Ajuntament ha de designar dues festes locals que no poden escaure en 

diumenge ni en cap dels dies de festa oficials. 
3. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 5 de juliol 

de 2017. 

  

Fonaments de dret  
1.      Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, les dues festes locals per a l’any 2018 (DOGC núm. 

7381 de data 31 de maig de 2017). 

  

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:  

 
1.      Aprovar la designació de les dues festes locals del municipi de Mont-roig del Camp per a 

l’any 2018: 

Mont-roig del Camp:  
-         El dia 8 de setembre (Mare de Déu de la Roca), dissabte 
-         El dia 29 de setembre (Sant Miquel), dissabte 

  

Miami Platja:  
-         El dia 19 de març (Sant Josep), dilluns 
-         El dia 25 de juliol (Sant Jaume), dimecres  

  
2.      Comunicar el present acord al Departament de Treball de la Delegació Territorial de 

Tarragona de la Generalitat de Catalunya i donar la màxima publicitat al municipi. 

  
04. Intervencio Expedient 6385/2017. Aprobar, si pr ocede, la rectificación de la 
solicitud de asignación de fondos al Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
en base a la Orden IET/458/2015, para las obras de implantación del Club de Mar 
de Miami Platja, 2ª fase (adecuación del entorno, c onexión peatonal entre niveles 
y acceso a la playa) 

Sr. Alcalde: El punt quatre és “aprobar, si procede, la rectificación de la solicitud de asignación 
de fondos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en base a la Orden 458/2015 para las 
obras de implantación del Club de Mar de Miami, segunda fase (adecuación del entorno, 
conexión peatonal entre niveles y acceso a la playa)”. Com som coneixedors, aquest punt va 
passar ja per l’últim Ple, el que a passat és que va passar amb una errada en els imports i, arrel 
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d’aquesta errada, s’ha de tornar a passar un altre cop el punt pel Ple i esmenar l’error. Si hi ha 
alguna pregunta o aclariment? Sí? 
 
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres, la nostra pregunta és: degut a què ha sigut aquest error de 
l’import? 
 
Sr. Alcalde: Bueno, entenc que a l’hora de fer l’expedient va ser un error de sumatoris, es va fer 
malament aquest sumatori, després es va comprovar i, per aquest motiu, s’ha tornat a passar 
per aquí. 
 
Sra. Aragonès: No, no, clar, nosaltres votem a favor com hem fet des del primer moment amb 
el projecte del Club de Mar perquè, bé, pensem que és una bona oportunitat pel municipi, per 
tant...  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Convergència? 
 
Sr. Chamizo: Sí, jo, dos cosetes. Només vull agrair-li a la regidora Yolanda López que 
l’expedient, la Memòria valorada al Ple passat no estava penjada i ara he pogut veure 
l’especificació que s’ha fet del projecte i en què consisteixen els 294 mil euros que puja el 
projecte. Quan es licitarà això? 
 
Sra. Pérez: Això ara està en fase de concurs, val? La primera fase. Sí. I aquesta segona fase 
serà de cara a l’any que ve.  
 
Sr. Chamizo: D’acord, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Si no hi ha cap pregunta més, passaríem a les votacions. Vots en contra? 
Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat. 

Identificación del expediente:  Asignación de fondos al Ministerio de Industria, Energía  
y Turismo en base a la Orden IET/458/2015  

Expediente número: 6385 / 2017 Area Econòmica/Intervenció/jaa 

Trámite:   Ordinario     

   

Hechos,  

1.   El 14 de junio de 2017, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la memoria valorada, redactada 
por los servicios técnicos municipales, de las obras de implantación del Club de Mar de 
Miami Platja, 2ª fase (adecuación del entorno, conexión peatonal entre niveles y acceso a la 
playa), con un presupuesto total de 294.983,92 euros (IVA incluido).  
  

2.   El mismo Pleno, aprobó solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la asignación 
de fondos con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de 
Residuos Radiactivos, como municipio del entorno de las instalaciones nucleares, para 
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llevar a cabo el Proyecto de obras de implantación del Club de Mar de Miami Platja, 2ª fase 
(adecuación del entorno, conexión peatonal entre niveles y acceso a la playa), acogiéndose 
a la a la Orden IET/458/2015 

3. Se ha observado un error en la memoria valorada de las obras de implantación del Club de 
Mar de Miami Platja, adecuación del entorno, conexión peatonal entre niveles y acceso a la 
playa, en lugar de 294.983,92 euros (IVA incluido), debe figurar 294.010,49 euros (IVA 
incluido).  

4. El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones publicas establece que las administraciones públicas pueden 
rectificar, en cualquier momento, de oficio los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos. 

 5. Visto el dictamen de la Comisión Informativa de la Àrea de Impulso Económico de fecha 5 
de julio de 2017. 

Fundamentos de derecho  
1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones publicas 

  

  

El Pleno del Ayuntamiento, con 12 votos a favor (gr upos municipales: PSC; A-VX+; iMM; 
Grup mixt, ERC; C's) 1 abstención (grupo municipal:  FIC) y 3 votos en contra (grupo 
municipal: PDeCAT) acuerda: 

1. Aprobar la rectificación de la memoria valorada, redactada por los servicios técnicos 
municipales, de las obras de implantación del Club de Mar de Miami Platja, adecuación del 
entorno, conexión peatonal entre niveles y acceso a la playa, donde dice: 294.983,92 euros 
(IVA incluido) en el acuerdo del Pleno del día 14 de junio de 2017, debe decir: 294.010,49 
euros (IVA incluido).  

2. Aprobar la rectificación de la asignación de fondos con cargo al Fondo para la financiación 
de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, como municipio del entorno de 
las instalaciones nucleares, para llevar a cabo el Proyecto de obras de implantación del Club 
de Mar de Miami Platja, adecuación del entorno, conexión peatonal entre niveles y acceso a 
la playa, acogiéndose a la a la Orden IET/458/2015, en lugar de 294.983,92 euros que 
figuraba en el acuerdo del Pleno del 14 de junio, un importe total de 294.010,49 euros. 

  
3. Solicitar al Ministerio de Industria, Energía  y Turismo la asignación de fondos para el 

Proyecto de obras de implantación del Club de Mar de Miami Platja, adecuación del entorno, 
conexión peatonal entre niveles y acceso a la playa de acuerdo con esta modificación. 

  
  

Recursos  
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Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podéis interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso administrativo de Tarragona en el 
plazo de dos meses des del día siguiente a la recepción de la notificación, o, de manera 
potestativa, recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes 
desde el dia siguiente de recibir la notificación.  

  

  
05. Intervenció - Expedient 7860/2017. Declarar dis ponible la partida d’increment 
del capítol 1- Despeses de personal prevista per fe r front la RLT 2017 i la partida 
prevista d’increment previst en la Llei 3/2017 de 2 7 de Juny de Pressupostos 
Generals de l’Estat 2017, declarada indisponible a expenses d’obtenir informe 
jurídic de la Generalitat i Ministeri i l’aprovació  de la Llei 3/2017 de 27 de Juny de 
Pressupostos Generals de l’Estat 2017. 

Sr. Alcalde: El següent punt és declarar disponible la partida d’increment del Capítol 1, en 
aquest cas, el títol era “Despeses de personal prevista per fer front a l’RLT 2017 i a la partida 
prevista d’increment previst a la Llei 3/2017 del 27 de juny dels Pressupostos Generals de 
l’Estat 2017, declarada indisponible a expenses d’obtenir informe jurídic de la Generalitat i del 
Ministeri i l’aprovació de la Llei 3/2017 del 27 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat. En 
aquest cas, li demanaria al regidor d’Hisenda que ens faci una explicació, si us plau.  
 
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Es tracta de declarar disponible aquesta partida que, com 
vostès recorden, va ser declarada indisponible en el Pressupost de... a l’expedient de 
Pressupost de l’any 2017 quan es va procedir a la seva tramitació al desembre del 2016. 
Aquesta partida conté dos elements. Per un cantó conté l’aplicació de la relació de llocs de 
treball prevista que es va elaborar l’any 2016 i que estava prevista la seva aplicació a partir de 
l’1 de gener de 2017 i, per una altra banda, contenia la previsió d’increment de l’1% de la 
massa salarial d’acord amb les previsions de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. La llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat s’ha aprovat finalment no fa gaire, per la qual cosa, ja 
procedeix la seva aplicació i, per fer-ho, es declara disponible aquesta part de la partida. La 
resta, que corresponia a la Relació de Llocs de Treball, després de demanar informe a la 
Generalitat i informe al Ministeri, s’ha conclòs que no es pot aplicar, que les conseqüències o el 
resultat econòmic de la Relació de Llocs de Treball no s’alinea d’acord a la normativa legal 
vigent, amb la qual cosa, no procedeix la seva aplicació, només als efectes econòmics, la resta 
sí que són d’aplicació. Per la qual cosa, atès que no es pot implementar per allò que estava 
previst, es declara disponible amb el benentès, com es posa de manifest en el punt, que no es 
pot dotar a la Relació de Llocs de Treball, com és obvi, i que s’haurà de destinar a partides, a 
qualsevol altra partida dins del Capítol 1 o dins de qualsevol altre capítol de despesa o inversió 
de l’Ajuntament. A partir d’ara, el plantejament que ha optat l’Equip de Govern i, un cop verificat 
que existeixen aquests dos informes tant per la Generalitat com per l’Estat, que declaren 
bàsicament que consideren que els efectes econòmics d’aquesta Relació de Llocs de Treball 
suposa un increment generalitzat de les retribucions i, per la qual cosa, això no s’alinea d’acord 
amb la normativa pressupostaria de congelació de les masses salarials, el que farà és entrar en 
una dinàmica de redreçar aquesta situació per les vies perfectament acceptades d’acord amb 
la normativa legal vigent i que passen pels següents punts. En primer lloc, es convocaran 
oposicions en el segon semestre d’enguany, a fi efecte de que els auxiliars administratius 
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puguin optar a la plaça d’administratius d’acord amb el que preveu la normativa. Cal dir que la 
normativa legal vigent no posa cap impediment a que es faci cap concurs o oposició ni cap via 
de promoció interna perquè aquesta mobilitat prevista per la plantilla d’empleats públics, tant de 
personal funcionari com de personal laboral, és perfectament prevista. Aquest criteri també es 
durà a terme, s’implementarà amb la policia local, tenint en compte que hi ha una estructura de 
comandament aprovada amb la plantilla per l’any 2017 en la qual també es convocaran, o com 
a conseqüència de la qual també es convocaran la dotació de places de caporal. Aquest seria 
el primer punt. El segon punt serà, atès que no es pot procedir amb un increment generalitzat, 
hi ha tot un seguit de situacions de tipus personal, a la qual hi ha funcionaris que estan 
desenvolupant tasques de superior categoria, de major responsabilitat i amb major càrrega de 
feina, això és el que s’anomenen situacions singulars que mereixen, a l’empara de la 
normativa, un tractament especialitzat sempre i quan hi hagi informe preceptiu de Recursos 
Humans o de departament i l’informe de Secretaria i Intervenció pel qual es pugui aplicar 
aquest increment puntual. Això es procedirà, doncs, a examinar totes aquestes situacions que 
poden donar peu a una revisió salarial i, d’acord amb la normativa, evidentment, perquè no pot 
ser d’una altra manera, es procedirà a fer les adequacions necessàries. Per tant, del que es 
tracta és, un cop exhaurida, malauradament, la via de la implementació de la Relació de Llocs 
de Treball que semblava la més raonable atesa la situació econòmica, financera i 
pressupostària de l’Ajuntament i la situació de la pròpia plantilla però, com dic, no ha obtingut el 
vistiplau ni de la Generalitat ni de l’Administració de l’Estat, es tracta de, fent servir o 
implementant les eines que la normativa sí deixa utilitzar, sí deixa emprar, procedir a les 
revisions puntuals per la via de les singularitzacions o per la via de la promoció interna, de les 
oposicions. Per tant, es tracta d’un procés que es preveu implementar a partir d’ara, en els 
propers mesos, a fi efecte d’anar-lo concretant i que, d’alguna forma, aquesta situació pugui 
estar solventada de cara al darrer trimestre d’enguany. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Començaríem el torn de paraules. Sr. Aragonès.  
 
Sr. Aragonès: Gràcies. Bé, jo, si no ho he entès malament, Joan, deies que aquesta partida 
anés al Capítol 1 o altres. Jo votaré a favor si va al Capítol 1 només perquè, com que ja era 
una partida que s’havia preparat als pressupostos de l’Ajuntament per personal i que 
l’Ajuntament té la voluntat, i jo ho trobo bé, de fer aquesta convocatòria ja que el camí que 
havia escollit l’Ajuntament, les administracions de la de l’Estat i de la Generalitat no han donat 
el vistiplau, jo votaré a favor si aquesta partida queda al Capítol 1 però que no vagi a altres 
capítols, que quedi al capítol 1 perquè si l’Ajuntament té la voluntat, i jo ho veig molt bé i crec 
que és de justícia, a veure, que es gasti pel personal, crec que tindria que quedar al Capítol 1 i 
no en un altre que pugui servir per una altra cosa.  
 
Sr. Gallardo: Doncs, a veure, no li puc confirmar taxativament però la idea és fer servir la part 
disponible que, concretament, són 297 mil euros...perquè, també els hi dic, si no els he informat 
abans, que els efectes d’aquestes revisions, d’aquestes oposicions, d’aquestes 
singularitzacions, seran a partir de la seva aprovació perquè l’RLT, la idea era condicionar-ho a 
que fos efectiu des de l’1 de gener, això serà impossible, òbviament, llavors, el que resti de 
l’aplicació d’aquestes singularitzacions i dels concursos d’oposicions i exàmens interns i 
promocions internes que es vagin duent a terme, la idea és valorar possibles plans d’ocupació 
per la qual cosa quedaria tot dins del Capítol 1. Aquesta és la idea de l’Equip de Govern. 
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Sr. Aragonès: Jo, si queda al Capítol 1, votaré a favor. Gràcies. 
 
Sr. Gallardo: Doncs, en principi, sí. Gràcies. 
 
[Inaudible 12:00] 
 
Sr. Aragonès: Però abans s’ha parlat del Capítol 1 o altres. No ho he dit jo, eh! 
 
Sr. Gallardo: A veure, la redacció legal del punt obre el vano perquè, precisament, si es declara 
una disponibilitat és perquè l’Equip de Govern, perdó, l’Ajuntament amb la seva discrecionalitat 
pugui fer-lo servir per allò que consideri adient. El que no seria bo és que, un cop declarada 
disponible, tornéssim a introduir una altra declaració implícita de indisponiblitat que ens tornés 
a lligar de mans i que, després, si volguéssim tornar a fer una inversió, que no es la idea ni molt 
menys com ja li he dit, tinguéssim que tornar a venir al Ple i dir “escoltin, permeti’ns que ara ho 
fem per aquest tema”. Ara ho fem així. 
 
Sr. Aragonès: D’acord, moltes gràcies. Si no es mou del Capítol 1, jo hi votaré a favor com he 
dit abans. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Aragonès. Sr. Velasco? 
 
Sr. Velasco: Sí, buenos días. Yo le iba a comentar el tema de que estoy en la misma línea de 
Josep María, se quedaría en el Capítulo 1, pero algo no me queda claro. Estamos hablando, 
¿este plan se aprobaría para el año 2017 o ya es continuo? Que hay que aclararlo porque, 
claro, estamos hablando de 2017, en el caso de que el informe del Ministerio de Hacienda sea 
muy desfavorable, por dejarlo ahí, ¿cuál serían las consecuencias? Y, luego, la segunda 
pregunta es: estamos hablando que es el espacio de los administrativos, ¿va a ser 
consecuente con la policía local? Gracias.    
 
Sr. Gallardo: Vamos a ver, el impacto de este tema, como ya he mencionado antes, tiene su 
temporalidad, es decir, un incremento derivado de una singularización, en este caso, sólo 
entrará en vigor, pues, posiblemente, en el mes de setiembre, en el mes de octubre y, por 
tanto, tendrá un impacto presupuestario de tres, cuatro, dos meses el que nos dé tiempo a 
implementar en función de la disponibilidad de los expedientes porque esto se aprobará por 
Junta de Gobierno Local. ¿Qué pasa? Que el año que viene estas retribuciones se consolidan, 
evidentemente, y ya tienen un impacto presupuestario durante todo el año, con lo cual no será 
homogéneo el 2017 con el 2018. Por lo tanto, la idea es que, como bien se ha indicado antes, 
se hace, se planteará algún tipo de Plan de Ocupación por la cifra de cuadre, por la cifra que 
quede disponible, teniendo en cuenta que el año siguiente la cifra no tendrá nada que ver 
porque será con efecto 12 meses, con lo cual, ya tendremos la reserva presupuestaria, los 
presupuestos son acumulativos, tienen efecto polea, esto no tira para atrás, entonces lo 
tendremos implementado para el año siguiente. Entonces, no habrá ningún problema para 
poderlo afrontar con toda normalidad y quedará efectivamente consolidado, ya sea por 
dinámica de singularización o por dinámica de promoción interna, ¿de acuerdo? El tema de la 
policía es más complicado. El tema de la policía, ¿cómo se resuelve? Pues, de momento, tiene 
mala resolución, de momento. ¿Por qué? Porque la única vía que se puede implementar es 
una oposición interna para dotar la estructura de mando que estaba prevista. Si ustedes 
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recuerdan, en la plantilla que se aprobó para el año 2017 estaba previsto una estructura de 
mando más amplia de la que dispone actualmente. La idea es dotar esta estructura de mando 
progresivamente durante este ejercicio para que, de alguna forma, haya una promoción interna 
significativa por parte de los agentes de la policía local. Se están explorando otras vías, lo que 
pasa es que hay que ser conservadores y consecuentes porque ya intentamos ser, dijéramos, 
en este punto, un poco…ir en la línea de introducirlo en el presupuesto y nos hemos 
encontrado con la respuesta negativa frontal tanto de la Generalitat como de la Administración 
del Estado. Entonces, existen otras vías para la policía que se están estudiando, como es la de 
las especialidades, la implementación de especialidades: tráfico, seguridad ciudadana, policía 
de proximidad, armamento, etcétera, ¿vale? Entonces, si esto, disponemos de un 
pronunciamiento jurídico favorable que se haya realizado en otros ayuntamientos y haya sido 
aceptado, podría implementarse en un futuro, pero en el caso, de momento, esto no está 
siendo así. La percepción y la dinámica que han asumido otros ayuntamientos es que este tipo 
de herramientas de consolidación se están considerando incrementos generalizados, no 
singulares, con lo cual, habrá que afinarlo mucho y ver hasta qué punto se puede llegar. En la 
Comisión Paritaria, el Sr. Alcalde ya les indicó a los enlaces de la policía que exploraran a 
través de sus sindicatos vías para poder implementar estos posibles complementos. Sería de 
mucha ayuda que nos aportaran, no sólo el acuerdo o la resolución del ayuntamiento 
correspondiente, sino los fundamentos jurídicos que han permitido esa aplicación porque, en 
otro caso, lo que no podemos admitir bajo ningún concepto —porque piensen que este tema 
está bajo monitorizado de forma permanente por la subdelegación del Gobierno— es que nos 
declaren nulo algún acuerdo de este tipo porque entonces sería bastante lamentable, ¿de 
acuerdo? Que lo sepan ustedes, yo lo comenté en la Comisión, la Subdelegación del Gobierno, 
y no sólo con este ayuntamiento sino con otros, está enviando oficios pidiendo todo tipo de 
explicaciones para cualquier incremento salarial que se materialice, es decir, cualquier 
incremento del Capítulo 1 con respecto a las previsiones iniciales del año anterior, con lo cual 
tienes que justificarlo todo, incrementos de plazas, incrementos salariales y tal. Si vamos a 
tener un problema con el tema de la policía porque se aplican incrementos que considera la 
Subdelegación que son generalizados y tenemos que ir a un contencioso-administrativo, 
generaremos una inseguridad jurídica que entendemos que es inasumible, por lo tanto, 
pretendemos tenerlo bastante mucho más cerrado desde el punto de vista jurídico. El tema de 
promoción interna está muy claro, eso lo permite la ley y lo dice claramente, y el tema de la 
singularización, también. Por tanto, vamos a ir por ese camino.  
 
Sr. Velasco: En este caso, sí que es importante que tienen conversaciones con los sindicatos.  
 
Sr. Gallardo: Sí, cuando la Comisión Paritaria se reunió la semana pasada, el alcalde la 
presidió, como es preceptivo, y este tema se habló y se dijo con toda claridad. La posición es 
relativamente cómoda, del ayuntamiento, porque los fondos, que es lo más complicado, ya lo 
tenemos para todo el planteamiento que se hizo donde se incluía policía y los demás puestos 
de trabajo del ayuntamiento. Por lo tanto, si ahora, por ejemplo, hubiera un cambio normativo, 
de cara al año 2018 se dijera “recuperan ustedes la libertad para implementar incrementos 
salariales de acuerdo con sus relaciones de puestos de trabajo”, nosotros ya tenemos los dos 
elementos fundamentales. Tenemos la Relación de Puestos de Trabajo por un lado y las 
disponibilidades presupuestarias, es decir, esto queda ya consolidado para siempre, estos 297 
mil euros, el impacto está calculado, sería tan fácil como aplicarlo. Estamos todavía, 
entendemos, padeciendo las consecuencias de una política de ajuste en la Administración 
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Pública que afecta a los ayuntamientos, afecta a la Administración Local, que no entendemos 
que sean de aplicación llegados a este punto porque cabe no olvidar que la Administración 
Local es la única administración española que está en superávit presupuestario, ni Seguridad 
Social, ni Administración Autonómica, ni Administración del Estado están en superávit, todas 
están en déficit. Sería razonable que a las administraciones locales se le dieran los niveles de 
libertad que, por otra parte, la Constitución consagra que es la autonomía local, pero, bueno, 
estamos en esta situación que esperemos que cambie.  
 
Sr. Alcalde:  Gracias, Sr. Gallardo. Sí, per part del grup d’Esquerra. 
 
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres trobem precipitat que el 27, des de que reben la resposta del 
Ministeri denegant l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball a avui 12 de juliol ja volen 
aprovar, d’alguna manera, la fórmula, la manera de poder utilitzar aquest crèdit pressupostari i 
destinar-lo, en aquesta cas, diuen altres motius però, bé, queda clar que únicament és Capítol 
1. No veiem clar tampoc que amb tan poc temps s’hagi fet una valoració prou acurada i, 
sobretot, consensuada per fer aquests augments. Evidentment que nosaltres, per descomptat, 
estem molt d’acord, només faltaria, que es faci justícia amb tots aquests treballadors que ja fa 
molts anys que estan assumint tasques molt per sobre de la seva categoria laboral i, 
evidentment, mereixen un sou digne i proporcional a les seves responsabilitats laborals, però, 
bé, no disposem de la suficient informació, sobretot, per valorar aquests terminis que ara ha fet 
una mica de referència, quan estaran llestos aquests informes, quan seran efectius els 
augments i, a més a més, la diferència aquesta que marca entre les singularitzacions i les 
promocions internes, tampoc ens queda massa clar quins són els criteris per aquesta distinció. 
A veure si ens ho podria aclarir. 
 
Sr. Gallardo: Sí, gràcies. A veure, la disponibilitat  és el primer pas, és el primer pas per 
recuperar, diguéssim, la llibertat d’acció, això no significa, ni molt menys, que s’hagi 
d’implementar d’una forma immediata, al contrari, a partir d’ara comença una nova etapa amb 
la gestió dels increments salarials dels recursos humans de l’Ajuntament. O sigui, aquest és el 
primer, diguéssim, la part més fàcil de dir “escolti, declarem-ho disponible, verifiquem a veure 
com va el tema”. Què es farà? El que hem comentat abans, per un cantó, promoció interna. 
Amb què? Amb cossos específics, categories específiques. Bàsicament, estem pensant 
auxiliars administratius que han de passar a administratius per la senzilla raó que ja estan 
desenvolupant en la seva pràctica totalitat tasques administratives, d’acord? Com es fa això? 
Amb una oposició interna, amb unes oposicions, amb un tribunal format per tècnics, als quals 
se sotmetrà als interessats a un examen, hauran d’aprovar-lo i, llavors, vindrà el nomenament 
d’aquesta categoria d’administratiu amb la corresponent amortització del lloc de treball 
d’auxiliar administratiu perquè no es pot incrementar plantilla. Això es fa, precisament, perquè 
es pot treballar amb categories, val? Quina és la categoria? Això, per un cantó, auxiliars 
administratius vers cap administratius i, per un altre cantó, a la policia local, agents cap a 
caporals. O sigui, aquí sí que estaríem parlant, sí podríem dir que és un increment, en aquest 
cas, generalitzat, però com la llei permet oposicions, promoció interna, doncs, sí que es pot fer 
d’aquesta manera. El tema de la singularització, aquí no es pot aplicar cap criteri de promoció 
interna reglada perquè s’està afectant precisament a un lloc de treball concret que afecta a una 
persona concreta, és una persona, normalment estem parlant de càrrecs tècnics o inclús 
administratius que estan desenvolupant càrrecs tècnics de responsabilitat, que ostenten firma, 
inclús, fins i tot, em comenta el Sr. Alcalde, auxiliars que estan desenvolupant òbviament una 
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tasca no ja de molta superior categoria, és que inclús estan prenent responsabilitat perquè 
estan firmant, estan signant. I amb això, el que s’ha de fer és un informe per part de Recursos 
Humans on es verifiqui tot aquest tema, aquest informe s’ha de prendre raó la Secretaria 
perquè doni el vistiplau jurídic i a Intervenció per verificar que es compleixen també tots els 
temes econòmic-financers. Per tant, estem parlant de dos escenaris clarament diferents. La 
cadència, o sigui, el ritme no podem taxar-lo perquè dependrà d’un estudi puntual de cada lloc 
de treball afectat, estem parlant de al voltant de 13 llocs de treball en aquesta circumstància, 
però lo que no podem fer és fer-ho de forma automàtica i per tots igual, ha de ser cas per cas i 
la singularitat, precisament, és aquesta. Un cas mereixerà un tractament i un altre cas 
mereixerà un altre. La idea és implementar-ho en el decurs dels propers mesos a fi efecte de 
poder acabar l’exercici amb tot aquest tema resolt. Però, clar, dependrà dels nostres propis 
recursos i la nostra capacitat d’implementar aquests informes perquè, ja els hi dic, ha d’estar tot 
perfectament emparat perquè si no, pot ser perfectament impugnable cosa que mai...que hem 
d’intentar evitar. Per tant, aquestes són les vies. El punt d’avui és el punt de sortida, és el punt 
de sortida. Primer es faran en paral·lel, es faran tots els temes relatius a les oposicions internes 
i, per un altre cantó, es faran tots els temes relatius a singularitzacions. Esperem que cap 
al...finals de setembre, octubre tinguem ja al menys acotat el cost per procedir també a 
l’aprovació del Pla d’Ocupació que ha de ser la clau de volta perquè tota aquesta articulació 
pressupostària quedi perfectament resolta.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies Sr. Gallardo. Sí? Per part de PDeCAT? 
 
Sr. Chamizo: Sí, bé, nosaltres ens alegrem d’aquesta mesura, no combregàvem amb la RLT 
famosa, per tant, tal com va explicar el regidor a la Comissió Informativa, ens sembla bé que 
gent que està fent feines de superior categoria o no té les condicions necessàries per fer la 
seva feina sigui recompensada. Però jo tinc un petit dubte, és a dir, les... Faran via oposició, 
d’acord. Pot ser que hi hagi algú que no aprovi, d’acord? Llavors, si no aprova, aquests diners 
que es destinarien a la part d’increment del sou, què passarien, al Pla d’Ocupació o se’ls hi 
pujaria el sou mitjançant productivitat? Perquè, clar! Què faran? Seguiran fent la mateixa feina 
d’administratius, essent auxiliars, ho han previst això?  
 
Sr. Gallardo: En principi, la via raonable és l’oposició. I, per què estem segurs de que ho és? 
Perquè precisament la coneixença de les tasques que estan desenvolupant com a 
administratius els hi permetrà, amb un criteri de racionalitat, que puguin aprovar l’examen amb 
normalitat. Ara, evidentment, pot sorgir aquesta eventualitat. Doncs, ho haurem de tractar 
llavors. És que no... Clar, lo que no...lo que resultaria un frau de llei és que digui “escolti, miri, 
no aprovin l’examen, que no es preocupi que ja li faré per un altre cantó”. Això no és 
admissible. Això no seria raonable de cap manera. “Escolti, vostè ha d’aprovar l’oposició, si 
vostè, un cop aprovada l’oposició, continua desenvolupant la mateixa tasca i no l’ha aprovat ho 
abordarem llavors”. Clar, imagini’s a senso contrario que l’Equip de Govern digués, 
l’Ajuntament digués “miri, vostè no es preocupi que, si no aprova, li arreglo d’una altra manera”, 
això no és admissible. Per tant, primer, oposicions, després, ja en parlarem.  
 
Sr. Chamizo: D’acord, gràcies. 

 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més? No? Passaríem, doncs, a la votació del punt. Vots 
en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria el punt aprovat. 
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Identificació de l’Expedient:           Declarar disponible la partida d’increment del capítol 1- 
Despeses de personal prevista per fer front la RLT 
2017 i la partida prevista d’increment previst en la Llei 
3/2017 de 27 de Juny de Pressupostos Generals de 
l’Estat 2017, declarada indisponible a expenses 
d’obtenir informe jurídic de la Generalitat i Ministeri i 
l’aprovació de la Llei 3/2017 de 27 de Juny de 
Pressupostos Generals de l’Estat 2017. 

Número de l’expedient:                     7860/2017 

Tràmit:                                              Ordinari 

  

ANTECEDENTS 

  

1.    En data 21 de desembre de 2017, el Ple de la corporació va aprovar els pressupostos per 
a L’Ajuntament per a l’any 2017 i la plantilla de personal per al 2017. 

2.    En l’acord esmentat en el punt 1 dels antecedents, hi figuraven dues partides del capítol 1 
que es varen declarar com a no disponibles: 

a.    La partida 2017/100/92000/12003/01  per import de 297.187,21€. 
corresponents als increments salarials per l’aprovació de la RLT, declarada 
indisponible segons literal de l’acord del ple: “declarar indisponible l’aplicació 
pressupostària on es consigna la quantificació dels canvis retributius valorats 
com a conseqüència de l’aprovació de la relació de llocs de treballs (RLT), fins 
que es pronunciïn favorablement els serveis jurídics de la Generalitat de 
Catalunya o bé hi hagi un canvi en la normativa pressupostària vigent que 
actualment impedeix l’increment de la massa salarial, llevat del supòsits 
específicament acceptats”. 

b.    La partida 2017/100/92000/12009/01 per import de 45.891,29 €. 
Corresponents a l’increment salarial previst per la Llei de pressupostos 
Generals de l’Estat, que es preveia s’aprovaria durant el 2017. 

3.    En data 27 de Juny de 2017 s’ha aprovat la Llei de pressupostos Generals de l’Estat pel 
2017, Llei 3/2017. En la mateixa estipula un increment retributiu possible de l’1%. 

4.    En data 27 de Juny de 2017, es dóna entrada al registre de l’Ajuntament 2017-e-RC-
10117, escrit resposta del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública indicant-nos que 
l’increment del capítol 1 referenciada en l’apartat 2.1 dels antecedents, no encaixava en 
els increments retributius que autoritza la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2016 en el seu article 19.set. 

En conseqüència, es determina que no té sentit mantenir la no disponibilitat del crèdit 
pressupostari, per uns increments que no es duran a terme i es posa en marxa el 
procediment per donar disponibilitat al crèdit per tal d’utilitzar-lo per altres motius. 
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5.    Pel Decret de l’Alcaldia de data 30/6/2017 s’inicia l’expedient de declaració d’un crèdit com 
disponible. 

 6. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 5 de juliol 
de 2017. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 

Atès l’article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, caldrà tramitar un 
expedient per a portar a terme la declaració d’un crèdit com disponible, que haurà de ser 
aprovat pel Ple de la Corporació. 

  

El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup 
mixt; PDeCAT; FIC; C's) I 2 abstencions (grup munic ipal: ERC) acorda:  

-          Declarar disponibles els crèdits de l’aplicació pressupostària 2017/100/92000/12003/01  
per import de 297.187,21€  i els  de l’aplicació pressupostària 2017/100/92000/12009/01 per 
import de 45.891,29 €, cal tramitar l’expedient de declaració d’un crèdit com a disponible del 
pressupost l’estat de despeses del pressupost vigent amb el següent detall: 

  

Partida  Descripció  Euros 
2017/100/92000/12003/01 Increments retributius previstos a la RLT 297.187,21 € 

2017/100/92000/12009/01 Increment retributiu previst a la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017 

45.891,29 € 

 

Els imports declarats disponibles de l’aplicació pressupostària 2017/100/92000/12003/01 
pressupostats inicialment per fer front als increments retributius previstos en la RLT: 

-     No podran utilitzar-se per al que estaven inicialment previstos al no tractar-se 
d’increments retributius previstos en l’article 18.set de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2017 (3/2017 de 27 de Juny). 

-     S’hauran d’aplicar a despeses del capítol 1 dels pressupostos. La disponibilitat dels 
crèdits quedarà supeditada a  la normativa legal que empari la seva despesa i amb 
preceptiu informe d’intervenció i secretaria per a determinar la legalitat i 
conveniència de materialització de la despesa proposada. 

-     Tot i la possibilitat de fer front a despeses generals recurrents, mitjançant traspàs 
per modificacions de crèdit, no es recomana optar per adquirir compromisos 
recurrents que impossibilitin en un futur la possible aplicació de la RLT davant 
canvis normatius que ho possibilitin. 
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Els imports declarats disponibles de l’aplicació 2017/100/92000/12009/01 es fonamenten amb 
la Llei 3/2017 de 27 de Juny dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2017, que n’autoritza la 
seva  aplicació. 

  

 06. Recursos Humans. Expedient 524/2016. Aprovació de la Plantilla de Personal 

Sr. Alcalde: El punt sis és aprovació de la plantilla de personal, és una modificació de la 
plantilla de personal corresponent a l’any 2017. En aquest cas i una mica lligat al que ha 
comentat el regidor anteriorment respecte les promocions internes d’auxiliars administratius, 
dintre del pressupost i de la plantilla de l’any 2017 hi havia previstos 14 administratius, 14 
places d’administratius, i el que fem aquí és incrementar amb 12 places més per tal d’arribar als 
26 i donar resposta a tots els auxiliars administratius amb plaça que hi ha a la plantilla que 
mitjançant una prova de promoció interna tinguin opció d’ocupar aquestes places. Alguna 
pregunta o aclariment? No? No? No? Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? 
Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat. 

Identificació de l’expedient : Primera modificació de la plantilla de personal 
corresponent a l’any 2017 

Expedient número:  Serveis Interns / Secretaria General / RRHH / sp / Exp. 
núm. 396/2017 

Tràmit:                         Aprovació  

  

Fets  
1.    El 21 de desembre, el ple de l’ajuntament en sessió ordinària, aprova la plantilla del 

personal de la corporació, en compliment del que disposen els articles 25 i 28.1 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals i Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2.     L’objecte de la plantilla és d’aplicació als cossos, escales, subescales, classes i categories 
de les places en què s’integren els funcionaris i al personal laboral i l’eventual de la 
corporació, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, 
el nombre de les que es trobin vacants i el grup a que pertanyin, d’acord amb la titulació 
exigida per al seu ingrés. 

3.    El 20 de maig de 2017 s’aprova definitivament  la relació de llocs de treball en sessió 
plenària. 

4.    Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis, 
ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar  
l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització 
administrativa interna. 
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5.    La plantilla de personal per l’exercici 2017 consta 14 places d’administratiu, escala 
administració general, subsescala administratiu, grup C1 en torn de promoció interna. 

6.    D’acord amb la relació de llocs de treball aprovada, les places d’auxiliar administratiu han 
de ser objecte de requalificació a places d’administratiu. Per aquest motiu cal definir 
aquestes places a la plantilla de personal i, posteriorment realitzar corresponents 
convocatòries de promoció interna. 

7.     Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 5 de juliol 
de 2017. 

  

Fonaments de dret  
1.     Article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,  pel qual s’aprova la refosa en un 

text únic els preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
  
2.     Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
3.     Article 22.2.i i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
4.     Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
5.     Article 126 del Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós  del Règim 

Local. 

  

El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup 
mixt; PDeCAT; FIC; C's) I 2 abstencions (grup munic ipal: ERC) acorda:  

  

1.     Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal, amb l’objecte de reflectir la 
integració de 12 noves places d’administratiu, escala d’administració general, subescala 
administrativa, grup C1, per promoció interna. 
  

  Escala Subescala Grup Places Vacants Amortitzades Observacions 
Plantilla 
actualment 
vigent 

Escala 
d’administració 

general 

  

Administrativa 

  

C1 

  

14 

  

14 

  

-- 

Torn de 
promoció 
interna 

Plantilla 
modificada 

Escala 
d’administració 
general 

  

Administrativa 

  

C1 

  

26 

  

26 

  

-- 

Torn de 
promoció 
interna 

Les places de 
categoria 
inferior C2 
s'amortitzaran 
quan es 
nomenin 
funcionaris de 
carrera de 
categoria 
superior C1 
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2.    Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de quinze dies mitjançant anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant aquest termini els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin 
pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà 
elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial. 

  
3.    Trametre còpies certificades al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 

Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació. 
 

07. Afers sobrevinguts 

Sr. Alcalde: Tindríem el punt set, “Afers sobrevinguts”. En aquest cas, no tenim cap afer. 

08. Mocions 

Sr. Alcalde: I el punt vuit seria “Mocions”. Hi ha presentades dues mocions, una per part del 
grup d’Esquerra Republicana i un altra per part del grup de PDeCAT. Començaríem per la 
primera, la del grup d’Esquerra Republicana. Si us plau.  
 
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres, a la Junta de Portaveus, vam presentar una moció referent a la 
transparència de l’activitat dels membres de l’Equip de Govern i de càrrecs de confiança de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el portaveu del PSC ens acaba de demanar ara mateix, 
cinc minuts abans del Ple, que retiréssim la nostra moció, jo prefereixo llegir-la perquè quedi 
clar què és el que Esquerra Republicana demanàvem i, també, després, deixi’m argumentar els 
motius de perquè no hem accedit a retirar la moció. Bé, atès la Llei 19/2013 de 9 de desembre 
que apel·la a la transparència i l’accés a la informació com a elements bàsics per l’articulació 
d’una societat democràtica consolidada, establint d’aquesta manera una relació de proximitat 
entre els ciutadans i els seus representants polítics; atès que la ciutadania ha de tenir 
l’oportunitat de conèixer i jutjar l’actuació dels càrrecs electes tal com la precitada llei 
assenyala, només quan l’acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan els 
ciutadans puguin conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els 
fons públics o sota quins criteris actuen, podrem respondre una societat que és crítica i exigent; 
atès que la nostra societat exigeix una regeneració democràtica que té entre els seus pilars 
fonamentals el principi de la responsabilitat i la rendició de comptes dels càrrecs públics, 
promovent la cultura i la pràctica de l’avaluació dels seus representants polítics en el marc 
d’unes institucions democràtiques de manera que els permeti recuperar la confiança ciutadana; 
atès que en el model de procés de presa de decisions els responsables polítics la publicació de 
les agendes dels càrrecs públics és una mesura fonamental per garantir la transparència de les 
institucions, d’aquesta manera la ciutadania pot tenir una idea clara de qui participa i com en el 
procés de presa de decisions. En línia amb aquest esperit d’obertura i amb la decidida voluntat 
que hi hagi fluïdesa en la informació es considera necessari fer públiques les agendes dels 
regidors i regidores i càrrecs de confiança com a exemple d’una política de transparència i de 
rendició de comptes a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, de manera que sigui possible saber 
quina feina fan els membres de l’Equip de Govern i quins col·lectius o circumstàncies poden 
tenir repercussió en les decisions que es prenen. Al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig proposa 
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Esquerra Republicana acorda: Primer, les agendes de les regidores i regidors amb 
responsabilitat de Govern i els de càrrecs de confiança es faran públiques a través del web de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i el seu portal de transparència amb la periodicitat i 
antelació necessària en funció de l’acte o reunió de que es tracti a fi de facilitar el coneixement 
de les activitats i tasques concretes. Així mateix, a més dels esmentats en el paràgraf anterior, 
qualsevol regidor o regidora, de forma voluntària, podrà adherir-se a aquesta iniciativa de 
transparència i fer pública la seva agenda a través dels portals web de l’Ajuntament. Segon, la 
competència serà de cada regidor i regidora utilitzant les eines que es posin a la seva 
disposició, aplicant els criteris i interpretacions generals, sempre amb l’objectiu de complir la 
finalitat de potenciar la transparència i coneixement per la ciutadania de les preses de decisions 
i treballs que es realitzen. Bé, nosaltres, la voluntat de presentar aquesta moció, tal com ens 
sembla que queda prou clara, és que els regidors fessin pública la seva agenda per tal de que 
els veïns i les veïnes poguéssim veure quins eren aquells temes que s’estan treballant. 
Aquesta és la nostra voluntat de presentar aquesta moció. A la Junta de Portaveus, fins i tot, 
alguns de vostès ens van dir que ja era una idea que des del departament de comunicació 
s’estava insistint, ens van comentar que ho tenien sobre la taula però que no acabaven de 
decidir-se o encara no ho tenien del tot clar, per tant, a mi em sobta, d’alguna manera, que el 
Sr. Enrique, com a portaveu de tot l’Equip de Govern, ens demani que retirem aquesta moció, 
si he entès bé, pel motiu de que cal pautar molt bé com fer-ho. És a dir... perfecte. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Aragonès. Per part del grup de la FIC? Sr. Aragonès, alguna 
intervenció? 
 
Sr. Aragonès: No. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Velasco? 
 
Sr. Velasco: Sí, bueno, yo estoy esperando la respuesta del Sr. Concejal.  
 
Sr. Alcalde: Sí, bueno, yo lo digo por orden de intervención le tocaba a usted, por eso no le he 
dejado contestar.  
 
Sr. Velasco: De acuerdo, me falta la explicación que nos va a dar el concejal. Nosotros en un 
principio, tal como estaba esta moción, ya lo llevamos en nuestro programa marco municipal, 
transparencia y rendición de cuentas, creo que es una, en los tiempos que corren, creo que es 
una obligación y con naturalidad se tiene que saber la agenda de nuestros cargos públicos. 
Tenemos que rendir cuentas, ni más ni menos. Entonces, ahora escucharé la respuesta del Sr. 
Concejal. Gracias.  
 
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Velasco. Per part de PDeCAT? 
 
Sra. Garcia: Sí, m’espero a que contestis i després parlo. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sr. López: Bé, tal com li he comentat, nosaltres, el que li he proposat fa 10 minuts i el que li 
torno a proposar ara és que en nom de l’Equip de Govern és que retiri la moció per poder 
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consensuar-la i votar-la a favor, ja que entenem que de la forma que està plantejada pot donar 
lloc a mal interpretacions i la veiem tècnicament confosa o de difícil execució que és tal el que li 
he dit abans, fa 10 minuts, d’acord? Bàsicament, és això. Aviam, si vol, li poso un exemple. Hi 
ha un regidor o regidora de l’Equip de Govern que arriba a les vuit del matí i marxa a les tres de 
la tarda de l’Ajuntament. Potser sí que ha estat reunit i potser no o potser ha estat fent 
tècniques, o sigui, visites tècniques o treballant, o sigui, treball de camp... això com ho hem 
d’agendar? Hem de dir “a les 8:10 he fet això, he fet...”. És a dir, tot això és el que volem tancar 
per no donar lloc a mal interpretacions perquè qualsevol que pugui accedir a aquesta agenda 
pública pugui dir “ostres, mira, el regidor en qüestió només s’ha reunit amb fulanito o amb 
menganito o amb l’associació tal o amb l’associació qual i resulta que durant aquesta setmana 
no ha fet res més!”, “escolti, sí que ha fet res més”. Què hem de posar a l’agenda? Que hem 
parlat amb el tècnic d’això, que hem parlat amb el tècnic d’allò, que hem parlat amb això... És a 
dir, sí que hi ha la intenció de l’Equip de Govern de fer pública l’agenda, ja li he dit, però 
tècnicament no la veiem viable tal i com està plantejada, d’acord? 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, senyor... No sé si algun grup vol fer intervencions ara. Sí?  
 
Sra. Aragonès: Bé, a veure, no entenem, no entenem perquè aquest recel i aquest dubte en 
explicar el que vostès estan fent. És a dir, aquesta moció, a més a més, no està gens tancada, 
no està gens pautada. Moltes vegades es queixen que presentem mocions massa 
quadriculades, amb massa detalls, no els estem dient exactament si ha de ser una agenda 
diària, si ha de ser setmanal, una agenda...és a dir, no ho estem concretant això, això ho 
deixem pels tècnics professionals que porten el departament de comunicació que, evidentment, 
són ells els que han de decidir tècnicament com es publicarà aquesta agenda pública. 
Nosaltres no ho volem acotar tant, senzillament, per això perquè si no, probablement sí que hi 
hauria més restriccions. No entenem tampoc quines mal interpretacions pot haver-hi quan un 
regidor publica la seva agenda. Si vostès volen posar que de les vuit a les tres han estat fent 
gestions relacionades amb la seva regidoria, quina mala interpretació pot haver-hi? No estem 
demanant en cap moment un tal nivell de concreció de les tasques que fan, en cap moment, és 
una moció de voluntat, de predisposició, de ganes d’explicar lo que fan perquè els veïns i 
veïnes, repeteixo, estiguem al corrent d’aquelles gestions més importants que estan fent des de 
cada una de les seves regidories. Difícil execució? No entenc, és que no entenc. Tècnicament 
no és viable aquesta moció? Aquesta moció, senzillament, els està demanant que, a criteri del 
departament de comunicació, vostès puguin explicar les tasques que fan. Per tant, no veig jo, 
per això no l’hem retirada, perquè no veig jo suficient, no veiem suficients arguments per dir 
que és una moció tècnicament que no es pot portar a terme. Si, ostres!, si és una moció que 
l’únic que pretén és que portin a terme la llei de la transparència i d’accés a la informació! Com 
ho volen fer, com es farà? Això ho decidirà, evidentment, el departament de comunicació. Jo 
veig que hi ha com una mena de, repeteixo, de recel, de males interpretacions, buscant algun 
tipus d’argumentació, que serà de difícil execució en quant únicament els estem explicant que 
facin públic què estan fent, senzillament això, per poder tenir informació i que els ciutadans 
estiguin al corrent de cada una de les regidories dels temes que es fan. Clar, si vostès, jo 
suposo que també ens falta una miqueta de cultura de transparència en general perquè, a 
veure, el que ens sap més greu és que vostès vegin una mala intencionalitat darrere d’aquesta 
moció, això ens sap molt de greu.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup de Ciutadans, perdó, de la FIC, no? 
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Sr. Velasco: Yo, es que, viendo la respuesta del Sr. Concejal, a ver, yo creo que cuando, es 
conocido que tenemos una dedicación política y yo no vengo aquí a juzgar. Yo, el otro día me 
lo comentaba en la Junta de Portavoces algún regidor, yo no necesito el detalle concreto de lo 
que se está haciendo, creo que con poner  “jornadas técnicas concretas”, dos pinceladas para 
saber dónde estamos, es más, nos cuesta… Tengo que decir que la agencia, la web que 
tenemos de transparencia, muchas veces buscamos esa información en la misma web, casi 
sería poner esta información en una agenda concreta, si uno… Es mucho trabajo, también 
tenemos mucho trabajo en la posición de buscar y saber qué se está haciendo concretamente. 
Para mí, personalmente, digo lo mismo, hay exceso de recelo pero sencillamente es saber 
dónde se está trabajando y, hombre, yo, no es por nada pero la dedicación hay que justificarla 
un poco. Yo voy por ahí, ese es el detalle para Ciudadanos, no el hecho concreto. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Gracias. Sí? 
 
Sra. Garcia: Bé, nosaltres, a la Junta de Portaveus, ja li vam comentar a la Sra. Aragonès que 
el fet de publicar les agendes dels regidors amb la finalitat de potenciar la transparència ja ho 
havíem reclamat també el PDeCAT en un parell de Plens i, de fet, ens sembla positiva la 
proposta i hi votarem a favor. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun portaveu que vulgui fer alguna...algun aclariment més? 
 
Sr. Chamizo: Jo, dos segons. És a dir... i acabo ràpid. No, més que tot, a veure, seguint el que 
ha dit la meva companya i estem d’acord, votarem a favor de la moció d’Esquerra Republicana, 
no?, però jo crec que de vegades també falta una mica de cortesia i jo crec que...és a dir, 
nosaltres ho hem demanat, hem demanat les actes de les Comissions d’Estudis i Projectes que 
ens han donat i demés, no? Falta una mica més de cortesia a vegades, és a dir, no sé, vostè, 
per exemple, que marxa de vacances x dies i nosaltres no sabem on està, per exemple. Sí, sí. 
No, con quién va, no, no, no. Però jo crec que l’alcalde, jo crec que als portaveus, no costa res 
—li pot semblar graciós però a mi no— perquè jo marxo de vacances i jo truco al Sr. Alcalde 
dient que jo estic fora de vacances i que per qualsevol cosa que necessiti hi ha els meus 
companys i jo no li veig la gràcia però, bueno, si vostès li veuen. I jo això ho faig. És a dir, no 
cal que em doni l’agenda perquè ja sabem que pràcticament fan moltes coses però jo crec que 
aquest petit detall que podem necessitar a l’alcalde en qualsevol moment, per qualsevol 
qüestió, pues, bueno, si no contesta l’alcalde que sempre, més o menys, contesta sempre, 
pues, sabem que està el primer tinent d’alcalde, no? Però jo crec que aquest petit detall 
nosaltres trobem que ens fa falta. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Si? 
 
Sr. Pérez: No, yo solo quería hacerle un pequeño comentario a Irene, que ya lo comentamos 
en la Junta de Portavoces, a ver, yo entiendo que una agenda de un regidor, en teoría, tiene 
que estar agendada, las visitas concertadas por los temas que sean, estas visitas están 
concertadas en una agenda por llevar un horario. También es cierto que los regidores, hay 
gente que trabaja desde su casa, por correos y tal, no es mi caso, yo soy una persona que 
físicamente es donde estoy mayormente y las consultas casi siempre, pues, las trato 
directamente allí. Claro, es que, yo lo que le quiero reflejar es una cosa. Seguramente, aunque 
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usted diga que no, la gente al final acabará haciendo demagogia con esto porque —que no 
pasará nada, eh!— porque ya le digo que, en teoría, cuando alguien es regidor, se entiende 
que dedica un tiempo al municipio y para eso está y, en teoría, tiene que estar al servicio de la 
ciudadanía pero, claro, si yo me pasa que estoy desde las ocho de la mañana o 8:15-8:30 
cuando voy todos los días, todos los días, incluso estando de vacaciones si no me voy fuera, 
vengo todos los días, y ese día he atendido a una persona o dos, resultará que la persona que 
ve mi agenda dirá que el Tico ha estado reunido una hora de Ayuntamiento y no ha hecho nada 
más y en una semana es posible que me coincidan 20 horas de reuniones pero hay semanas 
que a lo mejor me coinciden cinco, depende. Pero eso no deja de ser de que haya estado con 
los servicios técnicos o haya estado con el Sr. Alcalde o haya estado haciendo visitas de obra 
y, evidentemente, ya no le hablo de reuniones externas que hacemos. Pero…claro, sí, usted lo 
que quiere es que le ponga “Ayuntamiento, visitas concertadas y servicios técnicos”, ¿eso es lo 
que quiere que le ponga? ¿Y si no estoy? ¿Con eso usted va a estar conforme? Pregunto. 
Porque el hecho de que yo le ponga en una agenda lo que hago, ¿a usted eso ya le convence? 
¿A cualquier ciudadano que vea mi agenda va a entender de que yo estoy haciendo el trabajo? 
¿Con eso usted ya queda conforme? Yo creo que es mucho más productivo ver el trabajo que 
alguien hace y no el que dice. Porque yo le puedo poner misa en una hoja de papel, el papel es 
algo que lo aguanta todo, si usted con el papel se da por hecha, no se preocupe, yo le pondré 
todas las visitas que tengo, todo el trabajo que hago y le llenaré esa hoja cada semana. A mí la 
transparencia me parece que tiene que ser y tiene que ser legal pero toda la vida de Dios, en 
todos los sitios ha habido regidores y todo el mundo ha dedicado un tiempo y ha trabajado y las 
cosas salen. Si hay algún tema, no se preocupe que ustedes, que para eso están en la 
Oposición, ya se encargan de sacarlo si algo no funciona y de echarlo y de decirlo aquí en el 
Pleno. Entiendo que, entonces, esta es la tarea del regidor, de atender sus trabajos y sus áreas 
que funcionen. El que yo le diga en un papel que me reúno todos los días del año parece que 
con eso usted ya tiene bastante de la transparencia. 
 
Sr. Alcalde: Gracias. Sí? 
 
Sra. Aragonès: Bueno, primer que tot, a mi en la agenda no me pone nada, ¿vale? És a dir, 
nosaltres proposem l’agenda no per la resta de l’Oposició, no per la resta de l’Oposició. És a 
dir, clar, es que siempre se ha hecho así, clar, però les coses evolucionen i les coses canvien i 
la forma de treballar també s’ha d’adaptar a una realitat. Jo el que entenc és que hi ha com una 
mena de por a que s’estigui justifi... que no es valori lo que vostès posin a l’agenda i jo, 
repeteixo, això és un problema de cultura de transparència, que no hi estem habituats i no 
estem acostumats. És a dir, sí, perquè no pretenem que vostè digui “de tal dia, de tal hora a tal 
hora” és que, a més a més, ho estan dient vostès que ha de ser de tal hora a tal hora i ha de 
ser diari! Jo insisteixo en aquest sentit. Com s’organitza o com s’organitzaria, com s’organitzarà 
l’agenda pública, això és en mans dels tècnics que han treballat en temes de transparència i 
això ho decidiran. I, realment, que es pugui pensar des d’aquí que una agenda pública d’un 
regidor servirà per fer demagògia, al contrari, al contrari! La informació és un valor, quan no hi 
ha informació sí que es crea molta incertesa. Quan el Sr. Chamizo ha tret el tema de la 
cortesia, i amb això ja acabo, doncs, sí, Sr. Alcalde, una mica de cortesia perquè nosaltres 
presentem algunes mocions i sempre, algunes d’elles, la majoria d’elles se’ns tiren enrere i 
probablement aquesta agenda pública la posarà en funcionament  d’aquí dos o tres dies, 
perdoneu, d’aquí dos o tres mesos o l’any que ve la seva càrrec de confiança. Doncs, si 
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nosaltres ho proposem i ja estava sobre la taula, per què no pot, per què no pot? A més a més, 
l’Equip de Govern en bloc, per què no ho poden acceptar?  
 
Sr. Alcalde: Sra. Aragonès, anem a veure, és que el regidor, en tot cas, el Sr. López, li ha 
demanat retirar la moció per negociar-la i tornar-la a presentar i portar-la endavant. Vostè fa tot 
el plantejament utilitzant paraules com la “por” a aprovar aquesta moció, com “falta de cultura 
de transparència”, li està donant la volta. En cap cas, l’Equip de Govern, i en paraules que li ha 
traslladat l’Enrique, “escolta, mirem de negociar aquesta moció per concretar més els límits, per 
veure què és, com és, on se fica, com se fica, què suposa tot això i, després, evidentment, tirar-
la endavant”. Crec que va ser al segon o al tercer Ple, crec que va ser al tercer, al segon o al 
tercer Ple, que jo vaig dir que es tiraria, o sigui, que es ficaria la meva agenda pública a la web 
de l’Ajuntament, val? Si no s’ha posat no ha estat ni per por ni per falta de cultura de 
transparència ni per totes aquestes coses que està dient vostè que no són certes perquè 
l’esforç que està fent l’Ajuntament i aquest equip de govern [Inaudible 50:11] en temes de 
transparència, d’on veníem a on estem, d’on veníem a on estem, no és per dir que no tenim 
cultura de transparència perquè en tenim molta. O sigui, ja li va dir aquest alcalde, li va dir 
“escolti, vull ficar com a prova la meva i, després, les altres”. Per què no s’ha fet? Perquè 
tècnicament ens està sent molt complicat, val? Perquè el que suposa tot això, des de, com ha 
dit el Tico, el paper ho aguanta tot però després hi ha al darrere un tema de gestió que s’ha de 
mirar i s’ha de mirar bé. I que els recursos humans que tenim en aquests moments no els 
destinem a això en la seva totalitat perquè tenim altres coses a fer. Però és que en cap cas, en 
cap cas, cap membre de l’Equip de Govern ha dit de no fer això més endavant i de no fer-ho 
d’una manera determinada, en cap cas. O sigui, no ens acusi de falta de cultura de 
transparència, no ens acusi de tenir por perquè no és cert. Perquè el regidor no li ha dit, 
escolti’m, perquè si no, no li haguéssim demanat no votar-la, li haguéssim votat en contra. 
Escolta, negociem-la, mirem a veure on estan els límits, fins on podem arribar, què suposa això 
perquè jo ara li puc començar a preguntar: I com ho farem? I qui la implantarà? I com es 
penjarà? I qui penjarà els actes? I quins actes seran? I quins actes no seran? I l’Oposició quin 
acte ficarà?  Clar, tot això ho podem començar a fer una sèrie de preguntes que dius “home! 
Escolta, abans mirem-ho, mirem fins on pot arribar això i, després, fiquem-ho”. Ja està però no, 
ni por ni falta de transparència ni res d’això. Respecte a les meves vacances,!, avui he 
comunicat a l’Equip de Govern que la setmana que ve marxo tres dies i mig de vacances. 
Bueno, jo a partir d’ara, informaré en el grup que tenim de tots els regidors que marxo de 
vacances. Marxo de vacances però marxo amb el mòbil, amb la signatura electrònica i 
totalment localitzable. No havia pensat mai que tenia que comunicar a la resta de regidors les 
meves vacances. També he de dir-li que, des de que sóc alcalde, més de set dies no he fet, 
tots seguits i fora, a més a més, però, bueno, a partir d’ara no tinc cap problema a ficar-ho en el 
grup. Tornem a demanar-li, escolti, retiri la moció, la parlem, mirem els límits, d’acord? I ho 
farem. Si no, bueno, ho votarem en contra i ho farem igualment, és que ja estava previst, ja 
s’està treballant fa temps, s’està mirant, el que passa que vostès volen fer amb aquesta moció i 
aquest vot en contra dir unes coses que no són certes i portar-ho cap a un lloc que no és cert.  
 
Sr. Pellicer: Jo només vull dir una cosa. Jo, en el moment que sóc elegit regidor de 
l’Ajuntament, la meva agenda són 24 hores al servei del municipi i de la gent del poble i de les 
necessitats per resoldre problemes. Aquesta és la meva agenda.  
 
Sr. Alcalde: D’acord, passaríem al torn de... 
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Sra. Aragonès : Puc? 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, sí. 
 
Sra. Aragonès: Jo he dit que abans acabava però, clar, és que... Jo em sembla que no s’entén. 
És a dir, si vostè està dient que pensen fer-ho, que volen fer-ho i que la voluntat és fer-la, jo, 
torno a repetir, votin-la a favor i la gestió de com es farà ho deixem en mans dels professionals. 
No entenem per què volen que retirem aquesta moció si vostès estan dient que d’aquí dos o 
tres mesos o abans d’acabar l’any ho faran igualment, per tant, per què votaran en contra 
d’aquesta moció si la voluntat és fer-la igual i nosaltres estem dient que la gestió la deixem a 
comunicació?  

 
Sr. Alcalde: Bé, vostè diu al seu primer punt “les agendes dels regidors i regidores amb 
responsabilitats al Govern i els càrrecs de confiança es faran públiques a través de la web de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i els seu portal de transparència en la periodicitat i 
antelació necessària en funció de l’acte o reunió que es tracti a fi de facilitar el coneixement de 
les activitats i tasques concretes”. Vostè ja està concretant una sèrie de coses que és el que li 
estem dient nosaltres, nosaltres això, tal com estem ara, no ho podem assumir. No ho podem 
assumir. S’ha de detallar, s’ha de veure ben bé, bueno, escolti’m, no, no, amb quina antelació? 
I per què? I quins actes? I quins no actes? És tot això que li estem dient que s’ha de treballar i 
és el que volem fer. El que no volem és aprovar aquesta moció i que després ens digui “no, és 
que no han publicat això”, home, doncs, no han publicat això però perquè... no, és el que no 
volem. Ja està. És tan simple com això. Passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? 
Vots a favor? No progressaria la moció.  
 
 
MOCIÓ REFERENT A LA TRANSPARÈNCIA DE L’ACTIVITAT DELS MEMBRES D E L’EQUIP DE 
GOVERN I CÀRRECS DE CONFIANÇA DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP 
Atès que la llei 19/2013 de 9 de desembre apel·la a la transparència i l’accés a la informació com a 
elements bàsics per a l’articulació d’una societat democràtica consolidada, establint d’aquesta manera 
una relació de proximitat entre els ciutadans i els seus representants polítics. 
 
Atès que la ciutadania ha de tenir l’oportunitat de conèixer i jutjar l’actuació dels seus càrrecs electes, tal 
com la precitada llei assenyala: “Només quan l’acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan 
els ciutadans puguin conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons 
públics o sota quins criteris actuen, podrem respondre a una 
societat que és crítica i exigent”. 
 
Atès que la nostra societat exigeix una regeneració democràtica que té entre els seus pilars fonamentals 
el principi de la responsabilitat i la rendició de comptes dels càrrecs púbics, promovent la cultura i la 
pràctica de l’avaluació dels seus representants polítics en el marc d’unes institucions democràtiques, de 
manera que els permeti recuperar la confiança ciutadana. 
 
Atès que en el modern procés de presa de decisions pels responsables polítics, la publicació de les 
agendes dels càrrecs públics és una mesura fonamental per garantir la transparència de les institucions. 
D’aquesta manera, la ciutadania pot tenir una idea clara de qui participa i com en el procés de presa de 
decisions. 
 
En línia amb aquest esperit d’obertura, i amb la decidida voluntat que hi hagi fluïdesa en la informació, es 
considera necessari fer públiques les agendes dels regidors i regidores i càrrecs de confiança com a 
exemple d’una política de transparència i de rendició de comptes a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, 
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de manera que sigui possible saber quina feina fan els membres del govern municipal i quins col·lectius o 
circumstàncies poden tenir repercussió en les decisions que es prenen. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a proposta del grup municipal ERC-AM, NO S’APROVA : 
PRIMER - Les agendes de les regidores i dels regidors amb responsabilitats de govern i els càrrecs de 
confiança es faran públiques a través del web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i el seu Portal de 
Transparència amb la periodicitat i antelació necessària en funció de l’acte o reunió de què es tracti, a fi 
de facilitar el coneixement de les activitats i tasques concretes. 
Així mateix, a més dels esmentats en el paràgraf anterior, qualsevol regidor i regidora, de forma 
voluntària, podrà adherir-se a aquesta iniciativa de transparència i fer pública la seva agenda a través dels 
portals web de l’Ajuntament. 
SEGON – La competència serà de cada regidor i regidora utilitzant les eines que es posin a la seva 
disposició, aplicant els criteris i interpretacions generals, sempre amb l’objectiu de complir la finalitat de 
potenciar la transparència i coneixement per la ciutadania de les preses de decisions i treballs que es 
realitzen. 
 
 
 
Sr. Alcalde: La segona moció l’ha presentat el grup del PDeCAT. Si vol, si us plau.  
 
Sra. Garcia: Sí, tal com vam comentar a la Junta de Portaveus, la moció que presentem avui el 
grup de PDeCAT és referent a la instal·lació de porteries de futbol, cistelles de bàsquet i altre 
material esportiu a l’aire lliure. Bé, atès que l’Ajuntament està executant el Pla de millora dels 
parcs del nostre municipi i atès que la majoria de les activitats esportives que es poden realitzar 
al nostre municipi es situen en llocs tancats com poden ser els poliesportius, actualment, el 
nostre municipi pateix deficiències d’espais públics a l’aire lliure per practicar activitats 
esportives com poden ser el bàsquet, la gimnàstica o el futbol. Atès que els parcs i les zones 
verdes són uns espais adequats per la pràctica de l’esport a l’aire lliure i un dels principals 
objectius és fomentar un estil de vida saludable entre els nostres veïns i veïnes i, atès que la 
creació d’aquests nous espais per la pràctica d’esport a l’aire lliure pretenen, sobretot, potenciar 
l’ús dels parcs públics i altres punts del nostre municipi que creguem interessants, també 
creiem que jugar a l’exterior ajuda a millorar les habilitats socials ja que estem en contacte amb 
altres persones i aprenem a relacionar-nos i interactuar amb més gent, poden ser nous espais 
compartits que contribueixin a la cohesió social. Per lo tant, el nostre grup municipal del 
PDeCAT acorda: Primers de tot, localitzar, en tot cas per part dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament, diversos punts del nostre municipi com poden ser els parcs, les zones verdes, la 
pista d’estiu o, inclús, el Passeig Marítim de baix a Miami, perdó, on poder col·locar aquests 
nous espais per la pràctica de l’esport a l’aire lliure. En segon lloc, habilitar el material que sigui 
necessari per poder desenvolupar aquestes activitats segons l’espai on s’ubiquin i en funció del 
públic al que vagi dirigit. I, en tercer lloc, fer difusió i promoció d’aquests nous espais per la 
pràctica de l’esport a l’aire lliure en els diferents canals de comunicació de l’Ajuntament. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Annabel. Per part de la FIC, algun comentari? Per part de Ciutadans? 
Esquerra? No? Sí? 
 
Sr. Redondo: Sí, bon dia. Bueno, argumentaré el nostre vot. Anem a veure, jo ja sé que vostès 
no van recolzar el PAM, el que sí estic segur és que no se l’han llegit perquè la moció que 
diuen vostès, si llegeixen el PAM, que és el Pla d’Acció Municipal nostre, de tot aquest Equip 
de Govern, diu “millorar les instal·lacions esportives municipals, crear-ne de noves, impulsar la 
creació de noves infraestructures d’esports emergents, habilitar espais públics a l’aire lliure per 
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la pràctica esportiva, millorar els camps de futbol i bàsquet que hi ha a la Plaça de l’Església, el 
camp de bitlles, fer noves...” és el que estan demanant, con lo qual, si en el PAM diem que ho 
farem, crec que estem en això. Per això votarem que no. Gràcies. 
 
Sra. Garcia: A veure, nosaltres vam votar, perdó, en contra del PAM en conjunt. Naturalment, hi 
ha accions que probablement no sé, però, igual aquesta la vam proposar nosaltres, podria ser 
que la proposés el PDeCAT a l’hora de fer propostes en el PAM! Vostè m’està dient que 
qualsevol proposta que estigui inclosa en el PAM no es pot presentar una moció. És a dir, vostè 
m’està assegurant que les... quantes accions hi ha al PAM? 100, quantes n’hi ha? Vostè m’està 
assegurant que en el que queda de mandat realitzaran les 183 propostes o accions que hi ha 
recollides en el PAM? No sé quantes, eh! Ara estic dient... 
 
Sr. Redondo: Aquest és l’objectiu, si no, no ho faríem. El que acabarem fent dependrà de 
moltes coses però l’objectiu és fer-ho tot. Dit això, li torno a dir, si abans de presentar la 
proposta es llegeixen el PAM, diran “home, si això ja ho faran, per què presentarem la 
proposta?”. Que no ho entenc, val? És perquè no se l’han llegit, suposo.  
 
Sra. Garcia: Sí, sí que ens l’hem llegit. La proposta és perquè sigui una prioritat dintre de les 
180 propostes o accions que hi ha en el PAM. És per aquest motiu i perquè se’ns ha fet arribar 
per part d’un col·lectiu de pares i mares de que les criatures no tenen llocs on poder jugar a dia 
d’avui a bàsquet o a futbol a l’aire lliure perquè les instal·lacions esportives o estan tancades o 
estan ocupades. Com que això és un prec dels nostres veïns, entenem que ho hem de 
presentar en el Ple i si vostè no hi està d’acord, doncs, em sap greu.  
 
Sr. Redondo: Anem a veure, d’acord estic, si no, no estaria al PAM. Clar que estem d’acord. 
Tot això que a dit, evidentment que estem d’acord, és més, estem treballant en això. No només 
en això, durant aquest any i l’any que ve s’està treballant per la pista esportiva, la pista d’estiu 
fer-la una zona esportiva en general. Ara mateix, que s’estan començant a fer els camps de 
futbol, estem mirant de, amb el material que sobra (banquetes, porteries...) a veure si hi ha, 
podem, hi ha un camp de futbol a Masos d’En Blader que estem mirant de, bueno, aprofitar el 
que sobra d’aquí per millorar aquella zona. Tot això s’està treballant, con lo qual, clar que 
estem d’acord però és que ja [Inaudible 1:01:00]  O sigui, estem d’acord perquè ho estem fent. 
Ara, que vostè diu “la proposta...”, clar, és que, eh! Totalment d’acord però ja ho fem. No cal 
que m’ho digui vostè, ja ho dic jo que ho faré.  
 
Sra. Garcia: Això em recorda a mi el tema dels canviadors de nadons, no? Que deien “és que 
nosaltres ho tenim contemplat en el PAM i resulta que ho posarem en diversos llocs o 
instal·lacions del municipi” i ara resulta que, al cap de dos mesos, que en el Ple passat se li 
torna a recordar, resulta que no, que de moment sol ho posem a la platja i ja veurem 
posteriorment on ho col·loquem. Això va ser la seva resposta.  
 
Sr. Redondo: No. 
 
Sra. Garcia: Sí, i tant! Miri’s el Ple del mes passat.  
 
Sr. Redondo: No, no.  
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Sra. Garcia: O de fa dos mesos, ja no ho recordo.  
 
Sr. Redondo: La platja i els poliesportius, s’ha oblidat. Vaig dir “platja” que va dir ella i jo, els 
poliesportius. I una segona part, això no estava al PAM. 
 
Sra. Garcia: La moció no parlava sol de... 
 
Sr. Redondo: No estava al PAM lo dels canviadors. 
 
Sra. Garcia: És que la moció no sol parlava dels poliesportius ni de la platja, parlava de totes 
les instal·lacions municipals. 
 
Sr. Redondo: I nosaltres hem començat pels poliesportius i les platges.  
 
Sra. Garcia: D’acord, jo li dono el nostre punt de vista, entenem que és una bona moció, 
entenem o ens faria il·lusió que es tirés endavant. Si vostès hi voten en contra, doncs... 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna intervenció més? 
 
Sr. Chamizo: Deu segons només per acabar i ja està. Jo li asseguro que el PAM ens ho sabem, 
eh! L’hem vist moltíssimes vegades, inclús, mira que l’hem vist que fan inversions que no estan 
ni en el PAM o sigui que imagina’t si li hem donat tombs al PAM aquest. I vostè diu que val, que 
estan d’acord, bueno, si estan d’acord, votin a favor com a prioritat perquè hi ha una sèrie de 
pares i mares que potser és més prioritari això que no pas altres coses que estan vostès 
destinant els recursos de tots nosaltres. Si estan a favor i els agrada, votin a favor i comencin a 
donar prioritat ja a les coses que realment preocupen al municipi.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies.  
 
Sr. Pérez: No, sólo una cosa. A ver, yo entiendo que cualquiera de los que estamos aquí, 
cualquier mejora que se haga en el municipio estaremos a favor, evidentemente, unos tendrán 
prioridades para unas cosas y otros, para otras. Es curioso que la moción, cuando empieza 
diciendo que “atès que l’Ajuntament está haciendo inversiones en las plazas y en las zonas 
verdes”, bueno, pues, a lo mejor usted se tendría que haber esperado tres o cuatro meses a 
presentar esta moción. Porque si usted, por un sitio, la moción está diciendo que “el 
Ayuntamiento está haciendo inversiones en la plaza”, hombre, pues, espérese un poco a ver 
qué hace el Ayuntamiento. Y, luego, si el Ayuntamiento resulta, como está diciendo el Sr. 
Regidor, que estamos haciendo instalaciones deportivas y se están desmantelando unas cosas 
para montarlas en otro sitio, pues, cuando haya hecho el Ayuntamiento las inversiones en ese 
mismo comunicado que hace en la moción… En todo caso, si no entiende que está bien o le 
parece insuficiente, sí que vería lógico que usted luego dijera al regidor “pues, mira, entiendo 
que es insuficiente lo que has hecho aquí i te lo has gastado” pero si usted misma en la moción 
ya empieza diciendo que el Ayuntamiento está haciendo actuaciones en las zonas verdes y en 
las plazas, pues, espérese un poquito a ver qué hace el Ayuntamiento en las zonas verdes y en 
las plazas.  
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Sra. Garcia: Jo el que volia comentar és que el divendres passat a la Junta de Portaveus tots 
aquests dubtes no hi eren. A mi és que em dóna la sensació de vegades que els sap greu que 
presentem propostes positives, que ens adelantem en alguna circumstància a presentar-los 
propostes...Em dóna la sensació que els sap greu. Nosaltres, o jo en aquest cas, els hi vaig 
exposar aquesta moció divendres passat. Ningú dels que hi havia allà em va dir res de tot això, 
al contrari. Hasta, inclús, va haver-hi gent que em va dir que li semblava una molt bona idea, 
gent que, ara mateix, clar, avui no diran res, està clar. Llavors, arribem aquí al Ple i resulta que 
lo que hem parlat el divendres a la Junta de Portaveus no té res a veure amb el que avui 
exposem. No sé, jo, la veritat és que quedo sorpresa, però és que molt sorpresa. 
 
Sr. Pérez: No, solo una pequeña cosa, ya está, acabo. No nos hemos adelantado, perdona, 
esto está en el PAM, como ha dicho el Sr. Regidor. Tú haces una moción que está reflejada en 
el PAM. Dentro de este PAM hay muchas actuaciones, evidentemente, todas será difícil de 
hacer pero te está diciendo el regidor y tú en la moción ya presentas diciendo que el 
Ayuntamiento está actuando en zonas verdes y parques, con lo cual te está diciendo el regidor 
que es algo que está dentro del PAM y lo estamos haciendo. No es que tú presentes algo que 
no esté contemplado, no nos hemos adelantado a ti, está allí reflejado. 
 
Sra. Garcia: A ver, una cosa. Aquest PAM és una carta als Reis, és a dir, aquí, en aquest PAM 
es demana tot i més i, llavors, resulta que si nosaltres, d’aquestes propostes, veiem que n’hi ha 
alguna que és prioritària i l’exposem la seva resposta és “no, com que està en el PAM”, es a 
dir, a partir d’ara “tot el que estigui en el PAM no ho aprovem”. Doncs, perfecte, a partir d’ara ja 
ho tenim clar. 
 
Sr. Alcalde: Poden presentar totes les mocions que vulguin. Escolti’m, ja li vaig dir un dia, crec 
que a algú, en aquest Ple ho he dit, vostès poden presentar totes les mocions que vulguin. 
Home, si volen presentar mocions a guanyar, si volen presentar mocions a guanyar, abans de 
portar-les —acabo, si us plau—, abans de portar-les, les parlem i a lo millor guanyen o a lo 
millor no. Però el que no poden fer —i acabo— el que no poden fer és votar en contra d’uns 
pressupostos, votar en contra, presentats per un Equip de Govern, votar en contra d’uns 
pressupostos, votar en contra d’un PAM i marcar línia d’actuacions del municipi i marcar línia 
de govern d’un municipi, no! Escolti, no, no és, jo, vamos, poden fer les polítiques que vulguin 
però no ens diguin que, si presenten mocions, les votem en contra o agafem això. L’altre dia a 
la Comissió, perdó, a la Junta de Portaveus, realment, va sortir aquest tema i vaig dir “pues, 
això està bé”. Clar, jo no em conec el PAM de pe a pa. Després vam parlar amb el regidor i 
vam dir “escolta, que això ja està, eh! i, a més a més, amb aquestes...”. Bueno, escolta, vostès 
han presentat una moció, nosaltres, li ha respost el regidor amb uns arguments “ho tenim al 
PAM, s’estan fent ja coses, ho estem prioritzant” que vostès diuen que no, però ho estem 
prioritzant...Escolti, pues, bueno, vostès fan la seva estratègia i l’Equip de Govern fa la seva. 
Nosaltres anem fent coses, al ritme que l’Equip de Govern considera, al moment que l’Equip de 
Govern considera, amb uns pressupostos que l’Equip de Govern ha aprovat i amb un PAM que 
l’Equip de Govern ha aprovat. Així és com funciona normalment, o sigui, hi ha una Oposició i hi 
ha un Equip de Govern, no s’ha de molestar perquè no li aprovem segons quines mocions i, si 
volen mocions que estiguin aprovades, parlem-ne, consensuem-les abans.  
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Sra. Garcia: Jo hi estic d’acord però com les hem de consensuar si ens acabem d’enterar ara 
mateix de que  l’Equip de Govern no està d’acord amb aquesta moció? Com les hem de 
consensuar? Com ho hem de negociar això? 
 
Sr. Alcalde: Perquè ens acabem d’enterar nosaltres també que vostès no s’ha llegit el PAM, si 
no, no l’haguessin portat. Ja està. 
 
Sra. Garcia: Escolti, Sr. Alcalde! No digui que no ens hem llegit el PAM. 
 
[Inaudible 01:07:58] 
 
Sr. Alcalde: Vostès fan el seu joc i nosaltres fem el nostre, ja està. 
 
Sra- Garcia: I vostè mateix ha dit que no se sap el PAM de pe a pa.  
 
Sr. Alcalde: Sí, jo ho conec. 
 
Sra. Garcia: Però jo li dic, quin marge tenim nosaltres de negociació quan vostès ens acaben 
de dir ara mateix que no ens aprovaran aquesta moció? Digui’m! Perquè vostè m’està dient 
“presenti propostes i negociem-les”, quan les negociem? Ara quan sortim? No, digui-m’ho 
vostè.  
 
Sr. Alcalde: Vostè mateixa.  
 
Sra. Garcia: Ah! Jo mateixa?  
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sra. Garcia: Digui-m’ho vostè quan les hem de negociar. 
 
Sr. Alcalde: Jo? No. Quan les porti, en tot cas. Si volen aprovar les mocions, les parlem abans, 
es parlen bé i diem si [Inaudible 1:08:35] o no. 
 
Sra. Garcia: Però abans! Bueno, d’acord, Sr. Alcalde, gràcies. 
 
Sra. Pérez: Jo volia fer un comentari. 
 
Sr. Chamizo: Per al·lusions i tal. A veure, jo crec que, sentint les paraules del Sr. Alcalde, la 
veritat és que em quedo una mica bocabadat. És a dir, a veure, crec que per activa i per 
passiva nosaltres hem explicat crec que sobradament perquè hem votat en contra d’uns 
pressupostos, perquè hem votat en contra d’un  PAM, però queda sobradament, i que vostè ara 
ens retregui això! A veure, la Junta de Portaveus té que servir per algo, no? Si es porten les 
mocions, allí s’ha de consensuar més o menys el sentit de vot de, diguéssim, de la moció en 
aquest cas. Escolti, a veure, si porten la moció, no sé si vostès, suposo que pel que a mi m’ha 
explicat tothom estava content i ningú va dir res, no costava res una trucada dient, perquè 
moltes  vegades hem trucat un dilluns o un dimarts, dient “escolta, la moció no va per aquí o té 
que anar per aquí perquè si no, no l’aprovarem”. Escolta, és una mica de [Inaudible 1:09:38] i 
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que vostè em surti ara amb tot això quan està superjustificat el nostre sentit de vot per 
nosaltres i per la ciutadania i que vostè ara barregi tot això! És a dir, escolti, a veure, i al Sr. 
Pérez, clar que posem que s’està executant el pla de millora dels parcs del nostre municipi, per 
això fem la moció, perquè ho incloguin dins d’aquesta millora perquè segurament dubto, dubto 
que vostès hagin pensat en fer aquesta proposta del PAM o aquesta moció, ho dubto molt de 
veritat. O sigui que, escolta, anem a, si un cas, a la propera Junta de Portaveus, anem a ser 
més clars perquè ha passat el mateix amb la d’Esquerra que a última hora no es poden fer aquí 
corrillos i intentar negociar o aprovar o denegar una moció, escolta, siguem més seriosos i a la 
Junta de Portaveus, que per això es convoca, pues allí és on s’han d’acabar de negociar i si és 
una moció nostra que no agrada, doncs, escolti, parlem-ne a veure quin punt posem o que em 
digui o que em truqui el Sr. Redondo el divendres a la tarda dient “escolta, que això està al 
PAM i no l’aprovarem”, bueno, pues, ja la intentarem manegar nosaltres.  
 
Sra. Pérez: Un comentari només perquè aquí estem discutint d’algo que encara no ho entenc. 
Aquí es va detectar, tots sabem, polítics, veïns que hi havia unes mancances en uns espais 
públics, no?, i que s’havien de millorar, per això hi va haver propostes tant de ciutadania com 
d’equips de Govern que van incloure aquesta acció al PAM. Si aquesta acció no estigués al 
PAM, jo entendria la seva preocupació de que “ostres, això s’ha de fer, això s’ha de fer perquè 
és una necessitat”. O sigui, estiguin tranquils perquè, a més a més que surt al PAM, i que a 
més a més el regidor li està explicant que s’està fent, no entenc perquè s’ho prenen així. O 
sigui, no es vota la moció? No es vota perquè ja estava previst. I no per vostès o potser sí que 
van fer la proposta, ara ningú se’n recorda però és igual, o sigui, això es farà, s’està fent, pues, 
ja està, crec que no s’ha de discutir. Ara no importa si s’aprova o no la moció, el que importa és 
que això s’està fent. Ja està, jo no li donaria més voltes. Però, bueno, si algú aquí es vol ficar la 
medalla de que “això es fa perquè nosaltres hem decidit i hem demanat i no se què”, doncs, 
bueno, així podem discutir molta estona, eh! 
 
Sr. Chamizo: No, no, no, no és cap medalla, és la...  
 
Sra. Pérez: Però és que al final entenem que s’està fent... 
 
Sr. Chamizo: És la feina nostra també, que també, és la feina nostra, de tot el grup que treballa 
i demés. 
 
Sra. Garcia: Jo sol vull dir, i ja per acabar, jo ahir vaig rebre una trucada d’un company de 
l’Equip de Govern preocupant-se que no havia rebut aquesta moció. Inclús vam estar 
intercanviant comentaris sobre el tema de la moció i li vaig preguntar si li semblava bé, 
etcètera. Aquest company d’aquest Equip de Govern ara mateix votarà en contra. Llavors, a mi 
em sorprèn moltíssim.   
 
[Inaudible 1:12:37] 
 
Sr. Redondo: Només una cosa més si us plau, només una cosa més per acabar. Jo acabo en 
seguida, mira. A veure, l’Alcalde ha fet l’oferiment de negociar les mocions, jo crec que una 
forma de negociar és molt senzilla perquè jo normalment ho faig. Lo lògic és que quan tenim a 
la gent del poble que ens diu “ostra, és que no tenim” perquè això segur que ha vingut d’això, 
d’acord? “Àngel, —¿dónde está el móvil?— Àngel, mira, al PAM teniu això, com tenim això? 
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Què esteu fent?” Val? I jo et diria “pues, mira, estem fent això” És suficient? Val. No? Presenteu 
la moció. Això és el que diem de negociar, estem oberts, estem... clar que sí! Estem 
localitzables, estem oberts, qualsevol problema “Àngel, com va això? Com va el tema del 
futbol? Quin problema hi ha? Oye, la gent ens està dient que falten llocs, espais públics per fer 
esport, què teniu en ment?” Jo t’explico, fins i tot, el que encara no sap ni molta gent de l’Equip 
de Govern de coses que estem fent al departament perquè el tema de transparència, cap 
problema. Però, clar, venir aquí i presentar això, clar, el dissabte, jo el divendres no estic a la 
Junta de Portaveus. Jo, quan arriba la moció i la veig, és quan comento que “ perdoneu, és que 
és una cosa que estem treballant en això”. És que una altra cosa no sé però dir que aquest 
Equip de Govern no és sensible a temes esportius! Jo crec que la feina que estem fent 
esportivament parlant és molt important.  
 
Sr. Alcalde: Senyora, senyora, no, no, Annabel, no, no, si us plau, no, no, ja està, ja està. S’ha 
acabat, és que si no no acabem, si us plau. No, ja està. 
 
Sra. Garcia: Vull disculpar-me un moment. Fran, vull disculpar-me un moment. 
 
Sr. Alcalde: No, Annabel, ja està. Està la Núria, ha demanat paraula la Núria i l’Enrique i tu 
mateixa has dit a la teva intervenció que acabaves. S’ha acabat, si us plau, Annabel. Digues. 
Esquius. 
 
Sra. Esquius: Bé, jo he estat escoltant tot el que s’ha estat dient. A la Junta de Portaveus, 
m’agradaria recordar, que aquesta moció no estava redactada i no estava físicament a les 
mans. Jo a la Junta de Portaveus no em vaig definir, sí que potser sí que algú altre va dir 
“home, sí que està bé” perquè, bueno, està bé, no és una mala moció. Llavors, ara que has fet 
referència a la trucada, sí, jo vaig trucar perquè aquesta moció no estava redactada i vaig estar 
parlant amb l’Àngel i em va dir “Ep! Que hem rebut aquesta moció”, dic “ostres, jo no l’he vist”, 
no me la vau enviar, he repassat el correu, no em vau incloure, no passa res! 
 
Sr. Chamizo: Tens raó, no te la vaig enviar, la vaig enviar al portaveu de l’Equip de Govern en 
aquest cas.  
 
Sra. Esquius: No, està enviada a tots els regidors menys a mi, però no passa res, que no passa 
res. 
 
Sr. Chamizo: Et demano disculpes però se’m va passar enviar-t’ho. 
 
Sra. Esquius: No és la queixa, no és la queixa... Llavors, en aquell moment, jo havia comentat 
amb l’Àngel, “sí, me la estoy mirando” que és lo que et vaig dir, se l’està mirant, en principi, no 
crec que vegi res malament, et vaig dir “en principi, no crec que vegi res malament” perquè 
l’últim que faig és definir-me davant de res i la definició és al Ple, no és abans. Vull dir, crec que 
no vaig dir més que això, eh! Ja està.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? 
No prosperaria, doncs, la moció.  
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MOCIÓ REFERENT A LA INSTAL·LACIÓ DE PORTERIES DE FU TBOL, CISTELLES DE BÀSQUET I ALTRES 
MATERIALS ESPORTIUS  A L’AIRE LLIURE. 

Atès que l’Ajuntament està executant el pla de millora dels parcs del nostre municipi. 

Atès que la majoria de les activitats esportives que es poden realitzar al nostre municipi se situen en llocs tancats. 
Actualment, el nostre municipi pateix deficiències d’espais públics a l’aire lliure per practicar activitats esportives  com 
futbol, bàsquet, gimnàstica,  etc. 

Atès que els parcs i les zones verdes són espais adequats per a la pràctica de l'esport a l'aire lliure i un dels seus 
principals objectius és fomentar un estil de vida saludable entre els nostres veïns i veïnes. 

Atès que la creació d’aquests nous espais per a la pràctica de l’esport a l’aire lliure pretenen potenciar l’ús dels parcs 
públics i altres punts del nostre municipi que creguem interessants. 

Atès que jugar a l’exterior ajuda a millorar les habilitats socials,  ja que estem en contacte amb altres persones i 
aprenem a relacionar-nos i interactuar amb més gent. Poden ser nous espais compartits que contribueixin a la cohesió 
social.  

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a proposta del grup municipal PDeCAT 
 
NO S’APROVA: 

PRIMER: Localitzar, per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament, diversos punts del nostre municipi on poder col·locar 
aquests nous espais per a la pràctica de l’esport a l’aire lliure. 

SEGON: Habilitar el material necessari per poder desenvolupar aquestes activitats segons els espais que s’hagin 
decidit al respecte i el tipus de públic al qual anirà dirigit. 

TERCER: Fer difusió i promocionar aquests nous espais per a la pràctica d’esport a l’aire lliure en els diferents canals 
de comunicació de l’Ajuntament. 

 
 

09 Precs i Preguntes 

 
Sr. Alcalde: El següent punt seria “Precs i Preguntes”. Per part de la FIC? Per part de 
Ciudadanos? 
 
Sr. Velasco: Sí, Sr. Alcalde, tengo dos preguntas y un ruego. La verdad es que quería enlazarlo 
con lo de antes. ¿Ruego, he dicho, perdón? Ah, no, ruego, ruego, ruego. Hasta luego. 
 
Sr. Alcalde: Apunta-ho a l’agenda, Josep Maria...  
 
Sr. Velasco: Vamos a ver, me estoy quedando un poco sorprendido pero, bueno, yo recojo lo 
positivo y lo bueno de lo que he recogido aquí: el tema de mociones, de negociarlas, etcétera, 
etcétera; o de actuaciones, propuestas… Ya me viene bien pero yo vuelvo a decir, la Junta de 
Portavoces es para algo, yo aquí voy a hacer una pregunta al Sr. Alcalde y casi es una 
propuesta porque a lo mejor de la forma que hacemos la moción, pues, sencillamente como 
todo está recogido en el PAM y considero una cosa, Sr. Alcalde, el PAM es de todos nosotros y 
yo creo que para mí es una carta a los Reyes pero un poco envenenada porque ¿quién prioriza 
este PAM? La pregunta al revés, ¿ustedes se pondrían en contacto con nosotros, con la 
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Oposición, para priorizar ese PAM? Es un poco, la contestación que me ha hecho por aquel 
lado es un poco sorpresa pero, bueno, yo voy a ir al tema de mi pregunta. Sr. Alcalde, le voy a 
preguntar, el núcleo de Costa Zefir y Casalot, tenemos dos rotondas y seguimos observando 
año tras año la…no me gustaría comentárselo en este término pero… vamos a retirar la vía del 
tren que ha sido una desgracia para este municipio en cuanto a muertes y no me gustaría tener 
que comentarle en su momento que vamos a tener un gran punto muerto, el acceso a estas 
dos rotondas. Yo el otro día volvía a estar, es que he estado parado en el sitio y he visto cómo 
pasan los críos, personas mayores, menos mal que tienen un poco de luz, y se lo voy a decir 
sinceramente, cada vez que pasan esta vía de Costa Zefir a Casalot o de Casalot a Costa 
Zefir, para mí, se juegan la vida. ¿Tanto cuesta poner ahí unos ceda el paso, intentar regularlo 
de alguna manera? Porque si vamos al origen, yo no sé si [Inaudible 1:18:03] y luego me lo va 
a contestar, yo no sé si se tendría que haber tenido en cuenta cuando el Ministerio se le dijo al 
Ayuntamiento que se iba a hacer una entrada y una salida, como es normal, de la vía pública, 
¿no? Pero, ¿tanto hubiese costado en ese momento haber intentado una solución? Porque se 
sabe que entre un municipio y otro constantemente va a haber un pasar de gente. Yo, como 
muchas veces dice usted, Sr. Alcalde, yo le invito a que venga conmigo, se siente allí también, 
sacamos juntos una foto para que vea la peligrosidad que esto repercute. No sé si van a hacer 
algo, y si no, nos podríamos poner de acuerdo para hacer alguna propuesta o una moción. 
Gracias.  
 
Sr. Alcalde: Gracias. Se está mirando ya de hacer algo, lo que pasa que la solución es bastante 
complicada y además son dos rotondas que dependen directamente del Ministerio, ¿vale? El 
Ministerio tiene unas normas muy claras de arcenes, de distancias, de pasos, de pasos de 
peatones en salidas de autovías y todas estas cosas y por ahí tenemos poco margen, tenemos 
poco margen. Entonces, seguimos negociando, lo ideal, lo ideal sería hacer un paso alternativo 
para los peatones, esto tampoco se descarta, no está en el PAM, ni muchísimo menos, no lo 
asumiría, no creo que lo pudiera asumir el Ayuntamiento pero sí que se van a iniciar 
conversaciones con el Ministerio, tanto para…el Ministerio de Fomento, tanto en su ámbito de 
la autovía como en el ámbito de Adif, para buscar una solución en este espacio que realmente 
es complicado. Yo espero que no haya ninguna desgracia, no es voluntad ni de este Equipo y 
estoy seguro que ni de nadie que ocurran, pero por desgracia pueden ocurrir porque pasan 
desgracias hasta donde está mas señalizado, donde nos dicen que no puedes ir a una 
velocidad y la gente va a más, porque no es una cuestión de uno sino que es de dos. Pero sí 
que se está estudiando el tema detenidamente para enlazar desde Bonmont, en este caso, ya 
hay algún estudio hecho en la casa desde hace tiempo, desde Bonmont hasta Príncipes de 
España para que todo este tramo sea… Hay una dificultad, insisto, en las dos rotondas que son 
del Ministerio.  
 
Sr. Velasco: Pues nada más, agradecerle que siga trabajando en esta línea y nos tendrá 
siempre a su lado.   
 
Sr. Pérez: Perdona, una cosita solo. La ronda del acceso de la variante, en su momento, en el 
proyecto inicial, no iba, no iba. En cada municipio había una salida y nosotros, la única salida 
que teníamos en este municipio era la de Mont-roig. Cuando estábamos en el Equipo de 
Gobierno, me parece que era en el mandato 2004 o 2006, que por cierto estaba aquí entonces 
el alcalde, el Sr. Miguel Anguera, nosotros estuvimos en contacto con Fomento y lo que 
solicitamos era que cómo podía ser que una población con POUM… y argumentamos y, 



32 

 

entonces, fue cuando incluyeron la salida de la variante de Miami. En esa salida, en teoría, nos 
dijeron que harían la variante como así físicamente la hicieron y nos dijeron que, luego, en un 
proyecto escoba que le llaman, lo que harían sería acondicionarla e, incluso, si se fijan, no está 
ni iluminada, ¡vale! Ese proyecto escoba llegó con la crisis y, más que la escoba, nos dejaron 
un cepillo, hasta el punto que, a día de hoy, las dos rotondas que están en la salida de la 
variante, el mantenimiento, siendo de la Generalitat de Catalunya, el mantenimiento lo fuimos a 
pedir, a solicitar, cuando estaba el Sr. Ferran, que podíamos, incluso, que nos dejaran hacer el 
mantenimiento, pedimos permiso hasta para que nos dejaran hacer el mantenimiento de las 
salidas de las rotondas y la iluminación. Cuando hicimos la iluminación de Gil Vernet, la salida 
y la bajada de arriba abajo, teníamos que tener en cuenta que los terrenos para hacer pasos de 
peatones y hacer variantes, como ha dicho muy bien el Sr. Alcalde, se necesitan unas 
distancias y unas anchuras y si los terrenos no son tuyos, pues, difícilmente puedes hacer algo 
en un terreno que no es tuyo. Primero tenemos que tener la concesión de ese terreno y, luego, 
el Ayuntamiento podrá hacer cualquier proyecto. A día de hoy, esos terrenos no son 
municipales ni se desarrollan, con lo cual está un poco precario que el Ayuntamiento pueda 
hacer algo. Es cierto que se están haciendo pasos de viandantes y estudiándolo pero, incluso 
desde la Generalitat de Catalunya, para a ver si encontramos alguna alternativa porque la vía 
sigue siendo de ellos y las afectaciones son de ellos, no son municipales.   
 
Sr. Alcalde: Gracias. 
 
Sr. Velasco: Gracias por la aclaración. La siguiente pregunta, si no me equivoco, vamos a ver, 
muy bien, en espera de que se pueda desarrollar en su totalidad el proyecto de las calas, el 
Ayuntamiento ha realizado diversos trabajos de mejora, asfaltado, se han realizado trabajos de 
señalización, horizontal, vertical para adaptar estas calles de espacios peatonales, nuevas 
zonas, etcétera, etcétera. Casi en la misma línea de antes, le quería hacer una aportación, una 
pregunta: ¿Tienen pensado?  
 
Sr. Alcalde: No está acabado el proyecto.  
 
Sr. Velasco: Vale, ¿no está acabado? Pues entonces le pregunto… 
 
Sr. Alcalde: Falta señalización horizontal y vertical, falta reductores de velocidad en algunos 
sitios, falta señalización del carril bici… No, no está finalizado. Pero, bueno, diga, diga… 
 
Sr. Velasco: Se lo pregunto ahora, entre Cala del Misteri y la Cala del Solitario, en medio hay 
una circunvalación, ¿no?, el paseo. Bueno, hay unos espacios que yo creo que todos los 
conocemos, que son unos pivotes que vienen de antaño, yo que paseo por esa zona ahora con 
mucha más frecuencia, hay unos espacios en los que, directamente, yo le facilitaré esta 
información pero, por seguridad, una persona que ahora va por el carril bici, directamente, una 
bicicleta, una…yo, me llamó la atención el otro día un carro que ahora es muy usado y hay una 
gran afectación del Paseo de las Calas…Bueno, esa persona, está claro, que suelta las manos 
del carro e iría concretamente al precipicio, directamente, de la cala. En este espacio, ¿tienen 
recogida alguna actuación? 
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Sr. Alcalde: Sí, una valla de madera, una valla de madera. En la zona que dice usted hay unos 
pivotes, de metro por metro, bueno, no tanto, está contemplado una valla de madera, de 
madera en todo este tramo, sí.  
 
Sr. Velasco: De acuerdo, pues, gracias.  
 
Sr. Alcalde: Gracias. 
 
Sr. Velasco: Y ahora tengo un ruego para que me conteste el Equipo de Gobierno o quien ha 
tomado la decisión de… Yo, en su momento, Ciudadanos comentó que hay algo que le 
gustaría, sobre todo que se tendría en cuenta que tenemos instalaciones, proyectos que se han 
semiacabado, que aquello de que, yo le escuché a usted decir que el municipio, le gusta hacer 
un municipio bonito, bello, turismo, etcétera y yo le argumenté tiempo atrás que tenemos un 
edificio como es el polivalente, en la parte de atrás, que si algunos espacios tan utilizados y 
que la gente va a verlos, pues, si eso es embellecer las zonas, pues, hombre, ¡no sé!, hay que 
hacer algún curso a los nuevos asesores que nos enseñen a cómo se embellecen las zonas. 
Es muy fácil, se acuerdan que yo dije la parte de atrás del polivalente, no la parte de adelante, 
en la parte de atrás hay unos espacios verdes que, en teoría, en su momento, cuando se 
acaba el proyecto, yo creo que ahí debería ir alguna zona ajardinada o algo así. Les comenté, 
que es así, lo voy a matizar, no sé si decirlo o no, que es un Pipican, para no matizarlo como la 
otra vez, de los perros del municipio. Por lo menos ahora llegaban allí y, como había tierra, los 
perros se dedicaban a cuando hacen sus necesidades, con las patas tiran la tierra hacia atrás y 
cae atrás. Quien haya pensado que la solución de embellecerlo, ¡no!, porque yo creo que uno 
con poner cuatro plantas allí, si quiere ahora le doy alguna idea, y dos bancos, yo creo que se 
embellecería esa zona pero se ha echado dos camiones de guijo, con lo cual, los animales 
cuando van allí, en su naturalidad, con las patas escarban y ahora, yo, que me paso por esa 
zona, veo que está todo el guijo, piedras, tanto en la zona del edificio como en la zona de la 
carretera, con su peligrosidad. Le voy a hacer una sugerencia: al lado tienen, es la zona donde 
hay una zona de recogida de basuras, yo creo que le llamo el parque de los bancos porque es 
la mayor densidad de bancos que hay, echen un poquito de césped allí, embellézcanlo y cojan 
dos bancos de esa zona, ya que me comentó el otro día, Sr. Alcalde, en el tema de las 
reubicaciones de material, pues, donde sobran bancos, póngalo, es muy sencillo, donde no los 
hay. ¿Tienen pensada alguna actuación o lo van a dejar con el guijo por saecula saeculorum?  
 
Sr. Alcalde: No, en un principio lo que se ha hecho es arreglar esa zona. Si realmente…se 
volverá a valorar si realmente está dando tantos problemas como usted está expresándolo aquí 
en el Pleno, lo volveremos a mirar a ver si realmente es así y valoraremos el hacer otra 
actuación.   
 
Sr. Velasco: Gracias. Como estaremos en contacto, pues, seguiremos la buena idea y el 
embellecimiento de esta zona. Gracias.  
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta per part del grup d’Esquerra?  
 
Sra. Aragonès: Bé, pel Sr. Gairal. A veure, hem vist en diferents ocasions que la depuradora 
que està ubicada a la Riera de Vilanova, coneguda com la Riera dels Set Ponts, sovint es 
deixen anar grans quantitats d’aigua que fan impracticable el barranc. Hi ha un tros del barranc 
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que està dins de la ruta, d’alguna ruta d’aquestes del BTT i aleshores, com que aquesta aigua 
no està canalitzada, havia estat canalitzada temps enrere però ara no, resulta que inunda tot el 
barranc i no es pot, bueno, que no s’hi pot accedir ni es pot circular per allà. A veure si tenen 
pensat poder canalitzar-la, poder-la conduir tal com estava pels vorals. Una altra pregunta. Que 
he estat buscant el contracte que me va comentar amb l’entitat l’Escurçó que havien signat per 
millorar la vigilància dels abocaments incontrolats i, tal com m’havia assegurat vostè, no està 
penjat a contractació. Per tant, he fet la instància pertinent i suposo que li podré donar un cop 
d’ull. I la tercera i última pregunta adreçada a vostè, a veure, el Camí de les Noies que estava a 
la modificació de crèdit a veure quan es podrà portar a terme perquè, tal com li han fet saber un 
col·lectiu important de pagesos, si està previst fer-ho al mes de desembre tal com havia 
proposat vostè, recordi que estan en plena collita.  
 
Sr. Gairal: Li contestaré per parts. Per ordre. Lo de la primera part, lo de la depuradora està 
baix el control de l’empresa municipal d’aigües, quant a l’estat sanitari i tot això li tindria de 
remetre a les analítiques que està fent l’empresa municipal d’aigües. Però en aquesta pregunta 
hi ha dues vertents, la primera és aquesta vertent que és la mediambiental i la segona és la de 
la canalització d’aquestes aigües que, com vostè diu, en el seu dia ja havien estat canalitzades. 
Llavors, això ho anirem a mirar amb els tècnics a veure si podem tornar a canalitzar una part 
del barranc que no afecti el camí, ja no només de les rutes sinó dels pagesos també, perquè en 
algun lloc ho està travessant o inundant. Això ja em comprometo també anar-hi amb els tècnics 
personalment a veure si trobem la solució. Quant al contracte de la patrulla de vigilància 
mediambiental, la pregunta és al Sr. Secretari si li pot contestar si ja està penjada o no està 
penjada.   
 
Sr. Secretari: Jo crec que segur que es penjarà, el que passa és que de vegades es pengen a 
posteriori. Llavors tenim la instància que avui m’ho comentaven i donarem accés perquè pugui 
veure l’expedient.  
 
Sr. Gairal: Bé, gràcies, Sr. Secretari. Quant al Camí de les Noies, precisament, prèviament al 
Ple, he parlat amb el representant de la Unió de Pagesos que ja hem parlat un parell o tres de 
vegades el cas. Jo en cap moment he dit el desembre perquè jo sé perfectament que la 
campanya de collita comença al novembre la més forta de l’any i jo li he dit que la previsió és 
que, en acabat de l’estiu, immediatament es ficarà en funcionament l’obra i esperem que arribi 
a finals d’octubre feta. Si [Inaudible 01:30:54] realment abans de la collita que comença al mes 
de novembre hi ha l’època de plantació que també és important però que no afecta tant al 
trànsit del camí. Però amb això també he quedat amb la Unió de Pagesos que tindrem una 
reunió prèvia amb els usuaris d’aquest camí i els veïns, una reunió prèvia a l’obra, per explicar 
el detall de l’obra i per consensuar una mica l’activitat i el trànsit i les alternatives durant duri 
l’obra que, en principi, no serà una obra de llarga durada perquè els accessos estan molt bé i el 
camí està es pot fer ràpidament. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sra. Aragonès: Val. A veure, si vostè no hagués dit que estava previst fer el desembre, jo 
aquesta pregunta, evidentment, que ja no li hagués transmès. Després de l’estiu, per vostè, 
què és? L’1 de setembre, finals de setembre, principi d’octubre? I la reunió aquesta que ja té 
prevista amb la Unió de Pagesos i la resta de veïns del camí, la data ens la pot dir, si us plau? 



35 

 

 
Sr. Gairal: A veure, jo no recordo haver dit el desembre, potser vaig dir com a data límit el 
desembre, potser, però no com a data d’execució de l’obra, la veritat, no ho recordo. Que ho 
hagués dit com a data límit podria ser. La reunió, doncs, com que, a pesar de que hagi votat en 
contra de l’agenda que vostè ha fet la moció, jo sóc dels primers que a pesar de que sigui molt 
negat per aquestes modernitats perquè em costa molt entrar però sóc dels primers que estic 
per fer-ho i parlaré amb el Sr. Alcalde i parlaré amb la persona que porta aquests temes 
tècnicament perquè ho pugui ficar a l’agenda, no? Llavors, aquesta reunió serà durant el mes 
d’agost. Jo li fico la data ara, no ho he parlat amb la Unió de Pagesos, però jo li fico ara la data, 
durant el mes d’agost.  
 
Sra. Aragonès: Val, aleshores, ara sí que no entenc de cap manera per què vostè ha votat en 
contra de la moció de fer públiques les agendes... Bueno, ho deixo córrer.  
 
Sr. Gairal: No, no, ja que m’ho ha preguntat, li explico.  
 
Sra. Aragonès: No, clar, és que vostè vota com a Josep Maria Gairal, vostè emet un vot com a 
pacte de Govern. Aquesta moció ha sigut pacte de Govern, el vot que han emès. Si vostè, a 
més a més, ha tret el tema vostè. Me l’ha tret de la llengua perquè quan he sentit “reunió prèvia 
amb Unió de Pagesos” li hagués dit “miri, Sr. Gairal, això és un exemple per vostè poder posar-
ho a l’agenda, que es troba amb els veïns afectats per un camí que s’ha de reformar”. Bueno, 
deixem-ho córrer perquè... 
 
Sr. Gairal: En cap moment jo he entès que aquest Equip de Govern estigui en contra de cap 
manera en la seva moció, en cap moment, i ningú hi està en contra d’això, tots hi estem a 
favor. La manera ja s’ha discutit abans, ja s’ha deixat tancat. Quant a la reunió, ja li he dit, la 
fiquem ara al mes d’agost perquè és un mes que els pagesos, l’activitat que porten a terme en 
aquella zona i és la que van una miqueta més tranquils i farem el mes d’agost per preveure el 
mes de setembre. I li dic que donarem la màxima de rapidesa perquè ara hi haurà els diners 
disposats per fer un camí i, en acabat, se te de fer, que ja hem donat ordres a l’enginyer que 
faci el projecte, se te de fer exposició pública, se te de buscar l’empresa que ho faci, es té de 
fer una sèrie d’activitats administratives que porten el seu temps. Per lo tant, ho accelerem al 
màxim perquè al mes de novembre estigui l’obra acabada.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més? 
 
Sra. Aragonès:  Gràcies, sí, un parell de preguntes pel Sr. Gallardo. Ens agradaria saber l’estat 
actual de la denúncia que dos agents de la policia local van fer amb acusacions referents a que 
estaven patint una suposada situació de mobbing laboral. Bé, Esquerra Republicana vam 
entrar una instància i se’ns va dir que alguna informació com a regidors hi tindríem accés però 
no ha estat així. Aleshores, recordo que també van dir que es faria com una mena de Comissió 
de seguiment. Bueno, és per saber com està la situació, si aquesta denúncia s’ha tirat 
endavant. I la segona pregunta, vol que li faci conjuntament? Bé, veiem que a la Junta de 
Govern Local del 28 de juny hi ha un acord sobre la modificació de dues ordenances, de la 
número 9 i la número 10. La número 9 referent a la taxa de serveis urbanístics i la número 10 
per la tramitació de llicències ambientals, d’obertura i de règim de comunicació prèvia 
d’establiments. Era per saber que, malgrat ja hem demanat l’expedient, a veure si ens podia 
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avançar una mica quina és la modificació que afecta a aquestes dues ordenances. I, per últim, 
preguntar si podríem presentar algun tipus de proposta sobre bonificació i taxa, saber els 
terminis i a qui ens hem d’adreçar.  
 
Sr. Gallardo: El tema de la denúncia, jo els hi vaig comentar que es faria un expedient reservat 
contradictori i que s’instruiria per part d’un instructor anomenat per la Subdirecció General de la 
Policia. Així s’està fent. És un expedient reservat contradictori en el qual s’està fent una 
enquesta a tots els implicats de la policia local i no puc dir res més. Segon tema. 
 
Sra. Aragonès: Perdoni, o sigui, expedient reservat contradictori, un expedient que contradiu la 
denúncia de... 
 
Sr. Gallardo: Hi ha dos parts, una part que interpel·la a l’altra, l’ “acusa”, entre cometes, d’un 
seguit de conductes i, clar, tot això ho està esbrinant l’instructor que és el cap de la policia de 
Santa Coloma de Gramenet. I ja no puc dir res més perquè és un tema absolutament reservat i, 
evidentment, no pot participar ni jo ni vostès. Jo, fixi’s que ni tan sols el conec a aquest senyor, 
a l’instructor, ni el conec, a fi efecte que desenvolupi la seva tasca amb la màxima imparcialitat. 
El coneix el Sr. Secretari, ja està. El segon tema era les taxes. De memòria, li hauria de mirar, 
de memòria, és el tema de l’adequació, si no m’equivoco, Sr. Secretari, és que millor que li 
contesti el Sr. Secretari i jo li contesto el tercer tema que és el de les ordenances. Jo crec que 
fóra bo que, si tenen vostès alguna proposta, ja la comencéssim a tramitar a finals d’agost, 
principis de setembre. Es poden reunir amb mi o amb l’interventor o amb qualsevol personal 
tècnic de la regidoria perquè entenc que seran, llevat de que siguin d’aspectes molt concrets 
que afectin a determinades activitats. M’explicaré, si són sobre impostos, millor que ho facin 
amb la regidoria d’Hisenda; si són d’aspectes molt concrets de taxes urbanístiques, d’ocupació 
del subsòl, els hi recomano que ho facin amb Urbanisme o amb Activitats; i si són d’algun tema 
molt concret de preus públics que afecten a activitats esportives, amb les regidories 
corresponents. Dependrà del tema, entenc que si són bonificacions aniran directament cap a 
impostos, per tant, es poden adreçar a qualsevol dels que, les persones que els he dit de la 
regidoria d’Hisenda, regidor, interventor o tècnica o els tècnics, vostè mateixa. I jo li proposo 
que ho fem a finals d’agost per anar-ho parlant i que es pugui incorporar al debat que 
previsiblement es durà a terme, com a molt tard, a principis d’octubre, al Ple d’octubre. En tot 
cas el Sr. Secretari li farà esment en aquests temes perquè sé que afecten a temes 
procedimentals i de dipòsit d’aval però vull que ho concreti millor el Sr. Secretari. Gràcies. 
 
Sr. Secretari: Sí, en tot cas, s’havia detectat des dels departaments corresponents, tant d’Obres 
com d’Activitats, unes certes incoherències en les ordenances fiscals que hi havia, algunes 
qüestions que es feien difícils d’aplicar. Llavors, el que s’ha fet és només un acord d’inici de 
procediments perquè la competència per modificar ordenances fiscals és del Ple i, per tant, 
això, en el seu moment, ho haurà de passar però s’ha fet aquest acord d’inici, s’ha demanat a 
aquests departaments que aportin una proposta tècnica i que, llavors, donarà lloc a una 
proposta de modificació que passarà pel Ple en el seu moment. Sí, per tant, el que hi ha en 
aquest cas, ja li donarem accés a l’expedient, però l’únic que hi ha és aquest acord d’iniciar el 
procediment i de demanar als tècnics corresponents aquestes propostes de modificació. 
 
Sr. Alcalde: D’acord. Gràcies, Sra. Aragonès. Per part del grup de PDeCAT, alguna pregunta?  
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Sr. Chamizo:  Arrel d’una notícia que va sortir al canal Reus TV referent, sobre una travessera 
de Miami Platja que suspèn l’auditoria del RACC i que encara és de l’Estat, volia saber si 
vostès, com estaven els tràmits de gestió perquè aquesta carretera fos municipal? 
 
Sr. Alcalde: Sí, aquí, a partir d’una reunió que vam tenir amb el Secretario de Estado de 
Infraestructuras a Madrid, se li va fer una proposta per tal de demanar la reversió d’aquesta 
carretera. Ja se li ha dit i estem esperant que ells responguin a aquesta proposta que, en un 
principi, és positiva però han de moure ells fitxa, per dir-ho d’alguna manera. Precisament no fa 
ni un mes que li vaig recordar al Secretario, ai, perdó, al Subdelegado del Gobierno doncs el fet 
de que, de com estava l’expedient i em van dir que ho estaven treballant.  
 
Sr. Chamizo: Es podrà aprofitar? Sé que hi havia un projecte antic que es va fer al mandat 
2007-2011, no?, sobre l’ordenació de l’Avinguda Nacional 340? 
 
Sr. Alcalde: Nosaltres el que fem és demanar tot el tram de la Nacional 340. Hi ha un tram que 
és urbà, que seria la part de Miami, que aquí en el seu moment ja es va fer un projecte bàsic i 
part d’aquest projecte bàsic s’està treballant a la casa per convertir-ho en executiu. La intenció 
de l’Equip de Govern és intentar començar abans de que acabi l’any un tram d’aquest tram de 
l’Avinguda Barcelona aprofitant el Pla de Barris, en aquest cas. I, pel que fa a la part no urbana, 
que seria la resta del municipi, s’ha fet una proposta per tal d’ordenar una miqueta i treure 
aquesta visió i aquesta realitat de Nacional que hi ha per convertir-ho en una part més urbana 
amb un carril bici, enllumenat, arbrat, rotondes durant tot el recorregut i, en aquest sentit, també 
s’està treballant però primer hem de tindre la reversió. La reversió nosaltres l’hem demanat 
condicionada a un asfalt de tot el tram i pintat de nou, un reasfaltat, no recordo...microasfaltado 
és el que ens van dir a Madrid i, una vegada que, això és el que nosaltres estem dient 
“escolta’m feu aquest microasfaltat, pinteu i, a partir d’aquest moment, nosaltres ja acceptem la 
Nacional” i el que es pretén és que des del nucli de Mont-roig, que ja la Generalitat està 
treballant en el carril bici, aquest carril bici que va fins la rotonda a la Nacional 340, després un 
carril bici que anés fins a Miami, passant per tots els càmpings, davant dels càmpings es 
plantegen unes rotondes, i el que es vol és intentar fer una mica més urbà aquest tram que 
quedarà.  
 
Sr. Chamizo: Després tinc una pregunta per la regidora de platges. Que l’any passat el tema 
dels socorristes va haver-hi una mica de lío i demés i era a veure si havia començat tot bé, si hi 
havia hagut algun problema referent als socorristes, tot funciona bé? 
 
Sra. Pérez: Sí, quan parla de líos a què es refereix, si us plau? 
 
Sr. Chamizo: Bueno, líos, per exemple, falta de para-sols pel tema dels socorristes, que es 
queixaven de falta d’aigua, cosetes d’aquestes que es va parlar, fins i tot, en un Ple, em 
sembla.  
 
Sra. Pérez: Sí, va haver-hi un socorrista, si parla d’això, eh!, que el van despedir perquè va 
deixar el seu puesto de socorrisme durant dues hores i quan...el van despedir. Llavors, aquest 
socorrista va començar a fer declaracions per les xarxes socials i, bueno, van començar així un 
seguit de queixes. Sí que es queixaven que no hi havia ombra a les cadires i, bueno, ja es va 
dir, les cadires tenien el seu sostre, no sé... Sí, queixes així, sense... No dic que no siguin 
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importants però, per això, quan parla de líos volia aclarir de què es tractava. Enguany lo que 
tornem a tenir són les torres que teníem abans. L’any passat no es van poder col·locar perquè 
quan vam anar a instal·lar-les ens vam adonar que no s’aguantaven, o sigui que no es van 
poder muntar. Ara s’han reparat i ara estan una altra vegada instal·lades les torres i anem amb 
torres i amb cadires. I per la resta no sé si hi ha algun problema més.  
 
Sr. Chamizo: I que tot està més o menys controlat. Després una altra cosa, m’ha passat un 
informe el regidor, el Sr. Pérez, referent a l’estat dels camps de futbol de Mont-roig i de Miami. 
Bueno, ens alegrem que hagi començat després de dos anys. I la nostra pregunta és la data de 
finalització de les obres i si aquesta empresa que va presentar un projecte que no, després de 
tant temps esperant, que no s’adaptava a lo que volia l’Equip de Govern o al que hi havia en la 
licitació, si se li ha ficat al contracte alguna clàusula de penalització per incompliment o retard 
d’aquestes obres.  
 
Sr. Pérez: No, no se ha hecho ninguna penalización porque ellos estuvieron dentro de plazo. 
Ellos tuvieron un plazo, cuando se les adjudicó la obra, que tenían que presentar un proyecto 
de adecuación del proyecto. En ese periodo de tiempo entraron uno y ese proyecto no se 
adecuaba con el pliego de condiciones que había marcado el Ayuntamiento y entonces el 
Ayuntamiento le notificó a la empresa que eso no es lo que había ofertado y, entonces, en el 
plazo que tenía, que me parece que eran 15 días hábiles, me parece, entró otro, lo revisó los 
servicios técnicos municipales y, bueno, a partir de ahí, funciona. A ver, yo lo que quiero aclarar 
un poco, a ver, los campos de futbol de Miami i de Mont-roig lo que hicimos y por eso se 
retrasaron porque, claro, es que me cansa un poco de tanta guasa con el rollo de los campos… 
 
Sr. Chamizo: No, no, no… 
 
Sr. Pérez: Perdona que estoy hablando yo… 
 
Sr. Chamizo: No le he preguntado esto, yo, ¡eh! 
 
Sr. Pérez: Has dicho después “gracias a Dios, después de dos años”. 
 
Sr. Chamizo: Claro, hombre. 
 
Sr. Pérez: Muy bien, pues, si me permite usted, le contesto. El Ayuntamiento hizo una 
financiación de los campos de futbol, ¿vale? Se habló con un banco y hacíamos un préstamo 
que, incluso la empresa, nosotros pagábamos al banco y el banco era el que contrataba la 
empresa y ejecutaba los campos de futbol. Las leyes en este país hoy son unas y mañana son 
otras. Cuando nos asesoramos, pues, técnicos externos a la casa nos dijeron “cuidado con 
este tipo de contratación porque se han tumbado algunas”. Nos podría haber pasado que 
hubiéramos arrancado con un sistema y un modelo de contratación que cuando estuviera todo 
a punto nos lo hubieran parado o nos lo hubieran tirado para atrás. Antes de llegar a ese tema, 
lo que hicimos fue parar ese sistema de contratación cuando ya teníamos un banco contratado 
y la empresa, de alguna manera, concertada para ejecutar los campos de futbol, y lo que 
hicimos es, para no correr el riesgo de que nos quedara el campo de futbol a medias, y usted 
sabe que cuando una obra se para, el arrancarla puede ser eternísimo, lo que hicimos es, ante 
esa pequeña duda, lo que hicimos fue pararlo, pedir un préstamos y hacer otro tipo de 
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adjudicación. Contratamos a una empresa para que hiciera un pliego de condiciones y esa 
empresa también cobró un dinero y tampoco entendimos que estaba haciendo el trabajo bien y 
también suprimimos el contrato porque, si por un lado tenemos los técnicos y los medios que 
tenemos y no llegan porque no llegan y buscamos algo externamente que para eso cobran, 
pues, igual que cualquier empresa cuando se le contrata un trabajo y no lo hace bien, pues se 
le rescinde el contrato porque no lo hizo bien. Por eso se ha alargado el tema de los campos de 
futbol por nada más. Y, al final, lo que hemos ido haciendo, cumpliendo los plazos, hemos 
pedido ofertas, han venido ofertas e hicimos un pliego de condiciones muy severo para que, de 
alguna manera, tuviéramos unos campos de futbol excelentes en calidad. Eso comporta que el 
pliego de condiciones, cuanto más exigente lo hagas, pues lo tienes que hacer mucho más 
largo las condiciones y, a la hora de ofertar, pues, evidentemente, puede haber más y menos. 
Como hemos tenido problemas con alguna empresa, lo que no queríamos tener o pecar es que 
luego no tuviéramos problemas con la empresa que está ahora haciendo los campos de futbol 
y los pliegos de condiciones fueron muy severos. Severos me refiero en calidad de la obra, lo 
que queremos son unos campos de futbol que sean de calidad y que funcionen, por eso se han 
alargado un poquito los plazos del campo de futbol. La previsión del campo de futbol, que 
ahora en Miami ya están haciendo rasas y en Mont-roig ya están haciendo los rebajes, pues, 
en principio, yo creo que, si no pasa nada, pues en dos meses y medio, tres meses, si ya llevan 
una semana y pico, yo creo que para finales de agosto, perdón, a finales de setiembre… Nos 
han dicho que, a lo mejor, un campo, porque el de Mont-roig están haciendo los vestuarios, a lo 
mejor, irá un poquito más rápido y, a lo mejor, para primero, primera semana de agosto o 
segunda semana de agosto esté el de Miami, nos han dicho. Pero yo, sinceramente, lo pongo 
un poco en cuarentena pero, vamos, los campos van y funcionan bien.  
 
Sr. Chamizo: Pero, ¿no hay cláusula de penalización si se retrasan? ¿Sí o no? Ya está, sólo 
quiero saber esto.  
 
Sr. Pérez: No, en el pliego de condiciones, ahora tendría que decírtelo de memoria pero creo 
que no.  
 
Sr. Chamizo: Vale, ya está. 
 
Sr. Secretari: Lo tendría que consultar pero normalmente…els plecs de clàusules 
administratives... 
 
Sr. Pérez: Vale, pues, mejor.   
 
Sr. Secretari: Normalment, els plecs de clàusules administratives particulars i, de fet, la llei ja 
preveuen que, si les obres s’acaben fora de termini, pugui haver unes penalitzacions. El que 
passa que s’ha d’acabar a que acabi el termini per poder... 
 
[Inaudible 01:50:11] 
 
Sr. Pérez: Sí, lo que pasa...una cosa... lo que pasa que estas empresas, como todas, los 
plazos de penalización, luego te dirán que si las inclemencias, que si el terreno… pero, bueno, 
yo creo que no será el caso.  
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Sr. Chamizo: Gràcies. Després dos precs només...per parlar un altre cop amb la regidora, que 
m’he passat de fulla. Dos cosetes. En un Ple de fa dos mesos els hi vaig fer un prec, sobretot a 
les pàgines de Mont-roig Miami Turisme, no sé, quan anomenen les platges, no hi figura la 
platja que tenim bandera blava, la Platja de la Casa dels Lladres no hi figura, figura una platja 
llarga, suposo que deu ser... però no hi figura, llavors, nosaltres, el nostre grup vam pensar i 
vam proposar que ja estaria bé que, com que és bandera blava, que hi figurés. I després un 
altre prec. He vist l’agenda municipal i veiem que hi ha una sèrie d’excussions que es fan per 
Mont-roig en les quals tenen un preu però no sé, no s’especifica per què és aquest preu. Jo 
dedueixo, dedueixo pel que abans feia que era suposo que algun pica-pica o alguna cosa 
d’aquestes que se’ls ofereixi al turista però no estaria de més ficar-ho què es dóna amb 
aquests cinc euros, pensem nosaltres, perquè veient tot el que hi ha a l’agenda veiem que tot 
és gratis i aquí, per exemple, només Mont-roig, només es paga. Jo crec que s’hauria de 
distingir, al menys, aquests cinc euros, si un turista veu això, pues, ostres, que...crec que cinc 
euros no són excessius, sincerament, però no costava, com es feia abans, desglossar aquest 
import dels cinc euros que ha de pagar el turista. Gràcies, ja he acabat.  
 
Sra. Pérez: Val, el tema de les platges, sí que recordo que m’ho va comentar, ho vaig 
comentar, no sé si s’ha fet el canvi, no ho he comprovat. 
 
Sr. Chamizo: Jo ho he vist aquest dematí i no... 
 
Sra. Pérez: Ja vam començar l’any passat a fer el nou nomenclàtor de les platges, ara ja tenim 
una guia de platges, s’està actualitzant tota aquesta informació, revisaré que aquesta platja, si 
diu vostè que no surt, m’estranya perquè tenint a més a més bandera blava... però, bueno, ho 
revisaré. Tenim 25 platges en total. [Inaudible 01:52:33] Val, doncs, tot això se mirarà. El tema 
de l’excursió que diu no sé quina informació té aquí a l’agenda... 
 
Sr. Chamizo: Mont-roig Medieval, dijous 6 de juliol, català, dijous 13 de juliol, castellà. Em 
consta que el dijous 6 de juliol només va anar 15 persones, preu passejada nocturna, adult: 5 
euros, i nens de 4 a 12 anys: 3 euros, suposo que deu ser per algun present o algo... 
 
Sra. Pérez: I quan vostè diu que sempre se desglossava el preu, m’està parlant de quan? 
 
Sr. Chamizo: Quan jo era regidor de Turisme, les visites que es feien els divendres, ficaves, el 
cost eren tres euros amb esmorzar que es donava [Inaudible 01:53:12]. Més que tot és això 
perquè, clar, classes de zumba a platja Cristall, activitat gratuïta, i divendres i dimarts, classes 
de Tai-chi, activitat gratuïta, el cinema a la fresca, tot gratis...Clar, aquí veig cinc euros, al 
menys que el turista sàpiga aquests cinc euros de què són i pugui decidir “escolta, pues, vaig a 
veure el Mont-roig Medieval que me donen un pica-pica o un present de Turisme o alguna cosa 
d’aquestes”. No va amb cap mala intenció.  
 
Sra. Pérez: Val. No és que mai s’ha ficat, o sigui, mai s’ha ficat perquè jo no era regidora però 
era usuària i sempre m’he mirat els Banys de Lluna i la informació i, a més a més, sempre 
explica, sempre s’ha ficat “excursió guiada”, el preu i la gent sap que...què estan pagant amb 
cinc euros? Pues, si surten de Miami o d’on surtin, estan pagant un autobús, estan pagant un 
esmorzar, això se’ls explica. [Inaudible 01:54:05] Sí, en aquesta excursió en concret però, com 
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que aquesta és nova, jo li parlo de quan vostè era regidor que deia que es desglossaven, no es 
desglossaven, val? 
 
Sr. Chamizo: Jo ho desglossava perquè estava més tranquil que sabés la gent el que pagava. 
 
Sra. Pérez: No ho desglossava, no ho desglossava. En aquesta excursió es paga, evidentment, 
si el seu dubte és què entra, doncs, entra la visita guiada i un pica-pica després de la visita. 
Però això, li torno a repetir, això no s’ha fet mai, això de desglossar el preu del tiquet. Sí, val, 
pues, una proposta, una proposta, sí. Sí però em sembla que aquí el que, bueno, és igual, lo 
que a vostè li fa cosa és que, clar, a Miami és tot gratis i aquí a Mont-roig se paga, no. Perquè 
les visites que es fan des de Miami també es paguen, ho acaba de dir vostè. “Clar, és que aquí 
estic veient que aquí, el Tai-chi, no sé què, tot gratis i aquí a Mont-roig se paga”. No, no, les 
visites guiades se paguen tant a Miami com a Mont-roig.  
 
Sr. Chamizo: I un turista pot veure activitats i tot això ja està... 
 
Sra. Pérez: Aquí volia anar jo, a vostè lo que li sap greu és que fem activitats a Miami... 
 
Sr. Chamizo: No, a mi el que em sap greu és que no es promocioni, lògicament s’ha de 
diferenciar la promoció que ha de tenir un municipi o un altre però jo crec que en el prec que 
nosaltres fem no costa res ficar-ho perquè el turista vegi que pot pujar també a Mont-roig per 
un mòdic preu de cinc euros i li donaran un pica-pica i un present, ja està, només li he dit això. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més, senyor... ? 
 
Sr. Moreno: Bé, crec que hauríem de fer una mica més l’amor i no la guerra en aquests Plens 
perquè, Déu n’hi do! Bueno, el motiu és per, tal com han pogut veure, avui venim vestits amb 
samarretes d’algunes de les entitats diferents del nostre barri, de la nostra població, i dic 
algunes perquè des del nostre grup del PDeCAT volem donar el nostre recolzament a tots i 
totes aquelles entitats que no reben cap col·laboració econòmica o subvenció i sí sabem que 
des del nostre Ajuntament ens posen part de les infraestructures de muntatges i el que poden 
però això no treu que tinguem altres problemes. El tema és que totes les associacions o 
entitats lluiten any rere any per realitzar les seves o nostres festes d’estiu o realitzades en 
altres èpoques de l’any i, des del nostre grup de PDeCAT, volem i lluitarem conjuntament amb 
tot aquell que estigui disposat a aportar el seu granet de sorra perquè totes aquestes entitats 
que treballen tot l’any per preparar i poder celebrar els seus actes amb un o dos dies amb la 
por, com ha passat aquests cap de setmana, en aquest cas, amb la por de que per 
inclemències meteorològiques d’última hora tinguin que tirar per la finestra tot el treball, 
il·lusions i part del seu pressupost per culpa de que plogui, faci vent, fred...justament aquells 
dies, no? Aleshores, per tant, des del PDeCAT, pensem que tindríem de començar a plantejar 
als dos nuclis, i recalco, als dos nuclis, la possibilitat de o bé poder fer de forma ràpida ús dels 
poliesportius perquè sí sabem que hi ha activitats i tal però, tal com diu el poliesportiu, la seva 
paraula, és no sé, es poden fer, si hi hagués la mínima possibilitat crec que ens ho haurien de 
replantejar una miqueta, que el que tindríem que donar un servei ràpid en aquests casos, en 
aquests casos; o la possibilitat inclús de muntar unes carpes que es poguessin fer servir en un 
període de ràpida acció, en un curt temps, i lògicament sota el control i l’aprovació, en aquest 
cas, del regidor o responsable. Sr. Àngel Redondo, no tenim cap dubte que està lluitant per la 
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tasca que està realitzant però li demano per favor que en nom del nostre grup i en nom de totes 
les entitats del nostre nucli faci possible vostè i la resta de l’Equip de Govern per fer una 
actuació o una previsió ràpida davant d’aquests problemes que no és difícil ni impossible. 
Només poso un exemple. Tal i com he comentat, aquest cap de setmana que ha sigut les 
festes de barri de baix que per sort tots teníem paraigües i moltes ganes tots de que aquest 
esforç no acabés en un no res i només teniu que veure el cas de, com jo, el Sr. Ferran, sopant 
amb un paraigües a la mà esquerra i a l’altra, la forquilla, tenint un poliesportiu que realment sí 
ens costa muntar la lona moltes hores però crec que ni és, ja sabem que la lona ens dóna una 
miqueta de polèmica perquè potser no és la definitiva i no és... O sigui, crec que hauríem de 
poder solventar aquestes mancances, no? O sigui, només era dir això perquè realment les 
entitats, siguin les que siguin, o sigui, ho passen...tots fem poble i ja sabem que costa lo que 
costa i, llavors, amb les entitats cada cop costa més, les associacions, la gent se refreda molt 
més, i a sobre davant d’un imprevist meteorològic com aquest, Déu n’hi do! Només això. 
Gràcies. 
 
Sr. Redondo: Bueno, sí, aquí hi ha vàries coses. En primer lloc, estem d’acord i l’Equip de 
Govern ho sabem perfectament, estem treballant a veure com ho arreglem però estem d’acord 
que necessitem un espai a Mont-roig per fer actes que abans es feien al poliesportiu i ara, per 
la característica del poliesportiu, no es poden fer amb la mateixa llibertat que abans. Abans era 
treure les taules i ficar-les a dins, ara no es pot fer això, per poder fer-ho ho tens que protegir i 
tal, con lo qual preveure-ho no és tan fàcil, impossible no és però difícil, sí. El tema de les 
carpes és que té un cost econòmic. Vam tenir una carpa ficada 4 mesos quan va durar, té el 
cost que té i és un tema que nosaltres estem valorant què fem per tindre aquest espai per 
poder fer tot això, no només per les entitats sinó per les nostres festes. Jo sóc el regidor 
d’Esports i el regidor de Festes, per Esport a mi m’agradaria que el poliesportiu no es fes res 
que no sigui esport però per Festes, necessitem un lloc per fer-les, les festes, con lo qual ja 
estem treballant a veure què fem per tenir aquest espai sobretot al nucli de Mont-roig perquè no 
el tenim i el necessitem. El tema de... Jo cada, amb totes no perquè n’hi ha que no m’ho 
sol·liciten, però amb els barris que sol·liciten reunió per demanar taules, cadires...nosaltres fem 
el que podem amb totes, allà es fan peticions... Per exemple, aquest cap de setmana, si no 
m’equivoco, estava el k1 disponible per si plovia en el moment del bingo. Bueno, pues, es va 
concedir l’espai del k1, escolti, l’efectivitat tota la que podem, clar, el que no podem fer és tenir 
el poliesportiu sobretot si tenim una activitat esportiva el cap de setmana i, clar, el cost de ficar i 
treure les...és que és molt important i moltes vegades no es té en compte el que costa ficar 
taules, ficar, portar taules, cadires, ficar un grup...tot això té un cost important. Eh! que 
assumim que és necessari perquè les entitats, estem recolzant tot el que podem a les entitats. 
Estem d’acord, en lo principal, evidentment necessitem un lloc a Mont-roig per fer això i estem 
a veure valorant què fem al respecte però ho tenim en mente.  
 
Sr. Pellicer: Jo només volia comentar, és evidentment que hi ha un procediment i tot el que 
explica el regidor però, escolta, com dieu molt bé i repetiu i us ompliu la boca, som un poble, jo 
estava allí, vaig estar durant mitja hora i amb un paraigües sota l’aigua, molta gent va anar al 
poliesportiu, sóc avui el tinent d’alcalde, tu creus que si avui la direcció d’allí, a tu et digués 
“escolta, ens passa això, se’ns va l’aigua, podem entrar dintre el poliesportiu?”, tu creus que jo 
hagués dit que no? Ningú em va vindre a dir res. No és la solució, no és la solució, la solució és 
el que planteja el Sr. Redondo de tenir la previsió i tenir el d’allò però la mateixa cordialitat que 
se’m ve i se’m troba per moltes altres coses... És a dir, si no hi hagués sigut o no se m’hagués 
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localitzat...És a dir, que teniu la raó, no trec la raó ni buscava... però ja que se m’ha al·ludit i va 
ser el cas que vaig ser allí, pues, no sé, crec que a vegades hi ha la cordialitat molt fàcil i em 
sembla que he sigut sempre una persona que d’allò...I potser els regidors, els meus companys 
em diuen “què has fet! Que has entrat i mullat el parquet! I no sé què i no sé quantos” Molt bé 
però, escolta, allí hi havia 800 persones, més o menys, i es va posar a ploure...ja està. Només 
volia afegir això. 
 
Sr. Moreno: Sr. Ferran, ho trobo correctíssim. Torno amb l’expressió de “no estic fent la guerra”, 
jo procuro fer l’amor, val? Llavors, el tema està que sí, sabíem que el poliesportiu estava 
tancat, sabíem que el sistema d’emmoquetat que tenim ara no l’haguéssim posat perquè les 
taules, les agafem tots i les entrem en deu minuts i aquí no ha pasado nada. O sigui, el tema 
està que ens mirem, que estudiem la possibilitat d’una lona de punta a punta que sabem que 
en mitja hora o tres quarts o en previsió de... només diem això. I qui diu el barri de baix, era 
qualsevol, o sigui, lògicament, ningú diu que no tenim possibilitats o mena de contacte amb 
alternatives, justament és el contrari el que estem dient. Però és el cas...o sigui, no haguéssim, 
per molt que vostè hagués dit “vamos pa dentro” no haguéssim pogut perquè realment no 
podíem col·locar el sistema de protecció que tenim allà. O potser es juga el càrrec perquè si 
entrem allí tal com està, Déu n’hi do! Més que res és això, res més, o sigui, és un comentari, 
val? 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més per part del PDeCAT? 
 
Sra. Pérez: Em permeteu fer una aclaracio? No, és que com que, així ja ho deixem clar en 
aquest Ple. Abans, Chamizo, disculpa, quan m’estaves parlant d’això de les activitats pensava 
que parlaves d’una altra, ara m’estava mirant el programa i tens raó que a l’excursió aquesta de 
Mont-roig Medieval cobrem cinc i tres euros i no diu el perquè. O sigui, això, nosaltres 
col·laborem amb Centres d’Estudis Mont-rogencs i és una activitat que organitzen ells. Si t’hi 
fixes, amb Banys de Lluna, tot el que fa Turisme diu que inclou transports, sopar i l’activitat. 
Només perquè quedés clar que t’ho he dit així sense mirar-m’ho bé.  
 
Sr. Chamizo: He mirat l’agenda que vaig agafar... 
 
Sra. Pérez: Però sí que inclou tot el que entra, val? 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí, Annabel? 
 
Sra. Garcia: Jo tinc un parell de preguntes, una pel Sr. Redondo i una per la Sra. Regidora. 
Començo, Yolanda, en el Ple de farà gairebé un any, vam estar parlant del tema del 
condicionament de les dutxes de les platges del municipi de Mont-roig. Simplement, la pregunta 
era si aquestes dutxes ja estan condicionades, si ja s’han fet les tasques, si ja tenim dutxes en 
condicions a les platges. Vostè em va comentar l’any passat que ho tenien previst per aquest 
any i era per saber si ja s’havia fet la feina. 
 
Sra. Pérez: Sí, l’any passat vam començar amb el Pla de millora d’infraestructures de platges, 
vam fer valoració de tot el que s’ha de renovar i s’ha de ficar de nou, enguany hem ficat tres 
noves, s’han comprat tres, o sigui, de nova adquisició n’hi ha tres i la resta, com que l’any 
passat es va fer una actuació de reparació de...com es diu ara? de les manetes 
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aquestes...Bueno, ja es va fer una inversió per part de l’empresa en fer reparacions, enguany 
no ha fet falta de comprar de noves, només aquestes tres que han detectat que hi havia molta 
necessitat. A més a més, hem aprofitat per canviar la tarima, hem ficat una tarima de fusta i les 
dutxes van amb rentapeus.  
 
Sra. Garcia: Val, jo és que, precisament, el diumenge passat vaig estar a la platja de la Pixerota 
i, precisament, de les dues dutxes que hi ha allà, o sigui, de la primera dutxa, de les tres 
manetes sol anava una, llavors me’n vaig anar a la dutxa de més cap a dalt i lo mateix, de les 
tres dutxes, de les tres manetes, sol en funcionava una i sol queia un rajolí d’aigua. Més que 
res perquè si ho tenen contemplat, doncs, que s’ho mirin. I llavors la segona pregunta és pel Sr. 
Redondo. És una pregunta que ens ha fet arribar un grup de gent que ens preguntaven que 
quin és el motiu pel qual les activitats esportives que es fan a platja Cristall són gratuïtes i les 
activitats esportives que es fan aquí dalt al municipi són de pagament. A Miami es fa, a la platja 
Cristall es fa dinamització esportiva, classes de Tai-chi i de zumba i excursions en bicicleta, 
crec, i bé, ens comentaven si els hi podíem fer arribar aquesta pregunta de per què aquí a 
Mont-roig es paguen les activitats esportives i a la platja Cristall no es paguen.  
 
Sr. Redondo: Li contestaré clarament al pròxim Ple però, així de primeres, perquè tingui una 
idea, una cosa és les activitats dirigides de l’Àrea d’Esports i una altra les activitats que es fan a 
la platja, pel turisme i tal. Jo crec que això són coses diferents. El que hem fet és les activitats 
dirigides que fem tot l’any no fer-les a Miami, o sigui, però no les fem perquè no ve gent, perquè 
a la platja es fan sempre, con lo qual hem decidit deixar-les de fer i continuar fent-les a Mont-
roig perquè a gent pugui continuar fent les activitats. Són activitats dirigides i per això es 
paguen, perquè són les de tot l’any. I el que es fa a Miami, com la gent no ve a les activitats 
perquè va a la platja, perquè tal, pues, hem deixat de fer-les però és aquesta la raó. De totes 
maneres miraré però... 
 
Sra. Garcia:  Val, el que passa que...No, sol és comentar-li que la zumba és una classe dirigida, 
el Tai-chi m’imagino que també deu haver-hi un senyor que està allí o una senyora fent classes 
de Tai-chi, el tema de les activitats esportives, és a dir, jo crec que sí que hi ha, que són 
dirigides totes les activitats, no és un tema de...el que em comenta és això, la zumba, a baix a 
la platja Cristall és gratuïta, i aquí dalt al municipi, per ser gratuïta o hauríem de baixar o... i per 
això aquest grup de persones em van preguntar si podria preguntar el motiu. Ja m’ha dit que 
em contestaria al proper Ple... 
 
Sr. Redondo: No, no, no... 
 
Sra. Garcia: La contesta és aquesta? 
 
Sr. Redondo:  O sigui, el que m’està dient, o sigui, és l’altra opció era deixar de fer les activitats 
dirigides a l’estiu, com fem a Miami, i la gent de Mont-roig que vulgui fer-les que les faci a la 
platja, no té sentit. Nosaltres el que estem és donant un servei, continuem durant l’estiu donant 
un servei que abans no es donava. Abans a l’estiu es paraven les activitats dirigides, nosaltres 
aram com tenim molta gent usuària, hem  decidit que no podem deixar de donar un servei 
perquè hi ha usuaris que ho demanen i per això continuem fent les classes. Evidentment, 
poden baixar a Miami a fer...evidentment, però l’objectiu no és allà gratis i allà paguen, no, és 
que aquí continuem donant un servei durant tot l’estiu que a Miami no donem. 
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Sra. Garcia: No però, precisament, és a dir, el que seria normal és que la gent del municipi, de 
tot el municipi, pogués optar a tenir aquestes activitats esportives durant l’estiu i també que 
siguin gratuïtes. És a dir, si ets del municipi, pagues —i quan dic del municipi, dic de tot el 
municipi— i si ets turista no pagues. És aquest el tema. Volia aclarir que és això el que a ells 
els preocupa, de dir “bueno, escolta, nosaltres que vivim aquí tot l’any ens fan pagar les 
activitats esportives i la gent que ve de fora no paga” i volien saber el perquè. Si vostè em diu 
que és un tema d’estratègia de l’equip de Turisme... 
 
Sr. Redondo: No, no, perdona.  
 
Sra. Garcia: Un tema estratègic de que vinguin més turistes, no, no... escolti, jo, la resposta me 
la dóna vostè.  
 
Sr. Redondo: I se la dono clarament. Cap problema, poden venir a Miami sempre que vulguin. 
 
Sra. Garcia: Sí, home, clar, naturalment. 
 
Sr. Redondo: No tindran que pagar, no vindran aquí i no farem l’activitat perquè no vindrà 
ningú.  
 
Sra. Garcia: Tampoc entenc per què es deixen de fer activitats esportives a Miami. 
 
Sr. Redondo: Perquè no ve ningú a fer-les, a l’estiu no... 
 
Veu 8: Val, però, miri, pensi que... 
 
Sr. Redondo: Pues com no vénen es deixen de fer, per què tindre una activitat que no vénen! I 
el que fem a Mont-roig és mantenir-la per donar el servei. 
 
Sra. Garcia: Perquè està ple, perquè està ple... 
 
Sr. Redondo: Clar, si la gent pot...estem donant un servei i per això el mantenim, i el mantenim 
perquè entenem que tenim molta demanda de...i deixar de fer una activitat que sabem que a la 
gent li agrada fer-la...però, eh!, que si diuen que.. que vagin a la platja que serà gratuït.  
 
Sr. Alcalde: Però, en qualsevol cas, s’ha de diferenciar les activitats que fa l’Àrea d’Esports que 
l’activitat aquesta que és més turística... 
 
Sra. Garcia: Per això pregunto. 
 
Sr. Alcalde: Val, és una activitat que no es fa d’ara sinó que es fa de molts i molts, molts anys, 
està dintre englobat en les activitats dels Banys de Lluna i és un atractiu turístic. No té res a 
veure la classe de zumba que es dóna per 7, 4, 6, 10 persones a lo millor que allà que a lo 
millor s’ajunten 30, 40, 50 i més, a les classes d’una i de l’altra, d’acord? És totalment diferent, 
una està destinada a un tema molt més turístic, d’atracció turística i les altres és un altre tema 
molt diferent. 
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Sra. Garcia: No per això deia si era un tema d’estratègia de l’Àrea de Turisme, per això ho he 
preguntat.  
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, sí, això és de l’Àrea de Turisme i ve amb aquest sentit des de fa molts anys, 
pues, bueno, que es fa això que, insisteixo, no té res a veure amb una classe dirigida per una 
persona dintre l’Àrea d’Esports que no allà que es fa a l’aire lliure, un arriba tard, ara me pongo, 
ara no me pongo, és molt diferent. 
 
Sra. Garcia: No, sol un últim detall. A les classes de zumba, per exemple, i ho sé del cert, som 
30, 40 i 50 persones cada dia, eh! No és allò que siguem quatre o cinc que estem allà, eh! 
 
Sr. Alcalde: Val, val, val. 
 
Sra. Garcia: Que, per sort, tenim una professora molt bona i s’omple. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. 
 
Sra. Pérez: Una aclaracio, també. El tema de les activitats aquestes que parlàvem són de 
Turisme, les visites que fem en bicicleta són de Turisme, les fa personal de Turisme, si fem 
Ioga en família ho fa Turisme, totes les activitats ho fem nosaltres, i no ho fem al poliesportiu, 
ho fem a la platja perquè ho fem pel turista.  
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sr. Pellicer: Només un comentari. Vaig estar també el dia de Sant Joan a Miami i també va 
ploure i vaig tenir d’aguantar l’aigua allí. Només era això. 
 
Sra. Garcia: Ja està bé que l’Equip de Govern es mogui per les festes, ja està bé, al menys tu, 
Ferran.  
 
Sr. Alcalde: Però va ploure per Sant Joan allà, no quatre gotes, allà, allò va ser terrible! Bueno, 
molt bé, si no hi ha res més, donaríem per finalitzat el Ple. Ens veurem el setembre perquè a 
l’agost no hi ha Ple i aquells que feu vacances, que tingueu unes bones vacances. Annabel, 
diguem. 
 
Sra. Garcia: Semblo una mosca... No, sol volia comentar-li si ens podria fer arribar, que ens va 
comentar en el passat Ple, el resultat del procés participatiu... 
 
Sr. Alcalde: Els hi ha fet arribar, no? 
 
Sra. Garcia: Està publicat, eh! 
 
Sr. Alcalde: A mi em consta que el procés participatiu de la Plaça Miramar... 
 
Sra. Garcia: Sí, es va penjar a la web, es va penjar a la web el dilluns, bueno, sol era 
preguntar... 
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Sr. Alcalde: A mi em comenten que els hi van fer arribar ara fa dues setmanes, eh! 
 
Sra. Garcia: Ah! Per mail, per email? 
 
Sr. Alcalde: Al Sr. Chamizo, això és el que em comenten a mi sobre el tema del procés 
participatiu. A part que s’ha fet pública, és a dir, ara fa poc s’ha fet públic i se’ls hi ha fet arribar. 
Això és el que em comenten des del departament. També comentar sobre el tema de les 
descàrregues de l’aplicació, també van preguntar. Aquí hi ha 323 descàrregues fins el moment. 
A veure, llegiré textualment: “Des del departament s’ha habilitat un accés ràpid a tota la 
informació municipal a través de l’aplicació i és una eina de comunicació ràpida dels assumptes 
de l’Ajuntament. També els ciutadans poden discriminar per interessos i temàtiques. S’han 
enviat des de la posada en marxa 98 notificacions, és a dir, 98 missatges a cada una de les 
persones que s’ho han descarregat que suposa 4.418 comunicacions, de les quals 2.278 han 
estat llegides. Les que més interès han suscitat s’hi troben les de Formació i Treball i les de 
convocatòria de Ple. Actualment, encara hi ha en marxa una campanya de difusió de l’aplicació 
en mòbil i esperem que un cop vagin avançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i 
la comunicació entre la població serà una eina cada cop més utilitzada i útil tant per 
l’Ajuntament com pels ciutadans, doncs, amb aquesta app la comunicació és bidireccional.” 
 
Sra. Garcia: No, jo el que volia, perdoni.. 
 
Sr. Chamizo: [Inaudible 02:17:15] 
 
Sra. Garcia: Sobre el tema del procés participatiu sol era comentar si no hi ha res més que el 
que s’ha publicat a la pàgina web. És a dir, allí no surt ni el número ni la mostra ni 
percentatges... 
 
Sr. Alcalde: Jo no sé si el que han rebut vostès és el mateix que s’ha publicat, això és el que 
tinc dubtes, jo no, això és el que no sé. En qualsevol cas, si el que han rebut vostès no els hi és 
suficient per tal de tenir la informació... 
 
Sra. Garcia: El demanem.  
 
Sr. Alcalde: Es demana, parlen amb la persona que...amb la tècnica que ha portat el tema i els 
hi fan arribar. 
 
Sra. Garcia: Doncs, gràcies i ara sí, bon estiu a tothom.  
 
[Inaudible 02:17:58] 
 
Sr. Alcalde: No, però en qualsevol cas ara ho mirem i li dic. Val, si no hi ha cap intervenció més, 
el que estava dient era desitjar-los a tots un bon estiu. Ens veiem al setembre i bones vacances 
per tots aquells que en fem. Gràcies. 

El president aixeca la sessió, de la qual  cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Fran Morancho López                                                           Octavi Anguera Ortiga 
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