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ACTA DE LA SESSIÓ 

 

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

 

Núm de la sessió:  2017/6 

Caràcter de la sessió:  Ordinari 

Convocatòria:   9 de juny de 2017 

Data:    14 de juny 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 

Imma Margalef Ciurana, 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: 
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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:  Bé, bon dia. Donaríem... Hola! Se sent? Sí? Donaríem inici al Ple ordinari. 

 

1. Aprovació, si s’escau, de les Actes de les sessions de dates  26 d’abril i 10 de maig 

de 2017. 

 

Sr. Alcalde: El primer punt seria aprovació de les actes de les sessions anteriors, concretament, 
la del 26 d’abril i la del 10 de maig.  Si no hi ha cap aclariment, ho donaríem per aprovats. Sí? 
D’acord 

 

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a les 

redaccions dels esborranys de les actes de les sessions del Ple de dates 26 d’abril i 10 de maig  

de 2017.  

 

I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 

 

2. Donar compte dels Decrets del número 617 al 895 de 2017. 

 
Sr. Alcalde: Punt 2 és donar compte dels decrets, del número 617 al 895. Han rebut el llistat de 
decrets, es donaria compte 

 

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. 

 
 

3. Departament de Cultura. Expedient 5340/2017. Aprovar, si s'escau, el 

Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

Sr. Alcalde: Passaríem, doncs, al punt 3, aprovar, si s’escau, el reglament d’honors i distincions 
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Passaria la paraula a la regidora de Cultura perquè faci 
cinc cèntims. Si us plau. 
 
Sra. Esquius: La proposta és aprovar un nou reglament d’honors i distincions per tal de poder 
reconèixer els mèrits a persones o entitats que hagin tingut un paper polític, cultural o social 
però a nivell municipal. Al 1976 ja es va aprovar un reglament d’honors i distincions però la 
nova realitat actual fa que sigui necessari aprovar-ne un de nou. Avui és l’aprovació inicial i, per 
tant, es poden proposar canvis si així algú ho creu convenient. La finalitat, per tant, d’aquest 
nou reglament seria regular els honors, les distincions i els nomenaments honorífics que la 
corporació vulgui atorgar a partir d’ara i estableix tres títols que són: Fill Il·lustre, Fill Adoptiu i 
Guardó d’Honor. Vull afegir que aquest reglament, penso que no impedeix, al meu entendre, 
que en ocasions especials, que algú tingui un fet heroic o similar pugui ser homenatjat com es 
cregui convenient en cada ocasió a banda d’aquest reglament. Es farà una comissió especial 
denominada d’Honors i Distincions que proposarà al Ple els nomenaments, presidida per 
l’Alcalde o el regidor en qui aquest delegui, i composada pels portaveus de tots els grups 
municipals. Per tant, es proposa al Ple aprovar inicialment aquest reglament d’honors i 
distincions.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Núria. Alguna...? Sí? Per part de... Irene, si us plau. 
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Sra. Aragonès: Bé, tenim un dubte. Ara quan ha anomenat la comissió, que es farà la comissió, 
veiem que en el reglament no hi consta els membres que formaran part d’aquesta comissió.  
 
Sra. Esquius: : Sí que ho diu en algun... 
 
Sra. Aragonès: Sí? No ho he sabut trobar, doncs.  
 
Sra. Esquius: Sí. Bueno, ara... t’ho hauria de buscar ara però sí. 
 
Sra. Esquius: Fa referència... 
 
Sr. Secretari: Article 11. 
 
Sra. Esquius: Sí, aquí, a l’article onzè, on diu “...de la Comissió d’Honors i Distincions”. 
 
Sr. Alcalde: “Serà presidida per l’Alcalde o regidor en qui delegui i composta pels portaveus de 
tots els grups municipals en representació de l’Ajuntament i assistida pel Secretari general de la 
corporació o funcionari en qui delegui.” 
 
Sra. Aragonès: Sí, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Per part de Convergència, alguna pregunta? 
 
Sr. Chamizo: Sí, un parell de cosetes que farem l’explicació del vot perquè, bé, ara hem vist 
que nosaltres podem col·laborar, segons ha dit la regidora, podem fer esmenes, podem fer 
coses i nosaltres farem esmenes a aquest reglament d’honors. Pensàvem que a l’Oposició 
també, per fer aquest reglament d’honors, també ens podrien haver cridat per no tenir que 
sempre esperar a les esmenes i agafar i treure un reglament lo més consensuat possible. És a 
dir... i, després, bueno, també trobem a faltar coses que, per exemple, inclús ho va comentar el 
Sr. Gairal a la Comissió Informativa, que sempre es pot donar una medalla d’or, per exemple, a 
una persona física i aquí parla de les entitats, no? Nosaltres no votarem...  
 
Sra. Esquius: ... de persones, eh! 
 
Sr. Chamizo: No, entitats o grups... 
 
Sra. Esquius: Persones o entitats. 
 
Sr. Chamizo: Bueno, persones o entitats. Nosaltres farem les esmenes, pensem que podríem 
haver col·laborat abans en aquest reglament i no votarem a favor.   
 
Sra. Esquius: Crec que fa dos Juntes de Portaveus enrere, l’Alcalde ja va dir que faríem aquest 
reglament i també podríeu haver preguntat si ja estava en marxa o com ho teníem, no? Però, 
bueno, accepto el que dius i les esmenes ja les incorporarem. 
 
Sr. Chamizo: D’acord. 
 
Sra. Esquius: Si cal. 
 
Sr. Chamizo: Si cal, clar. 
 
Sr. Alcalde: Vinga, algun comentari més? No? Doncs, passaríem a les votacions. Vots en 
contra? Abstencions? Vots a favor? Si ho té, Sr. Secretari. Val. Quedaria doncs aprovat i, 
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bueno, durant el període d’exposició pública, si es reben aportacions i es consideren, doncs, 
s’incorporaran.  

Identificació de l’expedient:  Aprovació del reglament d’honors i distincions de 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 

Expedient número:   5340/2017 

Tràmit:     Ordinari 

  

Fets 

1.   L’Ajuntament de Mont-roig del Camp vol reconèixer els mèrits de ciutadans i ciutadanes, 

d’entitats i institucions, amb tot un seguit de designacions, nomenaments i distincions. 

2.   Les corporacions locals tenen la potestat de concedir honors i distincions a les persones 

físiques o jurídiques que en siguin mereixedores pels mèrits que han contret relacionats 

amb la vida local. Els requisits que s’exigeixen es regulen per mitjà de reglaments propis 

que, alhora, concreten els tràmits i les gestions que s’han de complir per ser atorgats i 

enumeren les diferents distincions i categories que poden concedir. 

3.    El procediment d’atorgament de medalles, títols o distincions està expressament regulat en 

el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en el qual s’estableix 

la competència del Ple per a l’atorgament d’aquestes distincions, així com la necessitat de 

regulació d’aquest procediment en un reglament especial. 

4.    L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha elaborat un reglament municipal d’honors i 

distincions. 

5.   Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 7 

de juny de 2017. 

  

Fonaments de dret 

1.    Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

2.    El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, en què expressament s’estableix com a potestats dels ens locals la 

reglamentària i la d’autoorganització. 

3.  Article 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 

  

El Ple de l'Ajuntament, amb 12 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; grup 
mixt; ERC; C’s) i 4 vots en contra (grups municipals: PDeCAT; FIC) acorda: 

1. Aprovar inicialment el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Mont-roig del 

Camp. 
2. Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 

la Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació.  
3. Una vegada finalitzat el període d’exposició pública, en el cas que no es presentin 

al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, sense la necessitat de resolució 
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expressa. En el cas que es presentin al·legacions es resoldran les reclamacions 
presentades en el període d’al·legacions i es procedirà a la seva aprovació definitiva per 
l’òrgan competent. Aquesta aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació. 

 

REGLAMENT MUNICIPAL D’HONORS I DE DISTINCIONS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

  

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp vol reconèixer els mèrits de ciutadans i ciutadanes, 
d’entitats i institucions, amb tot un seguit de designacions, nomenaments i distincions.  

Els ciutadans i ciutadanes, entitats o institucions que treballen pel nostre futur i que assoleixen 
els nivells d’altruisme i generositat, que destaquen o han destacat per fets o trajectòries 
personals o professionals, mereixen el reconeixement del seu poble i de les institucions que els 
representen.  

Les corporacions locals tenen la potestat de concedir honors i distincions a les persones 
físiques o jurídiques que en siguin mereixedores pels mèrits que han contret relacionats amb la 
vida local. Els requisits que s’exigeixen es regulen per mitjà de reglaments propis que, alhora, 
concreten els tràmits i les gestions que s’han de complir per ser atorgats i enumeren les 
diferents distincions i categories que poden concedir. 

La finalitat d’aquest nou Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp és regular els honors, les distincions i els nomenaments honorífics que la corporació vol 
atorgar a partir d’ara. 

El 21 de setembre de 1978 la corporació va reconèixer al pintor universal Joan Miró fill adoptiu 
de la vila. El 29 d’abril de 1979 se li va fer un homenatge popular, se li va lliurar la medalla d’or 
de la vila i se li va dedicar la Plaça Joan Miró. A més a més de Miró, l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp ha homenatjat a d’altres personalitats del món cultural, artístic i educatiu local.  

  

CAPÍTOL I. Objecte. 

Article 1r. Aquest Reglament té per objecte la regulació dels honors, les distincions i els 
nomenaments honorífics encaminats a premiar mereixements especials, qualitats i 
circumstàncies singulars que concorren en els guardonats, persones físiques o jurídiques que 
contribueixen a enriquir el municipi de Mont-roig del Camp. 

Article 2n. Totes les distincions a què fa referència aquest reglament tenen caràcter 
exclusivament honorífic, sense que, per tant, atorguin cap dret administratiu ni de caràcter 
econòmic. 

  

CAPÍTOL II. Dels honors i les distincions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
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Article 3r. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp crea els títols honorífics de: 

-       Fill/a il·lustre de Mont-roig del Camp 

-       Fill/a adoptiu/va de Mont-roig del Camp 

-       Guardó d’honor de Mont-roig del Camp 

  

Article 4rt. Tots aquests títols es reconeixeran amb un guardó i amb un escut de solapa idèntic 
als que distingeixen els regidors/es de la corporació. 

  

Article 5è. Els posseïdors d’aquests títols tenen dret a portar l’escut de solapa en els mateixos 
actes públics que els membres de la corporació, així com en qualsevol moment, amb el 
respecte corresponent. Els posseïdors d’aquests títols seran convidats especialment als actes 
solemnes que organitzi la corporació.  

Article 6è. El títol de fill/a il·lustre de Mont-roig del Camp reconeixerà la persona física, fill/a del 
municipi que s’hagi distingit per una trajectòria dedicada a la millora del municipi en qualsevol 
aspecte o activitat, que hagi excel·lit en la seva activitat personal o professional, que hagi 
destacat per la seva personalitat i humanitat al llarg de la seva vida i pugui servir com exemple 
per a la resta de la ciutadania. Es pot concedir amb caràcter pòstum. 

Article 7è. El títol de fill/a adoptiu/va de Mont-roig del Camp reconeixerà la persona física, 
nascuda fora del municipi, però que hi hagi residit llargament, que s’hagi distingit per una 
trajectòria dedicada a la millora del municipi en qualsevol aspecte o activitat, hagi excel·lit en la 
seva activitat personal o professional i hagi tingut una vinculació continuada per la seva 
reiterada i eficaç tasca a favor dels interessos de Mont-roig del Camp o per la seva actuació en 
qualsevol aspecte de l’activitat i pugui servir com a exemple per a la resta de la ciutadania del 
municipi. Es pot concedir amb caràcter pòstum. 

Article 8è. El guardó d’honor premiarà les entitats municipals que s’hagin distingit per una 
trajectòria dedicada a la millora del municipi en qualsevol aspecte o activitat, hagin excel·lit en 
la seva activitat associativa, o hagin destacat per fets importants en els camps social, cultural, 
esportiu, econòmic o científic o bé que commemorin efemèrides destacades. 

  

CAPÍTOL III. Dels nomenaments 

Article 9è. El Ple de la corporació podrà atorgar els nomenaments de: 

  

-       Fill/a il·lustre de Mont-roig del Camp 

-       Fill/a adoptiu/va de Mont-roig del Camp 

-       Guardó d’honor de Mont-roig del Camp 
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Article 10è. Amb els nomenaments es reconeixeran mèrits, qualitats i circumstàncies singulars 
que concorren en els guardonats. 

  

CAPÍTOL IV. De la Comissió d’honors i distincions 

Article 11è.- Existirà dins l’organigrama de la corporació, una comissió especial denominada 
d’honors i distincions, la qual serà l’encarregada d’informar degudament dels expedients 
incoats i proposarà al Ple l’adopció dels corresponents acords. Serà presidida per l’alcalde o 
regidor en qui delegui, composta pels portaveus de tots els grups municipals amb representació 
a l’Ajuntament, i assistida pel secretari general de la corporació o funcionari en qui delegui, amb 
veu però sense vot. 

CAPÍTOL VI. Del procediment 

Article 12è. Les distincions i els nomenaments s’atorgaran prèvia incoació del corresponent 
expedient que s’iniciarà per resolució de l’Alcaldia, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol 
persona física o jurídica resident a Mont-roig del Camp. 

Article 13è. Les propostes o peticions han d’especificar el nom de les persones, entitats o 
institucions sol·licitants i els mèrits i circumstàncies que concorren en la persona, entitat o 
institució que es proposa distingir, aportant totes les dades i antecedents que es considerin 
necessaris i proposant, si s’escau, la pràctica de les diligències convenients per complementar 
els fets que emparen la proposta de distinció. 

Acabada la tramitació de l’expedient, es portarà a estudi i informe de la Comissió d’honors i de 
distincions als efectes de formular la proposta que correspongui, la qual serà elevada al Ple de 
la corporació. 

Article 14è. Elevada la proposta al Ple de la corporació, el corresponent acord s’haurà 
d’adoptar mitjançant votació i amb el quòrum del vot favorable de les dues terceres parts del 
nombre legal dels seus membres. 

Article 15è. Un cop aprovada la proposta pel Ple, se sotmetrà a un període d’informació pública 
en el taulell d’anuncis de la corporació, per un termini de quinze dies hàbils, a efectes de 
reclamacions, al·legacions o suggeriments.  

Article 16è. La Secretaria General de la corporació portarà un registre dels guardons concedits, 
per ordre cronològic i amb numeració correlativa, amb la pertinent separació per cada distinció. 

Article 17è. Els nomenaments i les distincions seran lliurats per l’alcalde en el sala de plens de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb assistència del Ple de la corporació, en un acte 
magne i públic. A l’acte es convidaran especialment aquelles autoritats i representacions que 
es considerin pertinents. 

Article 18è. Previ expedient que s’instruirà amb les mateixes característiques i garanties que 
per a l’atorgament de l’honor o de la distinció, la corporació podrà revocar l’acte de concessió a 
la persona, entitat o institució guardonada, si aquesta modifica tan profundament la seva 
anterior conducta que els seus actes posteriors el fan indigne de figurar entre els guardonats. 
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La proposta de la Comissió d’honors i de distincions haurà de ser adoptada per les dues 
terceres parts dels seus membres. 

Article 19è.- Elevada la proposta de revocació al Ple de la corporació, el corresponent acord 
requerirà votació i haurà de ser adoptada per les dues terceres parts dels seus membres. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  

Aquest reglament deroga qualsevol altre disposició municipal anterior sobre aquesta matèria. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest reglament entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies hàbils a partir del 
següent en que el seu text sigui publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona. 

 

4. Departament de Cultura. Expedient 5205/2017. Declarar BCIL el ball de 
coques. 

Sr. Alcalde. En aquest cas, es proposa declarar bé cultural d’interès local el Ball de les Coques 
i també demanaria a la regidora si vol fer explicació del punt. Gràcies. 
 
Sra. Esquius: Bé, la proposta en aquest cas és declarar el Ball de Coques bé cultural d’interès 
local. El Ball de Coques, com a element festiu, pot ser declarat bé cultural d’interès local en la 
categoria de figura cultural. El Ball de Coques es troba documentat des de fa més de 200 anys i 
es va recuperar l’any 92, o sigui, ara fa 25 anys i, havent rebut la petició per part de l’Associació 
de Veïns Muntanya Roja, l’Ajuntament hi vol donar suport. Actualment, com ja sabeu tots, es 
balla per la celebració de la Mare de Déu de la Roca i en d’altres festivitats del municipi. Per 
tant, s’aporten tots els documents necessaris, com la reproducció del document més antic on hi 
ha constància del ball, la descripció de la història, una descripció de la repercussió social i 
cultural que té el ball a nivell municipal i també imatges del mateix i, per tant, es proposa al Ple 
que es declari el Ball de Coques bé cultural d’interès local.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, algun grup vol fer alguna intervenció? No? Passaríem doncs a la votació. 
Per part de Convergència, alguna intervenció? No? Perdó, per part de PDeCAT, alguna 
intervenció? Ho sento. Si no és així, passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? 
Doncs, quedaria aprovat per unanimitat. 

Identificació de l’expedient Declarar BCIL el Ball de coques 

Expedient número 5205/2017 – Serveis a les persones/Cultura  

Tràmit Aprovació  

  

Fets 

1. El Ball de Coques de Mont-roig és un element festiu patrimoni del nostre municipi, que ja es 

troba documentat des de fa més de dos-cents anys. El ball es va recuperar l’any 1992, és a 
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dir ara fa 25 anys. Actualment es balla per la celebració de la Mare de Déu de la Roca, el 8 

de setembre, i també en altres dates festives del municipi. L’Ajuntament de Mont-roig del 

Camp vol donar suport al patrimoni local festiu. 

2. L'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya forma part de l'Inventari del Patrimoni 

Cultural Català, definit a la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Dins 

de l'inventari, hi tenen cabuda les tres categories de protecció que estableix l'esmentada Llei 

9/1993: els béns culturals d'interès nacional (BCIN), els béns catalogats o els béns culturals 

d'interès local (BCIL) i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural 

que defineix la llei.  

3. Un bé cultural d'interès local és una categoria de protecció del patrimoni cultural català, 

atorgada a un bé, tant moble com immoble. La declaració dels béns culturals d'interès local 

la fa el ple de l'Ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, o el ple del consell 

comarcal, en els municipis de menys de cinc mil habitants. El Departament de Cultura de la 

Generalitat els ha d'inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 

4. L’Associació de Veïns Muntanya Roja, G-43237908, representada pel Sr. Miquel Anguera 

Bru, mitjançant instància amb data 16 de març de 2017 sol·licita que es declari el Ball de 

Coques Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Per la seva banda, la Regidoria de Cultura 

sol·licita a l’entitat la següent documentació per recolzar el procés: la reproducció del 

document més antic on hi hagi constància del ball de coques, la descripció de la història del 

ball, una descripció acurada de la representació, la repercussió social i cultural que té el ball 

a nivell municipal o comarcal i les imatges de la representació del ball de coques. L’anterior 

documentació es presentada el dia 5 de maig de 2017 i s’annexa a aquest expedient. 

5. El Departament de Cultura, a través de l’informe tècnic amb data del 16 de maig de 2017, 

informa que el Ball de coques compleix els requisits marcats per la llei 9/1993, de 30 de 

setembre, del Patrimoni Cultural Català, per ser declarat Bé Cultural d’Interès Local pel Ple 

de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

6. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 7 de 

juny de 2017. 

  

Fonaments de dret 

1. Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques. 

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

1. Declarar el Ball de coques de Mont-roig del Camp Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns Muntanya Roja. 

3. Notificar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal 

que faci la inscripció del mateix al Catàleg de Patrimoni Cultural Català.  
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5. Departament de Turisme. Expedient 4414/2017. Aprovació d’Ordenança 
municipal reguladora (Platges).  

Sr. Alcalde: Passaríem al punt 5. En aquest cas, seria aprovació de l’ordenança municipal 
reguladora de platges, també amb aquesta aprovació inicial i exposició pública però, en un 
principi, si la regidora pot fer cinc cèntims de què es tracta, si us plau.  
 
Sra. Pérez: Sí, bon dia. Bé, doncs, s’han elaborat unes ordenances que regulen l’ús i el 
comportament de les persones en aquest espai i això s’ha fet amb l’objectiu de millorar la 
convivència entre els usuaris. Els hi vaig enviar la proposta d’ordenances a tots els candidats 
dels grups, vaig rebre alguna consulta que ja està contestada. No sé si en tenen alguna més? 
En principi, entenc que no hi ha cap més dubte. 
 
Sr. Alcalde: Sí, gràcies. Alguna pregunta? Per part de... Sí? Li pots acostar el micròfon, si us 
plau. 

 
Sr. Aragonès: Gràcies. Jo hi votaré en contra. Hi ha coses que hi estic d’acord, evidentment, és 
molt ampli, molt jurídic, no? Però, per exemple, pel que fa a guinguetes i quiosc, jo no sé què 
dirà el Sr. Secretari, si se li ha informat al Sr. Secretari, jo crec que es contradiu amb la Llei de 
Costes, crec jo. I, després, en quant els horaris de les guinguetes, que diu que anirà amb 
l’ordre del 19 de desembre, la normativa de bars i restaurants. Jo crec que una cosa és un 
servei de platja i quan ja la gent no fa ús de la platja jo crec que ja no té sentit fer la 
competència als bars i als restaurants, sigui amb música o sigui amb sopars o amb el que sigui. 
Jo crec que es contradiu amb la Llei de Costes, crec, per lo tant, hi votaré en contra davant... 
no agafo responsabilitats.   
 
Sr. Alcalde: Gràcies. En qualsevol cas, estem parlant d’aprovació inicial. No ens consta 
aquesta observació que fa vostè, si més no tot el contrari. Precisament, hem rebut fa uns dies 
una circular des de Costes dient de que el que hem de fer és regular nosaltres aquesta activitat 
i el que estem fent ara és regular-la. Respecte al tema de la competència, bueno, jo crec que el 
que aquí estem fet és donar un servei a la platja, als banyistes, als turistes, en el qual, dintre 
d’aquests serveis, entre altres coses, hi ha la possibilitat d’anar a prendre algo en aquestes 
guinguetes. En qualsevol cas, és una opinió i li respectem. Per part de Ciudadanos? Sí, 
digui’m.  
 
Sr. Aragonès: Bé, jo crec que una cosa és donar servei de platges i l’altra fer de restaurants i 
espectacles perquè, d’alguna manera, és fer un servei a les persones i no molestar a les 
persones. I no és igual el que ha comprat una parcel·la, ha tingut que fer un projecte 
d’arquitecte, després el d’activitats, que costa passar-lo i que a lo millor ara té els seu 
establiment buit, i el xiringuito, d’alguna manera, fa tot tipus de menjars, no? Hi ha 
jurisprudència que, per exemple, un propietari que té una casa al darrere, un xiringuito li tapa la 
vista i té un dret adquirit, doncs, guanyarà. Parlo de jurisprudència, eh! Per tant, jo en aquest 
tema, en general quasi que hi estic d’acord, a veure si m’explico, però amb aquest, jo no vull 
assumir la responsabilitat, res més. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde1: Molt bé. Per part de Ciudadanos. 
 
Sr. Velasco: Nosotros votaremos a favor y estamos… creo que regular el uso de las playas es, 
creo que es un deber a veces. Pero queríamos preguntarle ahora a la regidora sobre el punto 
18, actividades deportivas, culturales y juegos, el tema de las palas, ¿se va a autorizar el juego 
de las palas? 18. 
 
Sra. Pérez: Bueno, sin mirarlo, ya le digo que jugar a las palas está permitido en la playa. Me 
parece que habla de cuando tienes que… “les activitats esportives que precisin de cordes i 
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ancoratges o amarres per a ser arrastrats per el vent, tal com paravents, paracaigudes, estels, 
queden prohibits”.  
 
Sr. Velasco: En este caso... 
 
Sra. Pérez: Las palas no entran aquí. 
 
Sr. Velasco: Bueno, de todas formas, como es una normativa abierta, me imagino que podrán 
hacer cambios y alteraciones, ¿no? En este caso, el uso de las palas…  
 
Sr. Alcalde: Es muy genérico, ¡eh! “Resta prohibit a la sorra i dins de l’aigua, durant la 
temporada de bany, la realització de qualsevol activitat i joc que pugui molestar a la resta 
d’usuaris.” Jo crec que el que pretén l’ordenança, o sigui, aquí es podria fer una llista de coses i 
el que es pretén és intentar agrupar el màxim possible. Suposo que hi haurà usuaris que no els 
agradi que hi hagi dues persones jugant a les pales a la sorra però aquestes coses, jo crec, 
que no hem d’arribar a filar tan prim perquè si no ja estaríem en un estadi que, si més no, no és 
la voluntat d’aquest Equip de Govern d’arribar en aquest punt. 
 
Sr. Velasco: La verdad es que contestamos a preguntas que nos han hecho concretamente, 
palas, vóley…   
 
Sr. Alcalde: Vale. No, no, en un principio, no... 
 
Sr. Velasco: De acuerdo, gracias. 
 
Sr. Redondo: Yo practico estos deportes en la playa, ya lo hago con intención de no molestar a 
nadie, que es lo dice aquí, es el sentido común, ¿vale? Pero tiene que quedar reflejado de que 
no molestar en la playa. Es lo que dice. La idea es que todo el mundo pueda seguir haciendo 
las mismas actividades pero, claro, sin molestar. 
 
Sra. Pérez: Le pongo un ejemplo. El año pasado tuvimos muchas quejas de usuarios de las 
playas porque hay personas que montan pistas de vóley en cualquier lugar, en cualquier cala. 
Entonces, esto teníamos que regularlo porque sí que es verdad que montan la pista de vóley 
en medio de todo el mundo, ni siquiera se echan a un lado. Entonces, como tenemos en el Pla 
d’Usos reflejadas zonas deportivas donde ya hay pistas de vóley, lo que tienen que hacer estas 
personas es ir a jugar donde está permitido y aquí estamos prohibiendo este mal uso de decir 
“me planto aquí la pista de voleibol en medio de donde está muchísima gente” y estás 
molestando. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí? Perdó, Esquerra, sí? 
 
Sra. Aragonès: Bé, primer que tot, agrair a la regidora que ens pogués facilitar uns dies i, fins i 
tot, alguna setmana per poder donar un cop d’ull al reglament aquest. Dues observacions, bé, 
primer, jo m’he quedat així una mica perplexa amb el que ha dit el Sr. Aragonès amb el tema 
de la Llei de Costes. Bé, hauríem de contrastar-ho i veure si és així. No sé si el Secretari podria 
avançar alguna cosa, fins i tot, nosaltres proposaríem que aquest punt quedés una mica 
pendent d’aprovació perquè, clar, si veiem que aquí hi ha una legislació o que el nostre 
reglament està contradient... primera observació. Després, la segona, llegint tota l’ordenança, 
tot el reglament, nosaltres hem vist que hi havia com una mena de confusió entre els usos del 
que és la platja amb el reglament de les guinguetes. Jo, fins i tot, la consulta que li vaig fer no 
sabia ben bé si es referia a lo que és la sorra de la platja o bé pel tema de les ombrel·les, de la 
publicitat de les ombrel·les que li vaig aclarir. Aleshores, en algun punt sí que és confós 
l’activitat on es localitza, si es localitza en les guinguetes o si es localitza a la platja. També 
pensem que lo de les guinguetes, tot el reglament de guinguetes hauria d’anar en un punt i 
apart de lo que és tota l’ordenança perquè si no, a vegades, presta a la confusió. Sabem que 
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és un tema delicat, és un tema que porta algun conflicte, el tema de la convivència sobretot en 
horari fora d’ús de platja, com comentava el Sr. Aragonès, veiem que alguns veïns i veïnes 
cada any es queixen una mica perquè alguns dels xiringuitos, anomenats col·loquialment, a 
vegades excedeixen horaris o poder excedeixen els decibels, aleshores, bé, comporta aquests 
problemes de convivència amb el descans d’alguns veïns i veïnes. Som conscients que és un 
tema difícil de poder solucionar-ho però, bé, si tenim un reglament, tenim uns horaris, tenim uns 
decibels, el que sí que aquí ens hem de comprometre tots és que es respectin, més que res 
perquè... bueno, que no quedi en un paper i que siguem curosos a l’hora de posar-hi remei 
quan això no es compleixi.  
 
Sr. Alcalde:  A veure, respecte a deixar el punt sobre la taula, en un principi, no, passem a 
exposició pública. He de recordar que el municipi de Mont-roig no és l’únic en tot el país que té 
guinguetes a la platja i que fa aquests serveis, a veure si ara aquí estem fent nosaltres una 
cosa que som els primers a fer, o sigui, Cambrils, Salou, Pineda, Torredembarra i vas pujant i 
baixant i hi ha guinguetes a la platja i no, en cap cas, el departament, en aquest cas, Costes, 
ens ha advertit d’això. Segon punt. Nosaltres hem tret a licitació, tant l’any passat com aquest 
any,  guinguetes amb una sèrie d’especificacions que tenen de complir els adjudicataris entre 
els quals hi ha temes d’equipament, de fums, de metros, o sigui, tot molt ben especificat, 
d’horaris, de quan comencen, i aquesta licitació ha estat en exposició pública, hi ha hagut 
converses amb la Generalitat per veure com estaven i, per lo tant, s’han adjudicat i ja, la pròpia 
adjudicació, l’adjudicatari ja sap que ha de complir una sèrie de normes que algunes es troben 
recollides dintre d’aquest reglament però les que no estan del tot recollides estan dintre del 
procés d’adjudicació que han de complir i ja està. Únicament, a veure, que és un tema que jo 
crec que està bastant ben estudiat, treballat, per tal de que, al final, allò que passa a les platges 
ho puguem tindre més controlat del que ho teníem i que sigui lo millor possible, evidentment. 
No sé si per part de la regidora... algo? 
 
Sra. Pérez: Sí, estava buscant el punt aquest que deia la Sra. Aragonès que hi havia confusió. 
Vostè es referia a que nosaltres a les guinguetes vam demanar que no fiquessin publicitat, 
mobiliari de publicitat, no? Però és que, ara hauria de buscar l’article però queda ben clar que 
no és pels usuaris que no puguin venir amb la seva ombrel·la de publicitat, que només per les 
guinguetes, ja li volia llegir perquè, per a mi, queda bastant clar i això ja ho vam parlar. Per la 
resta, lo que acaba de comentar l’Alcalde, fins i tot, ens van demanar, el Departament de 
Gestió del Litoral, que fiquéssim nosaltres un horari de les guinguetes perquè, fins ara, no 
estava regulat. O sigui, l’horari que tenen ara és el mateix que tenen  els bars que és fins les 
dos i mitja de la matinada, el que s’ha ficat ara és aquest. El que s’ha ficat ara és fins les dos i 
mitja de la matinada. Clar, les guinguetes que tenim a la platja donen sopars, no podem tancar 
ni a les vuit, ni a les nou, ni a les deu... és que, al final, poden molestar? Poden molestar a 
algun usuari però també és un atractiu turístic que tenim molt bo, amb una oferta gastronòmica 
també molt potent i a la gent li agrada. No ens hem trobat moltes denúncies de gent perquè 
diguéssim “escolta, anem a prendre una decisió a veure què fem amb les guinguetes, tanquem 
a les vuit i que venguin gelats i prou”. No és el cas. I, bueno, pues això, si no havia quedat clar, 
l’horari de tancament són els dos i mitja de la matinada.  
 
Sr. Pérez: Sí, yo quería hacer un pequeño comentario. No nos hemos de olvidar que nosotros 
tenemos un municipio que es turístico y entiendo que uno de nuestros mayores ingresos es el 
turismo. Si alguien va la playa, evidentemente, como bien has dicho tú, Irene, dentro de las 
normas, hay normas que ya están escritas dentro de la playa y que son de educación, de 
convivencia y tal y yo entiendo que lo que se tiene que intentar es que la gente que viene aquí, 
evidentemente, que esté a gusto, que alguien pueda jugar a la playa y, si molesta, no sé, 
métete un poquito más hacia arriba o un poquito más hacia abajo. Lo que se trata que la gente 
que esté aquí esté a gusto y, por lo menos, que se lo pase bien porque si vamos a empezar a 
meter normativas estrictas con el tema de los chiringuitos… Entiendo que la gente del 
chiringuito cuando va, como ha dicho muy bien el Sr. Alcalde, en cualquier sitio, en cualquier 
playa hay un chiringuito, y es verdad que se hagan paellas o no se hagan paellas, la gente va a 
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comer y se lo pasa bien con las condiciones que están establecidas en un chiringuito y, 
evidentemente, que cumplan porque si no no habría ningún chiringuito en España porque no 
somos los únicos chiringuitos de la costa. Tenemos un litoral en Miami, con las playas que 
tenemos, yo entiendo que es un servicio más que se da al que viene a la playa, un chiringuito, 
tanto como el que se viene a comer, a tomar una Coca-Cola como el que se quiere comer una 
paella en la playa. Decir que afecta al restaurador que está todo el año, pues a lo mejor sí que 
lo afecta en parte pero también lo que hacemos con eso es dar un servicio y vendrá más gente 
también. O sea, si vamos acotando cosas, la gente se irá al municipio de al lado. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí? 
 
Sra. Aragonès: Bueno, jo em sembla que no m’he degut explicar bé. Jo, en cap cas em referia 
a que aquest reglament havia de ser més restrictiu, jo només he demanat que aquest 
reglament que, evidentment, s’aprovarà avui, es complís. Jo no he fet referència a anar en 
contra dels xiringuitos ni de les guinguetes ni molt menys. Vull dir, el contrari, són una 
defensora i sóc clienta, val? Jo he fet referencia al tema de la convivència que, fins i tot, he 
remarcat de dir “som conscients que és un tema difícil de poder treballar-ho” perquè la gent, 
bueno, municipi turístic, la gent vol anar als xiringuitos i això a veure com es compagina i com 
s’enllaça amb la gent que vol descans, és difícil. Però, reitero, únicament he fet referència a 
que intentéssim al màxim que aquest reglament es complís, es compleixi però que no sóc una 
detractora jo dels usos dels xiringuitos, ni molt menys.  
 
Sr. Aragonès: Permet? Amb això estem d’acord i no d’acord. Que la gent ens visiti és molt 
important però que la gent inverteixi i compri cases i apartaments també és important. 
Aleshores, com a consejal d’Urbanisme, saps que tots els plans parcials hi ha les zones d’ús. 
Imagina que tu et compres una caseta davant, a primera línia de mar, i en aquella zona no hi 
ha ús de restaurant, dius “ah, mira, no tindré cap restaurant al costat”, i vas, pum, i li poses als 
nassos un xiringuito amb les sardines, aquell home diu... se pot sentir estafat aquell home i pot 
demandar a l’Ajuntament per haver-ho autoritzat. Clar, perquè sinó, per què posem els usos? O 
no? 
 
Sr. Alcalde: És que ho esta explicant, Sr. Aragonès, com si no fos un ús permès i és un ús 
permès. Aleshores, no estem fent res que no sigui legal, il·legal, o sigui, el que fem és legal. 
Bueno, miri, l’altre dia va entrar una instància d’una comunitat de propietaris que li molesta que 
fem un parc davant de casa seva perquè li molesta el soroll dels nens. Escolti, queixes, vostè 
sap perfectament bé, rebem. Nosaltres, i com vostè segurament feia, ho fem, les decisions que 
prenem, perquè beneficiïn el màxim de persones possibles sense, no anar en contra de ningú 
ni prendre... però, clar, prendre la decisió que a les guinguetes, que a les platges hi hagi 
guinguetes amb l’argument que ha utilitzat el regidor, escolti, és un atractiu turístic, es dóna un 
servei, bueno, pues a lo millor el senyor que té la casa allà i se li fica, bueno, ha tingut aquesta 
mala sort, no tots, i insistim, no rebem tantes queixes d’aquest tipus, si més no dintre d’aquest 
mandat, nosaltres no hem rebut queixes que puguis dir “Hosti, Déu n’hi do!”. Sempre hi ha 
alguns que sí però queixes en aquest sentit no en tenim tantes.  
 
Sr. Aragonès: Jo, Sr. Alcalde, crec que sí que es poden fer xiringuitos depèn del que facin, per 
exemple, actuacions musicals. Jo crec que els xiringuitos, com teníem nosaltres abans, l’horari 
de sol a sol, servei de platja, però després que la gent se’n vagi a casa, es dutxi i vagi als 
restaurants. I, llavors, jo crec que sí que hi pot haver xiringuitos, no dic que no, el que passa 
que sempre i quan doncs en ves d’ubicar davant d’una casa, a lo millor en una zona on no hi ha 
casa, buscant els llocs. Jo no dic que no, el que passa que depèn on es posen. I crec que si hi 
hagués demandes, doncs, nosaltres les perdríem. Jo conec un cas, perdona, —Joan ets 
jurista— d’un veí, que va tallar tots uns arbres davant de la casa, això en zona rústica, eh! 
Aquest va anar al jutjat, va denunciar que ell feia 30 any que veia aquell paisatge i el jutge va 
sentenciar al que els havia talat a una multa i a tornar a plantar els mateixos arbres. Per lo tant, 
si la persona que fa x anys i que ha comprat una casa davant de mar, amb vista al mar, si 
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demà li tapes, evidentment, que si ens denuncia, tu mateix, eh! Per això, no vull fer demagògia, 
no.  
 
Sr. Alcalde: No, no. Suposo que també influeix el jutge, també, en aquell moment, moltes 
coses, hi ha variables... 
 
Sr. Aragonès: Són sentències del que jo parlo. 
 
Sr. Alcalde: En qualsevol cas... 
 
Sr. Aragonès: D’acord, no vull allargar, tampoc... 
 
SR. Alcalde: Convergència, alguna...? Sí? 
 
Sr. Chamizo: Bueno, també nosaltres agrair a la regidora que ens hagi passat durant una 
setmana l’ordenança. I nosaltres tenim que fer una sèrie de comentaris al respecte. No hi 
votarem a favor i ara faré la nostra explicació de vot. A veure, trobem que és una ordenança 
una mica desordenada i entenem que, segons les explicacions que faré ara, a veure si em puc 
explicar i aclarir. Primer que tot, en aquesta ordenança ha d’haver-hi un compromís ferm de 
l’Ajuntament perquè, per exemple, a l’article 1 que parla del dret de garantir als ciutadans a 
gaudir de la platja, clar, aquí parlem dels accessos, ara estan pràcticament arranjats, pels 
últims temporals els va arreglar Costes, però aquest any els accessos a la platja han deixat 
molt que desitjar. També parlen de les característiques i elements mediambientals, clar, una 
ordenança pensem que també hauria de recollir alguna mesura que parli d’això i quines 
accions faria l’Ajuntament per preservar-ho. També la temporada de platja, l’horari, també ens 
remet al Pla d’Usos, escolta, no costava res a lo millor ficar-hi o adaptar aquesta ordenança als 
plans d’usos. També ens havia quedat el dubte que ara ens ha aclarit la regidora, per lo que ha 
preguntat el Sr. Velasco, referent a l’article 18, allò de fer activitats a la platja, turístiques i 
demés, perquè, clar, és molt relatiu. És a dir, si ara el Sr. Alcalde ha dit que hi ha una comunitat 
de veïns que s’ha queixat d’un parc infantil, pues, bueno, escolta, potser que hi hagi gent que 
es massifiqui i jugui a pales o juguin a vòlei i tinguem una sèrie de problemes. Jo penso que 
aquest punt hauria d’estar com més aclarit. També hi ha punts que es deixen com a l’aire, 
escolta, dius, ho tinc aquí anotat, diu “no es pot cavar i deixar el forat”, escolta, si molts hem 
anat a la platja, els nens han cavat, han deixat el forat i després ha passat la màquina i, 
diguéssim, s’ha anivellat, no? O, per exemple, fer escultures professionals a la platja, escolta, 
es prohibeix això?  
 
Sra. Pérez: Professionals? 
 
Sr. Chamizo: Bueno, a veure, professionals, a veure, jo puc fer una escultura espectacular i no 
me la deixeu fer, d’acord? No sóc professional però, bueno, hi ha gent que a lo millor... Jo crec 
que són punts que s’haurien d’aclarir, d’acord? Per això pensem que una mica més ordenada 
en els punts sí que hauria d’estar. A veure, de les guinguetes, bueno, ja ha parlat el Sr. 
Aragonès i la Sra. Aragonès referent als horaris, però ara han dit també que, per exemple, que 
s’han tret a concurs i es parla de l’estandardització del mobiliari dels xiringuitos, no? Perdó? 
M’ha semblat veure en el pla de condicions l’estandardització. Clar, si hi ha xiringuitos que 
posen cadires amb estrella i altres no, escolta, com ho regulareu això? Lo dels artefactes 
flotants i embarcacions ho trobem bé però després també hi ha coses que estan recollides 
també a les lleis estatals o a la Generalitat com pot ser les banderes de bany, a més, la multa 
que et cau si una bandera vermella te banyes, no? I aquest seria ja l’últim punt, crec que les 
multes les trobem excessives, és a dir, fins a 750 euros la infracció greu, ostres, vols dir que no 
hi ha algo recaptatori en aquesta ordenança? A més, pensem, per nosaltres, important, ara que 
s’ha creat la Taula de Turisme, jo pregunto si aquesta ordenança s’ha portat a la Taula de 
Turisme que, ostres, trobem que, si s’ha creat una Taula de Turisme, un tema tan important a 
nivell turístic com és la platja i en el municipi de Mont-roig, pues, potser es tindria que haver 
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tractat allà perquè allà estan realment els professionals que poden també ajudar a confeccionar 
aquesta ordenança. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Jo vaig a intentar contestar-li aquests dubtes o discrepàncies que tenen. Respecte 
als accessos a la platja, quan tenim temporal a l’hivern, al mes de desembre, com ha estat, per 
exemple, l’any passat i aquest any, si haguéssim actuat ràpidament, haguéssim reparat 
aquests accessos, d’acord?, ens haguéssim trobat que el temporal que vam tenir després, al 
gener, s’ho hagués carregat tot. Aleshores, per què els accessos no es fan durant l’època de 
temporals? Pues, per evitar això. El que sí que li puc dir és que ara mateix estem acabant 
l’últim accés i el que fa l’Equip de Govern és intentar optimitzar els seus recursos, que és, 
home, no facis una obra que tens perill després de que s’espatlli i espera’t a l’últim moment per 
fer-ho. Els accessos jo crec que, en aquest aspecte, està bé. Pla d’Usos i horaris, bueno, aquí 
hi ha uns horaris que parla del Pla d’Usos, és que aquesta ordenança ha d’anar lligada amb el 
Pla d’Usos, no pot anar el Pla d’Usos per un costat i l’ordenança per una altre, van lligats, el 
que diu el Pla d’Usos, demanem uns horaris i un període en el qual poden estar les guinguetes 
i és el que parla l’ordenança. No podem ficar a un costat una cosa i a un altre... s’ha unificat el 
criteri i es fica el mateix. Fer un forat i després s’ha de tapar, semblen tonteries i a lo millor... “és 
una tonteria” però a lo millor algú fa un forat, el fa molt gran, passa una persona, cau, es trenca 
una cama i el responsable qui és? Aleshores, costa molt ficar-ho? No. És una tonteria? Bueno, 
a lo millor sí que és una tonteria però el que estem també garantint una miqueta l’ús. I sobre el 
tema de les escultures, parla de tema professional, el que diu l’ordenança, escolti’m, que no 
vagi allí un senyor que és professional a fer escultures, faci una escultura al costat del Passeig 
Marítim, fiqui aquí un sombreret i que li comencin a donar diners. Vols fer-ho això? Escolta, 
passa per... demana l’activitat i ho fas, d’acord? Estandarditzar el mobiliari, no parla 
d’estandarditzar, el que demana, el que s’ha ficat, una, que entenem que no s’han de ficar 
marques de... al mobiliari, ni a les sombrilles, d’acord? I, després, del que parla és de materials, 
no parla l’Ajuntament de que “ara has de ficar una cadira d’aquest model i tal”, no, parla de 
materials i parla de que no hi hagi marques en aquests espais. Sobre el tema de les banderes, 
bueno, és que clar, agafem l’ordenança aquesta el que reculleix altres normes i el que fem es 
recollir-ho dintre d’aquesta ordenança. Que si no estigués, tiraríem de les normes? Sí, però és 
molt normal en moltes ordenances que es fan, no només de platja, és que tires de la norma i 
aquelles coses que diu la norma les fiques després dintre l’ordenança perquè hi quedin 
recollides. Li semblen molts diners 750 euros? Bueno, esperem que això no es tingui que 
utilitzar, d’acord? En cap cas es fa amb ànim recaudatori sinó d’ordenar una mica les platges 
però, per desgràcia, vivim en una societat que a vegades la gent no té ni la cura ni és com 
entenem que han de ser les persones i s’ha de poder actuar. I s’actua d’aquesta manera. 
Respecte a la Taula de Turisme, la Taula de Turisme no està creada en aquests moments per 
aquesta tasca. Estem parlant de que la Taula de Turisme està creada per fer un Pla Estratègic 
amb una finalitat que ha començat ara. En aquests moments no és la seva tasca, en qualsevol 
cas, podem agafar l’ordenança, passar-la a la Taula de Turisme i, com que estem en període 
d’exposició pública, si hi ha qualsevol aportació es pot recollir. No sé si per part de la regidora, 
vol fer algun comentari que jo ja li he tret tot. 
 
Sra. Pérez: No m’ha deixat res però, bueno, tema Taula de Turisme, com ha dit l’Alcalde, no 
s’ha presentat a la Taula de Turisme. Això ja es va començar a treballar abans i més que res 
perquè això s’ha treballat amb el departament de Pla d’Usos que és qui coneix les platges 
perfectament, que porten un munt d’anys treballant amb normatives i amb una tècnica de 
l’Ajuntament que porta també el tema d’ordenances i, juntament, amb aquestes dos tècniques 
més Turisme hem elaborat aquestes ordenances. Ja et dic, ho hem fet amb gent que sap de lo 
que estem parlant i que està acostumada a fer ordenances.  
 
Sr. Chamizo: Bé, per acabar el debat, nosaltres hem fet una exposició de punts que creiem que 
dins de l’ordenança estan desordenats i que no queden clars. A veure, el tema de les 
escultures, escolta, tal com ho posa a l’article, doncs, escolta, parla de fer-les a la platja. El 
tema de la Taula de Turisme, eh? No sense autorització, bueno, escolta, la puc fer jo i puc 



16 
 

deixar-ho allà, no em ficaré a demanar diners com ha insinuat el Sr. Alcalde... és igual... però 
pot anar un professional allà, un que digui “escolta, ara, mira, m’ha vingut la inspiració i faig una 
escultura”. Hem de ser una mica també flexibles en això. Jo només diem, nosaltres, que hem 
trobat desordenada aquesta ordenança i hem explicat una sèrie de punts que no els trobem 
gaire clars, d’acord? La Taula de Turisme? Bueno, jo crec que dins de la Taula de Turisme 
també hi ha molta gent que en sap de platges, pues, escolta, com ha dit molt bé l’Alcalde, se li 
pot passar i que decideixin si poden fer alguna aportació, com esperem també fer-les nosaltres, 
perquè ens surti la millor ordenança possible i consensuada amb tots els agents turístics que hi 
ha al municipi. Gràcies. 
 
Sra. Pérez: Jo, miri, no crec que sigui important però com que vostè li està donant molta 
importància al tema de l’escultura, li aclariré. O sigui, estem parlant, o sigui, això aquí i a 
qualsevol altre municipi, a La Pineda sabeu que fan un “belén” de sorra cada any? Sap lo que 
costa que portin sorra cada any a la platja perquè puguin fer els professionals les escultures? 
Que això no es fa amb la sorra que tenim ara mateix a la platja, eh! Tot això va amb un permís, 
estem parlant d’una activitat professional, no estic parlant que vostè agafi i faci un castell amb 
quatre... saps? O sigui, estem parlant d’una activitat professional i, a més a més, hi ha a 
l’ordenança que diu “sense permís de l’Ajuntament”, o sigui, que si un professional qualsevol 
dia vol fer una megaescultura perquè això és bonic i perquè, a més a més, crida l’atenció i és 
maco de veure també pels turistes, pues li donem el permís i ho pot fer. Però és que estem 
parlant de que no vinguin els professionals a agafar sorra a fer escultures perquè es guanyin la 
vida sense cap activitat. O sigui, és només això, no estem parlant de qualsevol castell. Ara 
sembla, clar, com ho estan explicant, que ara a la platja no es poden fer castells d’arena. Que 
quedi clar.  
 
Sr. Chamizo: Tal com està a l’ordenança, sí que posa la paraula “professionals” però jo crec 
que s’ha d’agafar un ventall més ampli. Ja està. 
 
Sr. Alcalde: Val, alguna intervenció més? Hem aclarit aquests dubtes, si més no, vostè ha dit 
una sèrie de punts, ha dit que és desordenada, li hem aclarit tots aquests punts que tenia vostè 
dubtes, per lo tant, nosaltres considerem que està ordenada la ordenança, pot ser millorable, 
no li dic que no, per això estem ara amb exposició pública, però no s’ha fet així de repen i s’han 
mirat altres ordenances d’altres municipis i, com ha dit la regidora, s’ha fet amb temps. 
Passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs quedaria aprovada 
l’ordenança i, en aquest cas, el punt 5. 

Identificació de l’expedient:               Ordenança Municipals d’ús i aprofitament de platges 

Expedient número:                               4414 / 2017 

Tràmit:                                         Ordinari 

  

Fets 

1. Vist que el terme municipal disposa de 12 km de litoral. 

2. Vist que és imprescindible garantir el dret dels ciutadans a gaudir de les platges i a fer un 

ús públic de les mateixes. 

3. Vist que l’ús i gaudi de les platges ha de ser compatible amb l’obligació de l’administració 

de defensar i preservar les característiques i elements mediambientals i paisatgístics. 
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4. Vista la necessitat de regular les condicions d’ús de les platges del municipi de Mont-roig 

del Camp. 

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

juny de 2017. 

Fonaments de dret 

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya. 

3. Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis del sens locals. 

4. Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 

 

El Ple de l'Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; grup 
mixt; C’s) i 4 vots en contra (grups municipals: PDeCAT; FIC) i 2 abstencions (grup 
municipal: ERC) acorda: 

1. Aprovar inicialment  l’ordenança municipal d’ús i aprofitament de platges. 
2. Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 

la Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació.  
3. Una vegada finalitzat el període d’exposició pública, en el cas que no es presentin 

al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, sense la necessitat de resolució 
expressa. En el cas que es presentin al·legacions es resoldran les reclamacions 
presentades en el període d’al·legacions i es procedirà a la seva aprovació definitiva per 
l’òrgan competent. Aquesta aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació. 

Peu de Recurs 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 

de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma 

potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 

termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

  

ORDENANÇA MUNICIPAL D’ÚS I APROFITAMENT DE PLATGES 

TÍTOL PRELIMINAR - DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1 - Objecte de l’ordenança 

1. Aquesta Ordenança té per objecte regular les condicions d’ús de les platges del municipi 

garantint el dret dels ciutadans a gaudir-les i a fer un ús públic del mar, de la seva ribera i de la 
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resta de l’espai de domini públic i de les seves zones de protecció i servitud, d’acord amb les 

competències municipals atribuïdes a l’article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 

  

2. Aquest ús i gaudi haurà de ser compatible amb l’obligació de l’administració de defensar i 

preservar-ne les característiques i elements mediambientals i paisatgístics i aconseguir 

mantenir un nivell de qualitat de les seves aigües i de la ribera del mar. 

Article 2 - Naturalesa i àmbit d’aplicació 

És àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança el domini públic maritimoterrestre, les seves zones 

de protecció, de servitud d’ús públic, el de la ribera del mar a l’àmbit territorial i competencial 

del municipi, que tingui la consideració de platja, inclosos els espigons existents i cales, així 

com a les instal·lacions o elements que ocupin aquest espai, concretat i definit al Títol 1r de la 

Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, article 115 (c i d) 

Article 3 – Definicions 

Per a una millor comprensió terminològica, i d’acord amb la normativa estatal bàsica, així com 

la de caràcter autonòmic d’aplicació, s’entén com: 

a)   Platges: les zones de dipòsit de materials solts com sorres, graves i còdols, inclosos els 

talussos i dunes, amb vegetació o sense, formades per l’acció del mar o del vent marí 

i/o altres causes naturals o artificials. 

b)   Aigües de bany: són les de caràcter marí en les quals el bany està expressament 

autoritzat o les que, com que no està prohibit, un número important de persones hi 

practica habitualment el bany. 

c)   Zona de bany: és el lloc on es troben les aigües de bany de caràcter marí i els seus 

voltants que són part de la zona accessòria d’aquesta amb relació als usos turístics i 

recreatius. En tot cas, es considera com a zona de bany aquella que està correctament 

abalisada per aquest efecte. En els trams de costa que no estiguin abalisats es 

considera com a zona de bany la franja de mar contigua a la costa d’una amplada de 

200 metres en les platges i de 50 metres en la resta de costa. 

d)   Zona de varada: és la destinada a l’estada, embarcament, desembarcament i 

manteniment d’embarcacions professionals i de lleure correctament llistades. 

e)    Temporada de platja: és el període de temps en què es preveu una afluència important 

d’usuaris a les platges. Es considera temporada de platja el període establert en el Pla 

d’usos de les platges. 
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Article 4 - Servitud de protecció 

1. La servitud de protecció és l’establerta a l’article 23 de la Llei de costes. 

2. Es poden autoritzar dins d’aquesta zona instal·lacions i activitats que per la seva 

naturalesa no puguin tenir una altre ubicació o realitzin un servei necessari o 

convenient per l’ús del domini públic. 

  

3. Cal que les activitats i usos públics o privats en els terrenys inclosos dins de la zona de 

servitud de protecció s’ajustin, en tot cas, a allò previst al planejament urbanístic vigent 

i que respectin qualsevol altra normativa que sigui d’aplicació. 

  

Article 5 - Servitud de trànsit 

La servitud de trànsit recau sobre una franja de sis metres, terra endins a partir del límit interior 

de la ribera del mar. Aquesta zona s’ha de deixar permanentment lliure per al pas públic de 

vianants i per als vehicles de vigilància i salvament, llevat dels espais especialment protegits. 

En llocs de trànsit difícil o perillós, aquesta amplada es pot ampliar tant com sigui necessari, 

fins a un màxim de 20 metres. 

  

Article 6 - Servitud d’accés al mar 

La servitud d’accés públic i gratuït al mar recau, en aquelles zones delimitades per la Llei 

decostes, el Pla d’usos o altres títols habilitants, dins de cada platja, en la longitud i amplada 

que demanin la seva naturalesa i la finalitat de l’accés. 

  

TÍTOL PRIMER - NORMES D’ÚS 

Article 7 - Drets i deures dels usuaris 

1. Aquesta Ordenança regula els drets i deures dels veïns, habitants i visitants del municipi 

amb relació a l’ús del mar i de la seva ribera. Els usuaris de la zona de domini públic i la 

seva zona de protecció tenen el dret al manteniment i a la millora dels nivells de medi 

ambient i a la qualitat de vida exigibles d’acord amb l’ordenament vigent i amb aquesta 

Ordenança. 



20 
 

2. Tots els usuaris tenen l’obligació d’utilitzar correctament l’espai públic regulat en aquesta 

Ordenança, així com les instal·lacions i el mobiliari urbà que hi hagi, d’acord amb la seva 

naturalesa, destí i finalitat, i respectar en qualsevol cas el dret que també tenen els altres 

usuaris a usar-lo i a gaudir-ne. 

3. Els usuaris tenen el dret a la informació ambiental, en els termes que estableix la legislació 

vigent sectorial d’aplicació. 

4. L’Ajuntament ha d’establir els mecanismes adients per atendre les reclamacions, denúncies 

o suggeriments dels usuaris i per exercir les accions que en cada cas escaiguin. 

5. Tots els usuaris tenen el deure de complir les normes contemplades en aquesta Ordenança 

i de denunciar els incompliments que presenciïn o dels quals tinguin coneixement cert. En 

general, tots els usuaris estan obligats, quant a la neteja de les platges i aigües de bany, a 

observar una conducta que tendeixi a evitar-ne i prevenir-ne l’embrutiment. 

  

Article 8 - Règim general d’utilització de la zona de domini públic marítimo-terrestre 

  

1. La utilització de la zona de domini públic maritimoterrestre és lliure, pública i gratuïta per als 

usos comuns i en harmonia amb el tarannà d’activitats com passejar, estar-se, banyar-se, 

navegar, embarcar, desembarcar, varar, pescar, i altres actes semblants que no 

requereixin obres ni instal·lacions de cap tipus i que es realitzin segons les lleis i 

reglaments vigents, així com segons aquesta Ordenança. 

2. Únicament es pot autoritzar l’ocupació del domini públic marítimo-terrestre per a aquelles 

activitats o instal·lacions que, per la seva naturalesa, no puguin tenir una altra ubicació. 

Aquestes activitats o instal·lacions han d’exercir una funció o realitzar un servei públic. 

3. Els embarcadors, rampes i altres tipus atracadors per a les embarcacions de qualsevol 

tipus, llevat dels artefactes flotants, no es poden ubicar fora de la zona de servei dels ports. 

4. No es permetrà ni la venta ni el consum de begudes alcohòliques, excepte en els llocs 

autoritzats per a desenvolupar aquesta activitat o bé amb autorització expressa de 

l’Ajuntament. 

  

Article 9 - Regim d’utilització de les platges 

Les platges no són d’ús privat, sense perjudici d’allò que estableix la Llei de costes i el 

Reglament que la desenvolupa. 

  

Article 10 - Instal·lacions 
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1. Les instal·lacions seran autoritzades pels preceptius títols habilitants o en el Pla d’usos, en 

què es dibuixarà la ubicació i ocupació de totes les instal·lacions i serveis. 

2. L’horari del servei d’aquestes instal·lacions serà l’establert als respectius títols habilitants o 

en el Pla d’usos. 

3. Les instal·lacions que s’autoritzin seran de lliure accés al públic, llevat que per raons de 

policia, d’economia i altres d’interès públic, correctament justificades, s’autoritzin altres 

modalitats d’ús. 

4. L’ocupació de la platja per a instal·lacions de qualsevol tipus, incloses les autoritzades pels 

serveis de temporada, no pot superar, en conjunt, la meitat de la superfície de la platja en 

plenamar un cop descomptada la superfície dels accessos, i s’ha de distribuir de forma 

homogènia al llarg de la platja. Aquesta ocupació serà la que determini el Pla d’usos de les 

platges i altres títols habilitants. 

5. El subjecte autoritzat de cada instal·lació serà responsable de tenir-la en bon estat i en 

perfectes condicions i de reposar-la, per raó d’envelliment per l’ús, si fos el cas, i a petició 

de l’Ajuntament. 

6. Les instal·lacions que donin un servei a l’usuari han de disposar del llistat de preus en un 

lloc ben visible i de la informació dels productes i serveis, en català, castellà i anglès, com a 

mínim. D’altra banda també han de disposar de fulls de reclamació a disposició del públic. 

  

Article 11 - Guinguetes o quioscs 

  

1. La instal·lació de guinguetes pel que fa a dimensions i distàncies amb relació a altres 

instal·lacions resta subjecta a les disposicions legals i reglamentàries pertinents. 

2. L’Ajuntament determina el nivell de serveis i d’equipaments que en cada cas consideri més 

adequat. En el cas que no estiguin equipats amb serveis d’aigua corrent ni connectats a la 

xarxa d’evacuació d’aigües residuals, es destinaran únicament i exclusivament a la venda 

de begudes, gelats i menjar servit en recipients d’un sol ús. 

3. Per mantenir una uniformitat de totes les instal·lacions de les platges, les guinguetes i les 

terrasses han de ser del model homologat que s’estableixi o, si fos el cas, de qualsevol 

altre model que aprovés l’Ajuntament. 

4. L’horari de les guinguetes serà l’establert a l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, o 

normativa que la modifiqui, per les activitats de bar / restauració. 

  

Article 12 - Gandules, tendals i ombrel·les 

1. Les gandules, tendals i ombrel·les i el seu nombre han de ser les autoritzades al 

corresponent títol habilitant o al Pla d’usos i s’han de col·locar segons els acotaments 

dibuixats en els plànols d’aquest, i no se’n pot canviar la ubicació, modificar-ne l’ocupació ni 

incrementar-ne el nombre sense la corresponent autorització. 
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2. Aquest material s’ha de recollir diàriament i col·locar al lloc previst a l’efecte. En cas que no 

sigui utilitzat en la seva totalitat, el material ha de romandre recollit i ben col·locat. 

3. Cal deixar entre dues rengleres de gandules i tendals un pas lliure sense cap instal·lació 

que ha de ser com a màxim un metre i mig, i es pot variar segons l’amplada de cada platja. 

4. Aquest tipus d’instal·lacions s’han de col·locar a partir dels 2 metres des de cada accés, i 

cal deixar aquest accés com a servitud d’accés al mar i sense cap tipus d’instal·lacions. 

També es cal deixar lliures les lleres de les rieres existents en les platges i les servituds de 

trànsit. 

5. Les ombrel·les han de tenir suports metàl·lics, de fusta o de plàstic, no punxants i sempre 

amb les correctes mesures de seguretat, sense desentonar amb l’aspecte general de la 

platja. No poden presentar cap tipus de publicitat. 

  

Article 13 - Artefactes flotants 

1. A la platja solament es podrà autoritzar la varada d’artefactes flotants com patins, piragües i 

taules de surf, entre d’altres semblants. 

2. Aquests artefactes han de realitzar l’entrada i la sortida pels canals corresponents a una 

velocitat màxima de 3 nusos i s’han d’allunyar a més de 100 metres de la riba del mar, 

sense sobrepassar els 250 metres. 

3. Es prohibeix el bany i l’estada en les zones destinades a varada i dins dels canals 

d’entrada i sortida que estiguin correctament abalisats. 

4. El subjecte autoritzat ha d’informar els usuaris del dret preferent que tenen els banyistes a 

estar tranquils dins de les zones de bany. 

5. El subjecte autoritzat haurà de demanar a les autoritats competents els permisos 

necessaris per a la navegació dels artefactes. 

  

Article 14 - Navegació esportiva i de lleure 

1. En les zones de bany abalisades queda prohibida la navegació esportiva i de lleure, i la 

utilització de qualsevol tipus d’embarcació o mitjà flotant mogut per vela o motor. Les 

entrades i sortides s’han de realitzar per mitjà dels canals correctament senyalitzats. 

2. En les zones de bany dels trams de costa que no estiguin abalisats, les embarcacions no 

poden navegar a una velocitat superior a 3 nusos, i han d’ adoptar totes les precaucions 

necessàries per evitar situacions de risc respecte a la seguretat dels banyistes. Està 

prohibit el llençar qualsevol residu des de les embarcacions. 

3. Les varades d’aquest tipus d’embarcacions estaran dins dels clubs nàutics del municipi o 

bé dintre dels canals nàutics, situats preferentment en els extrems de les platges i queda 

totalment prohibida la varada a la mateixa platja. 

4. Les escoles nàutiques tenen un espai reservat per a la recepció d’alumnes, però 

l’ensenyança s’ha de realitzar fora de les zones de bany. 
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5. Resta prohibit la navegació esportiva, d’esbarjo i la utilització no autoritzada de qualsevol 

tipus d’embarcació en les zones de bany degudament senyalitzades. 

  

Article 15 - Estacionament i circulació de vehicles 

1. Queda prohibit en totes les platges i passeig marítim l’estacionament i la circulació  no 

autoritzada de vehicles de qualsevol tipus; de dos, quatre, o més rodes; per tracció 

mecànica o animal.  

2. La prohibició a la qual es refereix l’apartat primer del present article no serà d’aplicació a 

aquells vehicles que, procedeixen a la neteja, al manteniment i a la vigilància de les 

platges. Tampoc s’ha d’aplicar als vehicles d’urgència, de seguretat, municipals i altres 

serveis similars o aquells que estiguin autoritzats. 

3. Queden autoritzades per estacionar i circular per les platges les cadires per a minusvàlids, 

així com la utilització, en l’aigua de mar, d’aquells aparells especialment dissenyats amb 

aquesta finalitat, sense perjudici de les precaucions que han d’adoptar els mateixos 

minusvàlids i persones que els assisteixen respecte a la seva seguretat i la de la resta de 

banyistes. 

  

Article 16 - Acampada i campaments a les platges 

1. Estan prohibits els campaments i les acampades a les platges i cales del municipi. 

2. Queda terminantment prohibida durant tot l’any i a qualsevol hora la instal·lació de tendes 

de campanya, així com les acampades de qualsevol durada de temps en totes les platges 

del nostres litoral. 

  

3. S’entén com acampada la instal·lació de tendes d’acampada, ombrel·les no diàfanes en els 

seus laterals o de vehicles o remolcs habitables. S’entén com a campament l’acampada 

organitzada dotada dels serveis establerts per la normativa vigent. 

4. S’assimila a acampar el fet d’instal·lar-se a dormir a la platja.  

5. Queda terminantment prohibit fer fogueres en la platja, així com l’ús de barbacoes i 

bombones de gas per fer foc. 
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Article 17 - Pesca recreativa 

En compliment del que disposa l’apartat 3 de l’article 14 del Decret 109/1995, de 24 de març, 

del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, sobre la 

pesca recreativa marítima, durant la temporada de bany resta prohibit de realitzar activitats de 

pesca recreativa amb canya i queda limitada, llevat que la normativa municipal prevegi o 

autoritzi una altra cosa, al següent: 

a)   Solament es pot realitzar la pesca recreativa amb canya des de les 21.00 hores fins a 

les 06.00 hores, llevat d’autorització municipal atorgada a l’efecte. 

b)   Són permesos els concursos i competicions de pesca recreativa amb canya a les 

platges del municipi, sempre que es compti amb l’autorització municipal corresponent i 

estiguin autoritzats per la Direcció General de Pesca Marítima, d’acord amb el que 

s’estableix a l’article 23 del Decret 109/1995 i no s’impedeixi amb tanques o 

acordonaments la lliure circulació i ús de la platja o l’accés a les zones i instal·lacions 

de temporada. 

c)   La resta de modalitats de pesca, com la pesca recreativa subaquàtica amb arpons, 

queda totalment prohibida. 

d)    Els pescadors hauran de recollir totes les restes que generi la seva activitat. 

e)    L’autorització i regulació municipal per a la realització de l’activitat de pesca recreativa 

a les platges del municipi no eximeix del compliment de la llei 2/2010, de 18 de febrer, 

de pesca i acció marítimes, en el seu capítol IV Pesca Marítima recreativa, i en especial 

el seu article 38 – Llicències. 

  

Article 18 - Activitats esportives, culturals i jocs 

1. Resta prohibit, a la sorra i dins de l’aigua, durant tota la temporada de bany, la realització 

de qualsevol activitat i joc que pugui molestar la resta d’usuaris.  

2. Les activitats esportives que precisin de cordes i encoratges o amarres per a ser arrastrats 

pel vent, tals com parapents, paracaigudes, estels,..., queden prohibits. A exempció de la 

Platja de l’Estany Gelat (M-139 / M-126) del 30 de setembre a l’1 de juny, sempre i quan ho 

contempli el Pla d’Usos de les Platges.  

  

3. En el corresponent títol habilitant o en el Pla d’usos s’han de marcar les zones destinades 

de manera permanent a les activitats esportives, culturals i als jocs. Aquestes zones han 

d’estar emmarcades dins de les platges i en els llocs on es minimitzi aquesta molèstia i 

sempre a una distància superior a 6 metres respecte a la resta d’instal·lacions. 
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4. Les activitats de caràcter esportiu i cultural organitzades per l’Ajuntament, sense perjudici 

de l’autorització procedent per part d’altres administracions, si és el cas, s’han d’ubicar en 

zones en què, pel tipus d’activitat, es cregui més convenient. En aquest cas, l’espai destinat 

a l’activitat es pot delimitar amb tanques amb l’autorització corresponent. 

5. Les activitats de caràcter lúdic realitzades per empreses o entitats privades, cal que siguin 

autoritzades per l’Ajuntament i han de seguir el que s’estableix al paràgraf anterior. 

6. En el cas de realització, prèvia autorització municipal d’activitats o celebracions 

extraordinàries de qualsevol mena o naturalesa, festes populars, revetlles, espectacles 

musicals, pirotècnica o similars, tant si són públics com privats, l’Ajuntament assenyala les 

mesures especials d’aplicació per a aquests esdeveniments. Els seus organitzadors 

vetllaran perquè, durant la celebració, els espais utilitzats i els seus elements no es 

deteriorin, restant obligats, en el seu cas, a la seva reparació. Quan les circumstàncies ho 

aconsellin, l'Ajuntament podrà exigir-los que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa 

d'assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es puguin causar. 

  

Article 19 - Emissions sonores 

1. Amb la finalitat de mantenir un equilibri amb l’espai natural es prohibeix la utilització en les 

platges d’aparells de ràdio, cassettes, CD o similars, instruments musicals o qualsevol altre 

instrument o mitjà que emeti soroll i que produeixi molèsties a la resta d’usuaris. S’entén 

que es produeix la molèstia quan el soroll supera els 40 decibels. Les guinguetes o 

quioscs, prèvia autorització, poden emetre música ambiental durant l’horari d’obertura, 

sempre que el nivell del soroll emès no ultrapassi els 60 decibels.  

2. Llevat d’autorització especial, solament està permès el sistema de megafonia autoritzat per 

l’Ajuntament i utilitzat per el servei de salvament i socorrisme de les platges i altres 

sistemes d’informació de les activitats a les platges o d’interès general. 

  

Article 20 - Venda ambulant i altres activitats 

1. A les platges queda prohibida la venda ambulant de qualsevol tipus de producte o article en 

general (roba, ulleres, quincalleria, rellotges, complements de tota mena...), i en concret de 

productes alimentaris com entrepans, fruites, aperitius, gelats, begudes i anàlegs, així com 

la seva demanda, compra o adquisició, llevat que el venedor disposi de la corresponent 

autorització municipal. 

2. Es prohibeix igualment la realització d’activitats o prestació de serveis com massatges, 

tatuatges, vidència i similars, així com en general qualsevol activitat econòmica o de 

prestació de serveis que no tingui la preceptiva autorització, i la seva demanda, ús o 

consum, llevat d’autorització municipal a favor de qui els realitza o presta. 
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3. Als efectes previstos en els dos apartats anteriors, la llicència o autorització ha d’estar 

situada en un lloc perfectament visible. 

4. Els agents de l’autoritat municipal podran comissar els productes a aquelles persones que 

realitzin aquesta venta prohibida, amb independència de la notificació de la sanció 

corresponent, a excepció dels productes alimentaris requisats que, per motius de salubritat 

sempre seran eliminats convenientment i no retornats. Els productes requisats seran 

retornats a l’infractor un cop acrediti ser-ne el legítim propietari i hagi pagat la multa que li 

hagi estat imposada. 

5. Queda prohibida la realització d’escultures professionals a la sorra sense autorització, així 

com la realització d’excavacions que puguin suposar un risc per a les persones. 

  

Article 21 – Publicitat 

1. Queda prohibida la publicitat en les platges per mitjà de rètols, tanques o mitjans acústics o 

audiovisuals sense l’autorització o permís corresponent. Aquesta prohibició és aplicable a 

qualsevol emplaçament o mitjà de difusió. 

2. El deteriorament de la neteja de les platges a conseqüència a elements de publicitat és 

responsabilitat dels anunciants. 

3. La retirada dels elements publicitaris, l’han d’efectuar els interessats. Si no ho fan ells, ho 

faran els serveis municipals de l’Ajuntament i s’imputaran als responsables els costos 

corresponents al servei prestat, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent. 

  

Article 22 - Pintades o grafits 

1. Queda prohibit realitzar qualsevol tipus de pintada o grafit a les instal·lacions, objectes o 

espais d’ús públic sense l’autorització expressa de l’Ajuntament. 

2. Els agents de l’autoritat poden retirar o intervenir els materials o mitjans empleats quan el 

grafit o pintada es realitzi sense la corresponent autorització.  

3. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat fos 

possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de l'autoritat 

comminaran personalment a la persona infractora perquè procedeixi a la seva neteja, sens 

perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa. 
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TÍTOL SEGON. NORMES DE CARÀCTER HIGIENICOSANITARI 

Article 23 - Condicions higienicosanitàries de les zones de bany 

1. Els usuaris de les platges tenen dret a ser informats per l’Ajuntament dels resultats de les 

anàlisis facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya sobre la 

manca de condicions per al bany de les aigües, en el cas de no tenir els criteris de qualitat 

mínima exigides per la normativa vigent.  

2. En l’àmbit de les seves competències i en l’exercici de llurs responsabilitats, s’han de 

prendre les següents mesures necessàries per a la protecció de la salut dels usuaris: 

a)   Cal senyalitzar l’equipament dels serveis públics i de les possibles limitacions d’ús 

que poguessin existir, d’acord amb la normativa vigent. 

b)   Cal senyalitzar i informar de la prohibició de bany, d’acord amb el que estableix 

aquesta Ordenança sobre les limitacions del bany i també respecte del que 

estableix l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, i cal 

realitzar les accions necessàries fins que no es comuniqui la desaparició del risc 

sanitari. 

c)   L’Ajuntament ha de donar la publicitat necessària a l’informe anual elaborat per 

l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, on es recull la 

situació higienicosanitària de les aigües i zones de bany. 

  

Article 24 - Tinença d’animals domèstics 

1. Es prohibeix la circulació, bany i permanència de qualsevol tipus d’animals a les platges on 

així es senyalitzi. 

2. L’Ajuntament ha de col·locar en cada accés a la platja un rètol informatiu on sigui efectiva 

la prohibició. 

3. El Pla d’Usos regularà la platja o bé platges aptes per a gossos, sens perjudici de 

l’ordenança municipal existent expressa de Tinença d’animals domèstics. 

4. El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, 

serà responsable dels mals i perjudicis que ocasioni a les persones, coses i al medi en 

general. 



28 
 

5. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal 

poden requerir que el propietari o la persona que condueixi l’animal procedeixi a retirar-lo 

del lloc amb independència de la notificació de la sanció corresponent. 

  

6. Aquestes prohibicions no són aplicables als gossos pigall que acompanyin les persones a 

qui serveixen, sense perjudici de la responsabilitat d’aquestes d’adoptar les mesures 

adients per evitar molèsties o riscos per a la resta d’usuaris. 

  

Article 25 - Cabines sanitàries 

1. Queda totalment prohibida l’evacuació fisiològica en el mar o en les platges. L’Ajuntament 

ha de fomentar que es posin a disposició dels usuaris de les platges cabines sanitàries a 

cada platja. 

2. Les cabines sanitàries s’han de netejar d’acord amb l’ús que se’n faci. 

Article 26 - Mobiliari urbà 

1. L’Ajuntament ha de fomentar la col·locació a totes les platges de dutxes, renta-peus, bancs, 

passarel·les i altre mobiliari urbà per dotar-les d’un millor nivell d’equipaments. 

2. Resta prohibit rentar-se dins del mar utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte 

similar. També ho està utilitzar qualsevol producte en els dutxes i renta-peus de les platges. 

3. Resta prohibit donar a les dutxes, als renta-peus i a tot el mobiliari urbà existent en les 

platges un ús diferent d’aquell per al qual estan destinats. 

4. Es prohibeix qualsevol manipulació i ús indegut del mobiliari urbà que pugui malmetre’l o 

deteriorar-lo, la col·locació de publicitat, rètols, anuncis, cartells, adhesius, inscripcions, 

grafits o elements similars. 

Article 27 – Sexe 

Es prohibeixen els actes d’exhibicionisme i els actes sexuals, més enllà dels casos ja prohibits 

a nivell penal. 

Article 28 – Foc 

1. Llevat que hi hagi autorització municipal, queda prohibit fer qualsevol tipus de foc a la 

platja, sorra, pedres, rocalls o l’ús de bombones de gas i/o líquids inflamables en les 

platges. 

2. Excepte autorització expressa municipal, resta prohibit cuinar o fer càterings a la platja. 

  



29 
 

Article 29 – Residus 

1. Amb caràcter general a la zona de platja es dóna compliment a allò establert en les 

ordenances municipals de residus urbans i neteja viària del municipi. Concretament i 

respecte al domini públic marítim terrestre: 

a)    Resta prohibit dipositar en la sorra de la platja o dins de l’aigua qualsevol 

tipus de residus com papers, fulletons o materials de publicitat, restes de 

menjar, vasos, llaunes, botelles, puntes de cigarretes, etc., així com deixar 

abandonades cadires de platja, ombrel·les, roba, sabates, etc. 

b)    Els residus s’han de deixar dins de les papereres o contenidors que amb 

aquesta finalitat estan distribuïts al llarg de les platges. 

  

2. Per a l’ús correcte de les papereres de la platja, cal seguir les següents normes: 

a) Es prohibeix llençar materials encesos a les papereres de recollida de 

residus. 

b) Es prohibeix dipositar objectes punxants, amb arestes tallants o que puguin 

representar un risc per als usuaris de les platges fora dels contenidors o de 

manera que puguin lesionar les persones que facin un ús correcte de les 

papereres. En cas que la paperera estigui plena, cal dipositar el residu a la que 

estigui més a prop. 

c) Es prohibeix dipositar productes amb líquid, fustes, animals morts i altres 

residus que no siguin producte de l’ús normal dels usuaris de les platges. 

d) Es prohibeix qualsevol manipulació i ús indegut de les papereres que pugui 

malmetre-les o deteriorar-les, la col·locació de publicitat, rètols, anuncis, 

cartells, adhesius, inscripcions, grafits o elements similars. 

e) L’Ajuntament ha d’informar de la utilització de les papereres de la manera 

que consideri més adequada, preferentment als accessos a les platges. 

f) Els agents de l’autoritat municipal poden requerir que l’usuari de les platges 

utilitzi correctament les papereres, i poden, si fos el cas, demanar que dipositin 

correctament els seus residus, amb independència de cursar la corresponent 

denúncia. 

  



30 
 

3. Es prohibeix netejar en la sorra de la platja o en l’aigua de mar qualsevol tipus de 

recipient que hagi estat utilitzat per portar aliments i/o altres matèries orgàniques. 

4. A efectes de recollida de residus, l’Ajuntament ha de realitzar les gestions perquè els 

residus siguin lliurats al servei municipal de recollida, a transportistes o a gestors 

autoritzats. 

5. Resta totalment prohibit llençar a la platja o a l’aigua qualsevol element, substància, 

producte o material aliè al medi natural i en concret: 

a)    Líquids o materials susceptibles d’afectar la integritat i seguretat de les persones. 

b)    Buidar qualsevol mena d’aigua bruta, olis, greixos o productes similars sobre la 

platja o a l’aigua. 

c)    Rentar o reparar vehicles o màquines a la platja, excepte en els casos de 

reparacions d’emergència en què no es pugui moure el vehicle amb mitjans 

auxiliars. 

d)    Embrutar la platja com a conseqüència de la tinença d’animals. 

e)    Fer evacuacions fisiològiques a la platja o a l’aigua. 

  

Article 30 - Neteja de les platges 

1. En les zones o parcel·les ocupades pels serveis de temporada, qualsevol que en sigui l’ús, 

el titular de l’aprofitament en serà el responsable de la neteja. 

2. L’Ajuntament, per encàrrec de gestió o delegació, realitzen, per gestió directa o indirecta, 

les operacions de neteja de les platges per mantenir els nivells òptims de qualitat de la 

sorra. 

3. La neteja de les platges, en temporada de bany, es realitza bàsicament durant les hores de 

menys afluència d’usuaris per minimitzar les molèsties ocasionades per la maquinària i el 

personal, i es pot variar segons l’època de l’any i la zona que cal netejar. 

4. Queda prohibida l’estada a les platges mentre s’efectuïn els treballs de neteja. 

5. La neteja dels espais de domini públic marítim terrestre embrutats com a conseqüència de 

l’ús especial o privatiu és responsabilitat dels titulars d’aquest ús. El manteniment de la 

neteja de l’espai de les mateixes instal·lacions com de l’espai sota la seva influència és 

responsabilitat dels establiments que en disposen de l’ús. 

6. Els titulars dels serveis de temporada estan obligats a evitar que es produeixi acumulació 

de brutícia en la zona, i l’hauran de netejar quan això sigui necessari. 

7. L’evacuació d’aquests residus es farà obligatòriament en els tipus d’envasos i recipients 

normalitzats que s’estableixin. 

8. Els organitzadors d’un acte públic a la zona de domini públic maritimoterrestre són 

responsables de l’embrutiment produït com a conseqüència d’aquest acte. A efecte de la 

neteja, i concretament de l’espai on s’ha produït l’acte públic, l’Ajuntament pot demanar 
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fiança per l’import dels serveis de neteja necessaris per eliminar l’embrutiment previst de 

l’acte. 

  

TÍTOL TERCER. NORMES DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 

Article 31 - Vigilància de les zones de bany 

1. Durant la temporada de platja, l’Ajuntament disposarà un servei de vigilància de les zones 

de bany, amb els efectius adequats a l’extensió i a l’índex d’utilització de la platja i ha de 

desenvolupar les següents funcions específiques: 

a)    Vetllar per la conservació de les zones de bany i del mobiliari urbà de les 

platges, inclòs el destinat per a les tasques de salvament i socorrisme. 

b)    Vigilar el compliment per part dels usuaris i embarcacions de tot allò que 

estableix aquesta Ordenança. 

c)    Senyalitzar les zones de bany d’acord amb la classificació del tipus de platges. 

d)    Prevenir tota mena d’activitats que resultin perilloses per als usuaris. 

  

Article 32 - Salvament i socorrisme 

1. L’Ajuntament per complir allò relacionat amb el salvament i seguretat de les vides 

humanes, ha de dotar de personal especialitzat els llocs de salvament existents en les 

platges del seu terme municipal. Aquests llocs i el nombre de persones que realitzin aquest 

servei de salvament són els que l’Ajuntament, per les característiques de cada platja, 

consideri adient per vigilar l’entorn de les zones de bany. 

2. A les platges es reserva un accés per a ambulàncies, amb comunicació directa amb el lloc 

de primers auxilis, per facilitar les evacuacions urgents. Aquests accessos han d’estar 

permanentment lliures d’obstacles. 

  

Article 33 - Banderes de bany 

1. Segons les circumstàncies, les platges es classificaran de la següent manera: 

a)    Platges on està prohibit banyar-se. 



32 
 

b)    Platges perilloses. 

c)    Platges lliures. 

2. Per identificar els tipus de platges esmentats anteriorment se senyalitzen per mitjà de 

banderes de bany, i es fan servir els següents colors i característiques: 

a)    Platges on està prohibit banyar-se: se senyalitzen amb banderes de color vermell, 

de forma rectangular d’1,5 metres d’ample per 1 de llarg, sobre pals que 

sobresurtin de terra com a mínim 3 metres i, en tot cas, perfectament visibles des 

de tots els accessos. 

b)    Platges perilloses: se senyalitzen amb banderes de color groc amb les mateixes 

característiques i anàlogues condicions que l’anterior. 

c)    Platges lliures: se senyalitzen amb banderes de color verd amb les mateixes 

característiques i condicions que s’han definit abans. 

3. El servei de vigilància ha de senyalitzar les zones de bany d’acord amb la classificació 

establerta i canviar el tipus de platja quan les circumstàncies de temps o altres aspectes 

així ho aconsellin. 

4. Les causes que poden derivar un canvi de tipus o classificació de platja i com a 

conseqüència un canvi de color de bandera són:  

a)    Marítimes: onatge, corrents, marees, meduses, animals marins, etc. 

b)    Climatològiques: fort vent, terral, boira, tempesta, tempesta elèctrica, etc. 

c)    Mediambientals: estat de la sorra i de l’aigua, possibles vessaments, restes 

vegetals, etc. 

d)    Orogràfiques: penya-segats, espigons, coves, plataformes, etc. 

e)    Seguretat ciutadana: massificació, objectes perillosos, etc. 

f)     Manteniment: regeneració de sorra, obres, reparacions, etc. 

g)    Tècniques: celebració d’esdeveniments puntuals, etc. 

  

5. Les condicions mínimes que s’han de donar per a la col·locació de la bandera de bany son: 

a)    Bandera verda: estat de la mar tranquil, sense perill o risc aparent per a la integritat 

de les persones. La qualitat de l’aigua i de l’estat de la platja ha de ser bona. 
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b)    Bandera groga: onades d’una alçada màxima d’1,5 metres. Corrents mitjanament 

forts. Brutícia o taques a l’aigua o a la sorra. Tempestes o fenòmens meteorològics 

que dificulten la vigilància dels banyistes. Presència de meduses o altres animals 

marins lesius. Altres situacions que comportin un risc moderat pels usuaris. 

c)    Bandera vermella: onades de més de 2 metres. Corrents forts o molt forts. Estat 

del mar agitat. Contaminació de l’aigua i de la sorra. Condicions climatològiques 

molt adverses i perilloses per la vida humana a la mar. Presència molt elevada 

d’animals marins lesius i/o perillosos. Altres situacions que suposin un greu risc per 

als usuaris. 

6. Es prohibeix el bany, o si cal l’accés a la platja, en cas que la bandera vermella estigui 

col·locada. Les persones que es banyin sense fer cas d’aquesta prohibició ho fan sota la 

seva responsabilitat. En aquest cas poden ser obligats a sortir de l’aigua per la seva 

seguretat, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent per part de l’autoritat 

municipal. 

7.   Resta prohibit llençar-se a l’aigua en zona d’espigó, rocall, embarcador, zones 

senyalitzades on el bany és prohibit o d’accés restringit i altres llocs semblants que, per 

l’orografia pròpia de la zona de domini públic marítim terrestre, siguin un risc per a la 

seguretat de la persona i la resta d’usuaris. Les persones que incompleixen aquesta 

prohibició ho fan sota la seva responsabilitat i poden ser obligats a sortir de l’aigua per la 

seva seguretat, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent per part de 

l’autoritat municipal. 

  

Article 34 - Altres serveis de seguretat 

  

L’Ajuntament pot realitzar altres serveis de seguretat a les platges com el servei d’assistència al 

bany de persones amb discapacitats físiques, amb la cadira adaptada per al bany, o 

l’assistència per evitar la pèrdua de nens a les platges. 

  

TÍTOL QUART. INFRACCIONS ADMINISTRATIVES 

Article 35 – Infraccions 

1. A l’empara del que estableixen els articles del 139 al 141 de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, de 

bases del règim local i per a l’adequada ordenació de les relacions de convivència i d’ús 

dels serveis, equipaments, infraestructures i instal·lacions ubicades a l’espai públic on és 

d’aplicació aquesta Ordenança, constitueix una infracció administrativa tota acció o omissió 
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que suposi un incompliment dels deures, prohibicions o limitacions que aquesta mateixa 

conté. 

2. La potestat sancionadora municipal, pel que fa a les infraccions de la legislació de costes, 

s’exerceix d’acord amb les previsions, procediments i de la manera com s’estableix en 

l’esmentada legislació sectorial.  

3. Sens perjudici de les infraccions previstes i tipificades a la Llei de costes i en el reglament 

de desenvolupament, les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i 

molt greus. 

  

Article 36 – Responsables 

1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança totes les persones que 

han participat en la Comissió del fet infractor per qualsevol títol, ja siguin persones físiques 

o persones jurídiques, llevat dels supòsits en què els responsables siguin menors d’edat, 

cas en el qual han de respondre els seus pares, tutors o qui en tingui la guarda legal. 

2. Són responsables, subsidiàriament, en cas que no es puguin identificar els autors, els 

titulars o propietaris dels mitjans amb què la infracció ha estat realitzada. 

3. Amb relació a la neteja, i més concretament pel que fa a les deposicions d’animals i tot el 

que està relacionat amb l’article 24 d’aquesta Ordenança, en absència del propietari n’és 

responsable subsidiària la persona que en el moment en què es produeix l’acció estigui a 

càrrec de l’animal. 

4. Si fossin diverses les persones responsables i no fos possible determinar el grau de 

participació de cadascuna a la Comissió de la infracció, la responsabilitat ha de ser 

solidària. 

  

Article 37 - Tipificació de les infraccions 

1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. 

  

2. Sense perjudici de les infraccions previstes i tipificades a la Llei de costes i el seu 

reglament de desenvolupament, les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en 

molt greus, greus i lleus. 

3. És una infracció molt greu: 

a)    L’ocupació del domini públic maritimoterrestre per instal·lacions i/o la realització 

d’activitats sense el corresponent títol o autorització habilitant. 
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b)    La col·locació no autoritzada d’instal·lacions al domini públic terrestre, així com 

l’augment de la superfície, volum i alçada autoritzats. 

c)    La varada o permanència d’embarcacions, patins de pedals, motos aquàtiques, 

etc, fora de les zones assenyalades i destinades a aquest fi, així com la presència 

de taules de surf, aquestes últimes sempre i quan hi hagi banyistes a l’aigua. 

d)    Procedir al bany en platges amb bandera vermella. 

e)    Qualsevol de les conductes tipificades com a infracció greu quan per la seva 

intensitat provoqui una pertorbació rellevant de la convivència, l’impediment de l’ús 

d’un servei públic o de l’espai públic per altres persones amb dret a utilitzar-lo, 

l’impediment o l’obstrucció greu del funcionament normal d’un servei públic o un 

deteriorament greu i rellevant d’equipaments, instal·lacions, infraestructures o 

elements, ja siguin mobles o immobles, d’un servei públic o de l’espai públic. 

f)     Les conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari urbà que 

generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones o 

els béns. 

g)    La reiteració d’infraccions greus. 

h)    La reincidència d’una infracció greu 

  

4. És una infracció greu: 

a)    La interrupció o obstaculització dels accessos públics al mar i de la servitud de 

trànsit. 

b)    L’incompliment pels subjectes autoritzats de les obligacions imposades al respectiu 

títol o autorització, sempre que per la seva naturalesa no hagi de ser considerada 

una infracció molt greu.  

c)    L’estacionament i circulació no autoritzada de vehicles a la platja, llevat dels 

autoritzats a fer-ho. 

d)    La realització de qualsevol tipus de pintada, grafit, amb qualsevol matèria o 

producte o ratllar la superfície sobre qualsevol element, instal·lació, objecte o espai 

d’ús públic. 

e)    Espatllar, deteriorar o fer un ús indegut del mobiliari urbà o els elements naturals 

situats al domini públic maritimoterrestre. 
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f)     La col·locació, sense autorització, de cartells, tanques, pancartes, adhesius o 

qualsevol altre tipus d’anunci, publicitat o propaganda al mobiliari urbà o natural i 

en general a qualsevol element que, situat a l’espai públic, estigui destinat a donar 

serveis als ciutadans. 

g)    La realització de necessitats fisiològiques en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 

Ordenança, quan hi hagi altres usuaris a la vora. 

h)    Cuinar i fer càterings a la platja, així com fer foc mitjançant l’ús de bombones de 

gas i/o líquids inflamables. 

i)      No respectar la prohibició de banyar-se o d’accés a la platja quan hi hagi bandera 

vermella. 

j)      Tirar-se a l’aigua i/o banyar-se en zona d’espigons, rocalls, embarcadors, franges 

senyalitzades on el bany està prohibit o d’accés restringit i altres llocs semblants 

que, per l’orografia pròpia de la zona de domini públic maritimoterrestre, siguin un 

risc per a la seguretat de la persona i de la resta d’usuaris. 

k)    Qualsevol conducta prohibida de les que es contemplen a l’article 29 d’aquesta 

Ordenança, llevat que el fet estigués expressament tipificat en algun altre apartat 

d’aquest article, cas en el qual, aquest és d’aplicació preferent. 

l)      Realitzar la pesca recreativa amb canya fora dels períodes i horaris preestablerts 

no respectant els drets dels banyistes. 

m)  Incompliment de l’obligació de recollida dels residus de l’activitat de pesca 

recreativa. 

n)    Realitzar qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense comptar 

amb la preceptiva autorització. 

o)    Que les activitats no reuneixin les degudes condicions de salubritat, seguretat, 

higiene i ornamentació. 

p)    Arrencar plantes autòctones, malmetre o perjudicar a la flora i fauna o dur a terme 

qualsevol activitat que en resulti perjudicial. 

q)    L’abandó d’un animal en la platja. 

r)     L’ús d’escopeta o instrument de pesca submarina que pugui suposar risc per a la 

seguretat de les persones. 

s)    L’incompliment de les normes de neteja per part de l’usuari de la platja que no es 

consideri greu. 
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t)     La falta d’exhibició del permís d’activitat autoritzada a requeriment dels agents de 

l’autoritat. 

u)    La pràctica de jocs, esports o activitats que comportin un risc rellevant per a la 

seguretat de les persones o els béns. 

v)    El consum de begudes alcohòliques a l'espai públic objecte de la regulació 

mitjançant aquesta Ordenança, fora de les instal·lacions autoritzades o sense que 

es tingui l'autorització municipal corresponent, quan pugui alterar greument la 

convivència ciutadana. 

w)   La realització de conductes de menyspreu a la dignitat de les persones, així com 

qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista 

o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, 

mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, 

agressions o altres conductes vexatòries. 

x)    La reiteració de falta lleu. Es considera com a reiteració la comissió de tres faltes 

lleus en un termini de tres mesos. 

  

5. És una infracció lleu: 

a)    La realització d’activitats a la platja o dins de l’aigua que puguin pertorbar els 

legítims drets dels altres usuaris, sempre que, després de ser degudament 

advertits de la necessitat de respectar el dret dels altres, es continuessin realitzant. 

b)    L’emissió, per qualsevol mitjà, de soroll que molesti la resta d’usuaris, sempre que 

després de ser degudament advertits de la necessitat de respectar el dret dels 

altres, es continués realitzant. 

c)    L’incompliment dels subjectes autoritzats de les obligacions imposades al respectiu 

títol o autorització, sempre que per la seva naturalesa no hagi de ser considerat 

una infracció molt greu, ni greu. 

d)    La col·locació de cartells, tanques, pancartes, adhesius o qualsevol altre tipus 

d’anunci, publicitat o propaganda al mobiliari urbà o natural i en general a qualsevol 

element que, situat a l’espai públic, llevat que estigui destinat a donar serveis als 

ciutadans, cas en el qual l’acció constitueix una infracció greu. 

e)    La realització de necessitats fisiològiques en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 

Ordenança, llevat que s’hagi de considerar infracció greu. 
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f)     El consum de begudes alcohòliques a l’espai públic objecte de la regulació 

mitjançant aquesta Ordenança, fora de les instal·lacions autoritzades o sense que 

es tingui l’autorització municipal corresponent, sempre que pugui causar molèsties 

als altres usuaris de l’espai públic o als veïns o que es faci amb utilització 

d’envasos de vidre o de llauna. 

g)    La venda ambulant d’aliments o altres productes o articles, llevat de si es té 

l’autorització municipal específica, així com la compra d’aquests productes. 

h)    La realització d’activitats o la prestació de serveis no autoritzats com massatges, 

tatuatges, vidents, etc., i la demanda, ús o consum d’aquests. 

i)      La instal·lació de campaments i l’acampada a la platja, inclòs el fet de dormir-hi. 

j)      Rentar-se al mar o a les dutxes, fonts i renta-peus fent servir sabó, gel, xampú o 

altres productes similars. 

k)    Rentar roba al mar o a les dutxes, fonts o renta-peus. 

l)      Fer foc a la platja, llevat de si aquesta acció té la consideració d’infracció greu. 

m)  Banyar els animals domèstics al mar, a les dutxes, a les fons o als renta-peus. 

n)    La circulació o permanència d’animals a les platges, llevat dels gossos pigall que 

acompanyen les persones a les quals serveixen, sempre que després de ser 

degudament advertits de la prohibició existent no procedissin a retirar-los del lloc, i 

llevat dels llocs on específicament estigui permès. 

o)    Incomplir les indicacions que es donin i la senyalització sobre condicions i llocs de 

bany, llevat que aquesta acció sigui qualificable com a infracció greu. 

p)    Col·laborar en l'espai públic amb els venedors o amb qui realitza les activitats als 

quals es refereixen les lletres g) i h), respectivament, d'aquest apartat, amb accions 

com ara vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat. 

q)    Fer escultures professionals a la sorra sense autorització municipal corresponent o 

bé fer-les fora de l’àmbit territorial o temporal que especifiqui la corresponent 

autorització. 

r)     Cavar forats a la sorra i deixar-los sense cobrir abans d’abandonar la zona si 

suposen un risc greu per a les persones. 

  

TÍTOL CINQUÈ. SANCIONS. 
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Article 38 - Règim general de les sancions 

1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guia per l’aplicació del 

principi de proporcionalitat i dels criteris de graduació previstos a l’article 37 d’aquesta 

Ordenança. Per determinar la multa aplicable cal tenir en compte, en tot cas, que el 

compliment de la sanció no resulti més beneficiós per a l’infractor que el compliment de les 

normes infringides. 

2. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una multa de fins a 750 euros; les greus amb 

una multa de 750,01 fins a 1.500 euros i les molt greus amb una multa de 1.500,01 fins a 

3.000 euros. 

  

Article 39 - Graduació de les sancions 

1. Les sancions es graduen segons les següents circumstàncies: 

a)    La gravetat de la infracció 

b)    El benefici obtingut 

c)    El perjudici ocasionat a l’interès general 

d)    La intencionalitat 

e)    La reiteració 

f)     La reincidència 

g)    La capacitat econòmica de l’infractor 

  

2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès més d’una infracció d’aquesta Ordenança, 

declarada per resolució administrativa ferma en el termini d’un any. 

3. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions 

d’aquesta Ordenança o quan s’estan tramitant altres procediments sancionadors per 

infracció d’aquesta Ordenança. 

  

Article 40 - Concurrència de sancions 
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1. Un cop incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi 

hagi una relació de causa a efecte, s’imposa només la sanció més elevada. 

2. Si no hi hagués la relació causal a la qual es refereix el paràgraf anterior, s’imposa als 

responsables de dues o més infraccions les sancions corresponents a cadascuna de les 

infraccions comeses, llevat que s’apreciï la identitat dels subjectes, fets i fonaments, cas en 

el qual s’aplica el règim que sancioni més severament la conducta de què es tracti. 

  

TÍTOL SISÈ - ALTRES MESURES I DISPOSICIONS SOBRE RÈGIM SANCIONADOR. 

Article 41 – Competència 

  

Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança són sancionades per l’alcalde o l’òrgan 

municipal a qui aquest últim hagi delegat aquesta competència. 

  

Article 42 - Reparació de danys 

1. La imposició de les sancions que corresponguin per l’incompliment d’aquesta Ordenança 

no eximeix la persona infractora de l’obligació de reparar els danys i perjudicis causats. En 

qualsevol cas, l’Ajuntament por executar amb els seus propis mitjans les obres o realitzar 

les activitats necessàries per mesurar el dany o perjudici causat i exigir la compensació que 

escaigui. 

2. Això no obstant, l’obligació de reparar els danys i perjudicis causats, pot ser substituïda per 

treballs en benefici de la comunitat conformement al que disposa l’article - 44 d’aquesta 

Ordenança. 

  

Article 43 - Rebaixa de la multa per assumpció de responsabilitat 

1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament 

voluntari de la multa imposada abans de l’inici del procediment sancionador, cas en el qual 

gaudeixen d’una reducció de la sanció del 50% de l’import màxim. 

2. Les persones denunciades, un cop iniciat el procediment sancionador, poden reconèixer la 

seva responsabilitat mitjançant el pagament de la multa proposada amb una reducció del 

30% de la sanció que aparegui a la proposta de resolució del procediment abreujat, o amb 

una reducció del 20% de l’import que aparegui a la proposta de resolució en el procediment 

ordinari. 
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3. El pagament de la multa imposada comporta la fi del procediment, sense perjudici que es 

presentin els recursos procedents. 

  

Article 44 - Substitució de multes i reparació de danys per treballs en benefici de la 

Comunitat 

1. L’Ajuntament, amb el consentiment previ de l’interessat, pot substituir la sanció de multa 

per sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la 

comunitat. 

2. Igualment pot substituir, a la resolució o posteriorment, la reparació econòmica dels danys i 

perjudicis ocasionats als béns de domini públic per altres reparacions equivalents en 

espècie. En aquest supòsit l’Ajuntament ha de reparar directament els danys ocasionats, 

llevat que la feina de substitució consisteixi precisament en què l’infractor repari el dany. 

3. L’incompliment de la persona sancionada de la feina de substitució establerta implica 

l’exigibilitat de la multa imposada o de la reparació de danys i perjudicis. 

  

Article 45 - Recaptació executiva fora del terme municipal 

Les actuacions en matèria de recaptació executiva dels ingressos de dret públic procedents de 

les sancions previstes en aquesta Ordenança que s’hagin d’efectuar fora del terme municipal 

es regeixen pels convenis subscrits sobre aquesta matèria amb altres administracions 

públiques i, en qualsevol cas, pel que es preveu a l’article 8.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals. 

  

Article 46 - Procediment sancionador 

1. El procediment sancionador és el que amb caràcter general, si és el cas, té establert 

l’Ajuntament. Supletòriament és d’aplicació el procediment sancionador previst per a les 

actuacions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i si no n’hi ha, el regula la 

legislació de l’Estat. 

2. El procediment sancionador de les infraccions tipificades a la legislació de costes és el que 

s’estableix en aquesta legislació sectorial. 

  

Article 47 - Apreciació de delicte o falta 
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1. Les infraccions administratives previstes en aquesta Ordenança s'entenen sense perjudici 

que, eventualment, els fets puguin ser també constitutius d'una infracció penal. En aquest 

cas, es remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui els antecedents 

necessaris de les actuacions practicades. 

2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un 

procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però 

la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució 

recaiguda en l'àmbit penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els 

fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció 

administrativa. 

3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si s'aprecia 

diversitat de fonament. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Les disposicions d’aquesta Ordenança d’Ús de les Platges seran d’aplicació complementària 

respecte de les contingudes en les Ordenances municipals vigents, i, per tant, només 

s’aplicaran en defecte de regulació expressa per part d’aquestes, i sempre que no siguin 

contradictòries amb les mateixes. 

  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals de Mont-

roig del Camp que contradiguin la present ordenança. 

  

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança començarà a regir als 15 dies de la data de publicació íntegra en el Butlletí 

Oficial de la Província, comptats des de l’endemà del dia de la seva publicació. 

 

6. Promoció Econòmica. Expedient 6298/2017. Aprovació reglament de 
funcionament de l'Espai - Centre de Treball Compartit 

Sr. Alcalde: Passaríem al punt 6, aprovació del reglament de funcionament de l’espai de treball 
compartit. Si vol la regidora fer cinc cèntims d’això.   
 
Sra. Pérez: Sí, hem tingut que redactar un reglament que, bueno, regular l’ús i el comportament 
del centre de treball compartit. És un reglament que se li entrega a cada persona que ve a 
inscriure’s, doncs, bueno, se comprometen a complir aquestes normes.  
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta per part d’algun grup? Per part de Convergència? Sí? 
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Sra. Garcia: Bé, nosaltres, en altres sessions plenàries, el nostre grup municipal ja va 
expressar el seu desconcert i la seva disconformitat, sobretot en com s’havia dut a terme la 
planificació i la posterior execució d’aquest projecte de Coworking. A dia d’avui, tot i les 
explicacions de la senyora regidora en el seu moment, encara no tenim clar quin és l’objecte de 
contractació d’una empresa per valor de 18 mil euros per la posada en marxa d’aquest projecte 
Coworking i quines han estat les tasques que ha realitzat aquesta empresa. I tornem a reiterar 
en aquest Ple, nosaltres creiem que seria bo realitzar un estudi previ per saber si realment 
aquesta necessitat existeix, la de fer un nou espai de Coworking, i naturalment que vagi 
acompanyat d’un estudi de viabilitat, no el que ens van presentar  en l’informe, sinó un estudi 
de viabilitat seriós que garanteixi la seva correcta execució. En el cas de l’espai de Coworking, 
desconeixem quines són les necessitats reals a dia d’avui, no sabem les possibles oportunitats 
pels nostres empresaris ni tampoc si és viable o no és viable aquest projecte i, per lo tant, com 
en el seu moment ja vam votar en contra del projecte de Coworking, també votarem en contra 
d’aquest punt. 
  
Sra. Pérez: Sí, avui hem aprovat l’acta de la darrera sessió del Ple, oi?  
 
Sra. Garcia: Sí. 
 
Sra. Pérez: Doncs, a l’acta de la darrera sessió del Ple que l’altre dia me la vaig llegir, no ho 
acostumo a fer, però com que sortien bastants temes de les meves regidories... O sigui, tot lo 
que vostè m’acaba de preguntar s’explica i, a més a més, si t’ho mires bé, pregunta, resposta, 
pregunta, resposta, mateixa pregunta, mateixa resposta, mateixa pregunta, mateixa resposta, 
me puc negar a contestar-li una altra vegada lo mateix? 
 
Sra. Garcia: És que ja li he dit que nosaltres encara no acabem...tot i les seves explicacions... 
 
Sra. Pérez: Això per una banda i, després, els vull fer una pregunta. Ha anat algú de vosaltres 
a l’espai a visitar el centre, alguns dels regidors?  
 
Sra. Garcia: No, no he tingut oportunitat encara. No he tingut temps. Ho tinc pendent. 
 
Sra. Pérez: És que, clar, em sorprèn que algo que els preocupa tant i que en cada Ple ho 
treuen i m’ho pregunten i tenen tants dubtes d’aquest projecte, me sorprèn que encara no hagin 
tingut l’oportunitat d’anar a veure’l. Han anat a Miami varies vegades, han fet reunions, no li 
costa res, passa el carrer, mira el carrer, miri la gent que fa i facin vostès mateixos la seva 
valoració.   
 
Sra. Garcia: Però què té que veure el fet d’anar...? 
 
Sr. Alcalde:  Sra. Anabel, si us plau. 
 
Sra. Pérez: Estic parlant... perquè per molt que jo els hi expliqui en cada Ple lo que fem i per lo 
que hem fet, vostès continuen fent-se la mateixa pregunta i fen-me les mateixes preguntes, o 
sigui, de veritat, o sigui, me nego a tornar a explicar les tasques que va fer aquesta persona i lo 
que estem fent i per què ho hem fet. 
 
Sra. Garcia: Jo ja li he dit que, tot i les seves explicacions, nosaltres continuem no entenent el 
perquè d’aquest projecte, no entenem d’on han tret les necessitats reals de que aquest projecte 
tiri endavant, no entenem l’informe ni l’empresa que es va contractar, no estem a favor d’aquest 
projecte i, per lo tant, no li votarem a favor. I no cal que continuem fent un debat.  
 
Sra. Pérez: No cal que continuï fent el seu discurs. 
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Sr. Alcalde: Ja ho decidirem això, escolti... 
 
Sra. Pérez: No cal que continuï fent el seu discurs perquè a cada Ple fa el seu discurs, el 
mateix, el mateix, i aquí estan les actes que, després, quan les enviïn, llegim tots i veurem que 
està dient lo mateix que a l’anterior i que al darrer. Lo mateix. Prou ja.  
 
Sra. Garcia: Jo li pregunto a vostè, i vostès han anat a contactar amb l’Associació d’Empresaris 
per preguntar-los a ells si és necessari aquest espai Coworking? Vostè em pregunta si jo he 
anat a visitar-lo, jo li he dit que no. La meva pregunta ara és: vostè ha anat a parlar amb 
aquesta Associació d’Empresaris per detectar, ha detectat aquesta necessitat anant a parlar 
amb ells?  
 
Sra. Pérez: No, els empresaris, la veritat, és que tots tenen el seu local i la seva botiga ja de fa 
anys. 
 
Sra. Garcia: Doncs, per lo tant, no el deuen necessitar aquest espai si tenen el seu espai i la 
seva botiga.  
 
Sra. Pérez: Ells, no.  
 
Sra. Garcia: I qui sí? 
 
Sra. Pérez: És que no li vull entrar al joc. 
 
Sra. Garcia: Doncs ja està. 
 
Sra. Pérez: Qui no ho té, Anabel, qui no ho té. 
 
Sra. Garcia: D’acord, doncs, jo ja li he dit que li votaríem en contra per aquests arguments. Si 
vostè no m’entén, doncs, em sap greu i ja està. 
 
Sra. Pérez: Si tant els hi preocupa això, vagin a veure el que fem, vagin, preguntin, valorin 
vostès mateixos. No han anat, és que em sembla increïble que sent regidors, primer que són 
regidors, eh!, i després, per una altra banda, amb els dubtes que tenen d’aquest projecte i lo 
que els preocupa, que no hagin fet vuit kilòmetres, escolta, està aquí al costat. Vagin vostès 
mateixos i preguntin, pregunti al tècnic i a la gent que està treballant, preguntin si estan 
contents, què fan, si el servei que estem donant és bo, preguntin vostès mateixos perquè jo el 
que li digui a vostè està clar que no...  
 
Sra. Garcia: Perfecte. 
 
Sr. Alcalde: Sí? 
 
Sr. Chamizo: Ah, perdó, jo ara li contestaré, a veure. Jo sí que hi vaig anar quan s’estava 
muntant i demés i vaig veure l’espai i demés però quan espai hi ha pels emprenedors allà? Si, 
segons el que vaig observar i lo que he vist i tal, me sembla que quatre? Poden estar quatre 
emprenedors allà treballant? Em sembla, quan entres, a mà esquerra, hi ha un munt 
d’ordinadors que són suposo que pel Club de Feina, no? Parlo de memòria, no? 
 
Sra. Pérez: Sí, a vostè ja li han explicat lo que tenim allà, a més que estan les fotos. Sí, però 
vostè no ha anat, no ha anat.  
 
Sr. Chamizo: Jo li he dit... escolti... 
 
Sra. Pérez: No, però és que... 
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Sr. Chamizo: Jo li he dit que vaig anar quan s’estava muntant, d’acord? Quan ha estat acabat, 
jo no hi he anat. Si hagués anat, jo hagués intervingut i hagués dit que vaig anar. Llavors, jo, la 
meva pregunta és: espai per quants emprenedors hi ha allà?  
 
Sra. Pérez: Mira, ara mateix hi ha quatre llocs de treball destinats a l’espai de Coworking i 
després hi ha una fila sencera pel Club de Feina. Evidentment, no està ocupada tot el dia, el 
Club de Feina, ojalà tinguéssim vuit puestos de treball i hi ha espai per a vuit puestos de treball 
i per a deu.  
 
Sr. Chamizo: Bueno, pues, esperem que posin... 
 
Sra. Pérez: I si vostès baixen un dia, baixin i jo els hi explico allà. Els dic “mira, això, això queda 
així, però si tenim més demanada, tenim aquest espai que es pot habilitar...”. Els convido a 
venir. 
 
Sr. Chamizo: A veure, nosaltres ja hi anirem, ens ha convidat i hi anirem un dia. 
 
Sra. Pérez: Els vaig convidar fa temps... 
 
Sr. Chamizo: Però espero que aviat facin reformes allà perquè aquestes vuit persones que 
vostès volen col·locar allà dins per poder fer... 
 
Sra. Pérez: Jo no he dit, jo no he dit de fer reformes ni de col·locar a vuit persones, he dit “si 
tinguéssim vuit persones...”. 
 
Sr. Chamizo: Però ara hi ha espai per quatre. No, ja! Però em refereixo a que vostè ha dit que 
hi ha espai per quatre ara, d’acord? Que ja [Inaudible 46:27] el Club de Feina o algo per 
ampliar-ho a vuit. Ojalà puguem, diguéssim, aquest espai pugui ser ampliat a vuit persones lo 
més ràpidament possible perquè ha augmentat el número de, em sembla que només n’hi havia 
un, no? És lo que nosaltres estem parlant, són les mateixes respostes a les mateixes 
preguntes... deu segons i acabo, Sra. Yolanda. Pensem que, a veure, abans de fer algo tan 
important com això i que és tan important pel municipi, vostè ha dit que cada empresari té el 
seu local i demés, escolti, s’han d’anar a buscar els emprenedors, s’han d’anar a fer els cursos 
de formació que em sembla que ara començaran i demés per buscar nous emprenedors i el 
cost d’això per la gent que pot utilitzar-lo pensem que és desmesurat.  
 
Sra. Pérez: Què és desmesurat? El cost de què? 
 
Sr. Chamizo: El cost de lo que ha costat tot allò.  
 
Sr. Alcalde: Ja està, si us plau. Acabem. No perquè és que és constant, d’acord? Únicament dir 
que per un costat la seva companya està dient que no són necessàries aquestes places i vostè 
està dient que falten places. 
 
Sr. Chamizo: No, no, jo no he dit això.  
 
Sr. Alcalde: Ah, val, aleshores ho he entès malament. No, ja està, ja està, ja està. 
 
Sr. Chamizo: He dit que ojalà ampliïn les places perquè es pugui dedicar tot el diner que 
nosaltres ens hem gastat... 
 
Sr. Alcalde: D’acord, d’acord, ho havia entès així. És que havia entès que la regidora diu que 
no calen perquè això... 
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Sr. Chamizo: No, no, no. 
 
Sr. Alcalde: Val, doncs ho he entès malament. 
 
Sr. Chamizo: Primer fer el Pla de Viabilitat per treure el rendiment als diners que... 
 
Sr. Alcalde: Val, està clar, esta clar. Sí, sí. Val. Passem a votació. Sí?  
 
Sra. Aragonès: No, és que jo... ara estàvem comentant... 
 
Sr. Alcalde: És que votem una altra cosa que no té res a veure. 
 
Sra. Aragonès: Val, exacte. 
 
Sr. Alcalde: Evidentment, que estem votant una cosa que no té res a veure amb la intervenció, 
el que passa que no l’he volgut tallar per respecte però és que no tenia res a veure el que 
estem tractant avui. Vostès han agafat i, com bé ha explicat la regidora, el mateix que van 
preguntar el mes passat i l’anterior o els dos últims Plens, li va contestar en el seu moment, 
vostè ha tornat a treure aquest missatge que, bueno, suposo que els hi deu servir per alguna 
cosa. En qualsevol cas, l’Equip de Govern està molt content de l’acció que ha fet, dels resultats 
que està tenint i, vamos, quan sigui necessari farem un altre si realment entenem que 
considerem oportú aquest aspecte, d’acord? Passem a les votacions. Vots en contra del 
reglament? Abstencions? I vots a favor del reglament? Quedaria, doncs, aprovat. 

 
Identificació de l’expedient: Reglament l’Espai 

Expedient número: 6298/2017 

Tràmit: Ordinari 

  

Fets 

1.   La Regidoria d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp posa a disposició 
dels emprenedors i empresaris un nou centre anomenat l’ESPAI – Centre de Treball 
Compartit, situat a l’avinguda de Màlaga, 32 de Miami Platja, en el qual també s’hi ubiquen 
les oficines de la Regidoria.  

2.    Amb l’objecte de regular el funcionament de l’ESPAI – Centre de Treball Compartit, s’ha 
confeccionat un reglament de funcionament per als usuaris. 

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

  

Fonaments de dret 

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

2. 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 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
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El Ple de l'Ajuntament, amb 12 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; grup 
mixt; ERC; C’s) i 4 vots en contra (grups municipals: PDeCAT; FIC) acorda: 

1. Aprovar inicialment el reglament de funcionament de l’Espai – Centre de Treball Compartit 
que s’annexa. 

2. Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació.  

3. Una vegada finalitzat el període d’exposició pública, en el cas que no es presentin 
al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, sense la necessitat de resolució 
expressa. En el cas que es presentin al·legacions es resoldran les reclamacions 
presentades en el període d’al·legacions i es procedirà a la seva aprovació definitiva per 
l’òrgan competent. Aquesta aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació. 

 

  

Peu de recurs 

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs 
contenciós -administratiu davant el Jutjat Contenciós - Administratiu de Tarragona en el termini 
de dos mesos a comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, 
podeu interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des de la seva notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs 
que estimeu procedent. 

                           

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT  

“L’ESPAI - CENTRE DE TREBALL COMARTIT” 

  

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp posa a disposició dels emprenedors i empresaris  un nou 
centre anomenat “L’ESPAI – Centre de Treball Compartit”, situat a l’avinguda de Màlaga 
número 32 de Miami Platja.   

  

I.    Disposicions generals  

Article 1. Objecte 

Aquest Reglament té per objecte regular el funcionament de “L’ESPAI - Centre de Treball 
Compartit” i de les seves instal·lacions.  

  

Article 2. Definició de “L’ESPAI – Centre de Treball Compartit” 
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“L’ESPAI – Centre de Treball Compartit” és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp per fomentar l’emprenedoria, la interacció i la col·laboració entre professionals.  

  

Els objectius de “L’ESPAI – Centre de Treball Compartit” són: 

-       Oferir un espai de treball compartit per a emprenedors i empresaris que desitgin 

desenvolupar un projecte o activitat.  
-       Fomentar la creativitat per impulsar noves iniciatives. 
-       Promoure la col·laboració entre professionals ampliant sinergies i compartint idees i 

projectes.  

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp cedirà temporalment l’ús d’una part del local municipal 
situat a l’avinguda de Màlaga, 32 de Miami Platja a les persones usuàries interessades, per tal 
que puguin disposar d’un espai de feina on desenvolupar la seva activitat. 

  

Article 3. Instal·lacions que integren “L’ESPAI – Centre de Treball Compartit”  

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp posa a disposició de “L’ESPAI – Centre de Treball 
Compartit” una part del local municipal situat a l’avinguda de Màlaga, 32 de Miami Platja. 

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp assumirà les despeses de neteja, subministrament 
d’aigua, llum, internet i impressions, amb un màxim de 100 còpies mensuals, que es sufragaran 
amb la taxa que aportin les persones usuàries. Les impressions extres es cobraran a banda (10 
€ per cada 100 còpies extra).  

L’espai comptarà amb una taula de treball, una cadira giratòria, un armari amb clau i accés a 
internet. També es podrà utilitzar la sala de reunions sempre amb prèvia reserva i segons 
disponibilitat.  

  

Article 4. Beneficiaris de “L’ESPAI – Centre de Treball Compartit”  

Poden beneficiar-se dels serveis d’aquest centre totes aquelles persones físiques o jurídiques 
amb un projecte empresarial, que haurà de ser informat per la Comissió d’Avaluació, 
Seguiment i Validació, creada a l’efecte.  

  

II.   Procediment i tramitació de sol·licituds 

Article 5. Sol·licitud 

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp farà una convocatòria pública per tal que totes aquelles 
persones interessades puguin presentar la seva sol·licitud.  

Les sol·licituds s’han de presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament mitjançant model 
normalitzat de sol·licitud que es lliurarà a la persona interessada.  



49 
 

En la sol·licitud hi haurà de constar les dades de la persona física o jurídica interessada, així 
com també caldrà adjuntar una breu memòria descriptiva de l’activitat que desenvoluparà. 

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions fixades en aquest 
Reglament de funcionament i les que específicament es puguin establir en l’acord de Junta de 
Govern corresponent.  

L’Ajuntament podrà demanar l’ampliació d’informació aportada en aquells casos en què es 
consideri necessària aquesta informació addicional.  

La Comissió d’Avaluació, Seguiment i Validació, farà la selecció d’empreses que poden gaudir 
dels serveis de l’ESPAI tenint en compte l’interès del projecte.   

  

Article 6. Comissió d’Avaluació, Seguiment i Validació 

Aquesta Comissió estarà formada per: 

-       El Secretari de la corporació 
-       Un tècnic municipal de l’Àrea d’Impuls Econòmic i Ocupació 

Els interessats també poden exercir els drets de recusació que preveu la Llei 39/2015 de 
procediment administratiu. 

  

Article 7. Adjudicació 

La Comissió d’Avaluació, Seguiment i Validació és l’encarregada de valorar i seleccionar a les 
persones usuàries que podran gaudir dels avantatges oferts per l’ESPAI i elevaran la proposta 
corresponent per tal que la Junta de Govern Local aprovi la resolució.  

  

Contra aquesta resolució les persones interessades poden presentar el corresponent recurs de 
reposició.  

  

III. Funcionament de “L’ESPAI – Centre de Treball Compartit” 

Article 8. Titularitat i gestió 

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp és el titular de “L’ESPAI – Centre de Treball Compartit”. 

  

Article 9. Horaris i calendari 

L’horari d’ús de “L’ESPAI – Centre de Treball Compartit” dependrà del tipus de tarifa 
sol·licitada: 
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-       Tarifa DIA: L’horari serà de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.  
-       Tarifa MENSUAL ½ JORNADA: 4 hores/dia en horari de matí o tarda.  
-       Tarifa MENSUAL COMPLET: L’horari serà de dilluns a diumenge les 24 hores. 
-       Tarifa REUNIONS LLOGUER SALA: L’horari serà de dilluns a divendres de 8 a 15 

hores. Fora d’aquest horari caldrà consultar la disponibilitat.  

Article 10. Drets i deures dels usuaris de “L’ESPAI – Centre de Treball Compartit” 

La condició d’usuari de “L’ESPAI – Centre de Treball Compartit” comporta el dret a la cessió de 
l’ús d’un determinat espai per un temps definit. Així com complir i seguir les disposicions del 
present Reglament i acceptar les sancions que es puguin derivar del seu incompliment.  

L’usuari té dret a rebre les instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja i té l’obligació de 
fer-ne un bon ús. 

La persona usuària que gaudeixi d’una d’aquestes cessions té la responsabilitat de mantenir 
les instal·lacions en el mateix estat en que es trobaven abans d’utilitzar-les. Per això, ha 
d’assumir qualsevol desperfecte ocasionat a les instal·lacions o el material que hi hagi. La 
persona usuària ha de reposar aquells materials que resultin malmesos.  

  

Només estaran a disposició dels usuaris l’ús dels espais fixats en aquest reglament.  

La realització d’algun tipus de publicitat, pròpia o de terceres persones a l’ESPAI ha de ser 
autoritzada prèviament. 

Com a norma general l’espai serà per ús d’una sola persona, si pel desenvolupament del 
projecte fos necessari més persones, s’haurà d’autoritzar específicament.  

L’usuari haurà d’abonar puntualment la tarifa sol·licitada.  

Així mateix, es prohibeix expressament als usuaris:  

-       Subarrendar o cedir l’espai cedit.  
-       Modificar l’espai assignat sense autorització de l’administració.  
-       Manipular o emmagatzemar materials inflamables, pudents o tòxics que suposin perill 

per als ocupants de l’edifici.  
-       Molestar amb tot tipus de sorolls als companys.  

L’usuari podrà donar per rescindit l’ús de l’espai cedit, de forma unilateral, amb un avís previ 
d’un mes d’antelació.  

  

Article 11. Facultats i obligacions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 

L’Ajuntament cedirà, a través de “L’ESPAI – Centre de Treball Compartit” una part de l’immoble 
situat a l’Av. Màlaga, 32 de Miami Platja.  

L’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones i/o 
coses causats per les persones usuàries i té en aquests casos la condició de tercer.  
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L’Ajuntament no es fa responsable dels elements que siguin aportats per a cadascuna de 
persones usuàries de “L’ESPAI – Centre de Treball Compartit”, com per exemple ordenadors i 
altres complements.  

Així mateix, l’Ajuntament pot exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i 
inspecció, i adoptar les decisions que s’escaiguin. Per poder exercir aquestes potestats, la 
persona usuària ha de proporcionar la informació i documentació que se li requereixi i ha de 
col·laborar en tot allò que se li demani.  

  

IV. Mesures de seguretat 

Article 12. Mesures de control i seguretat 

L’Ajuntament facilitarà una clau de l’espai, així com un codi personal de l’alarma a cada usuari, 
d’aquesta manera es controlarà les hores d’entrada i sortida.  

Es comunicarà a l’Ajuntament qualsevol anomalia o deficiència que es produeixi en les 
instal·lacions o els serveis.  

  

V.  Regim disciplinari  

Article 13. Infraccions  

Es podrà rescindir el contracte particular a qualsevol persona usuària que no compleixi amb les 
obligacions o requisits fixats en aquest Reglament, o denoti una mala convivència amb els 
companys usuaris, sense dret a reclamació. Si és dóna el cas, la Comissió d’Avaluació, 
Seguiment i Validació emetrà el corresponent informe, el qual serà elevat per la seva aprovació 
a la Junta de Govern Local. 

 

7. Recursos Humans Expedient 5661/2017. Autorització de compatibilitat per a 
l'exercici d'una segona activitat privada 

Sr. Alcalde: El punt 7 és, aquí es tractaria d’una autorització de compatibilitat per exercici d’una 
segona activitat privada per part d’un treballador de l’Ajuntament que demana durant 15 dies 
exercir una activitat privada i per norma ha de passar pel Ple i s’ha d’aprovar pel Ple. Alguna 
pregunta, aclariment? Entenem que no. Sí, Sr. Aragonès? 
 
Sr. Aragonès:  Una pregunta. Jo a la Comissió vaig preguntar quina activitat i se’m va dir la 
venda de coets. Però ara aquí, llegint-me l’expedient, posa de xofer.  
 
Sr. Alcalde: Sí, és el que el treballador té dret en aquesta segona, qualsevol treballador té dret 
amb aquesta segona activitat, sempre i quan, sigui compatible amb l’activitat que està realitzant 
dintre de l’Administració i, en aquest cas, aquest treballador concretament diu això i, ell demana 
i diu que “per compte aliè com a xofer del dia 15 de juny fins el 30 de juny del 2017, dedicació a 
la segona activitat serà de 10 hores setmanals distribuïdes fora de la jornada laboral”. Alguna 
pregunta més? 
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Sr. Aragonès: Gràcies per l’aclariment. Jo si és de xofer hi votaré a favor, en canvi, sent policia 
municipal si hagués sigut venda de coets ho veia una mica incongruent. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: De res. Val, passaríem, doncs, a la votació. Vol fer alguna pregunta? Ja. Sí? Vots 
en contra? Abstencions? Quedaria, doncs, aprovat per unanimitat. 

Identificació de l’expedient      Sol·licitud d’autorització de compatibilitat per a l’exercici     

d’una segona activitat privada del Sr. Tomás Sierra Davó 

Expedient número                          Serveis Interns/Secretaria General/RRHH/abm/684/2017 

Tràmit:                                           Proposta 

  

Fets 

1.   El dia 12 de maig de 2017, el Sr. Tomàs Sierra Davó, funcionari de carrera d’aquest 

ajuntament, agent de la policia local, grup C, subgrup C2, presenta sol·licitud al registre 

general d’entrada amb núm. 2017/99 sol·licitant la compatibilitat al servei de l’Administració 

Pública. 

2.   Vista la declaració d’activitats efectuada el dia 12 de maig de 2017 pel Sr. Tomàs Sierra 

Davó, funcionari de carrera d’aquest ajuntament, agent de la policia local, grup C, subgrup 

C2, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat 

privada per compte aliè com a xofer des del dia 15  de juny de 2017 i fins al dia 30 de juny 

de 2017. La dedicació a la segona activitat serà de 10 hores setmanals, distribuïdes fora de 

la jornada laboral. 

3.   Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 

estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 

sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 

superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi 

hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 

4.    Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans,  de data 6 de juny de 2017. 

5.   Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de l'Impuls Econòmic de 

data 7 de juny de 2017. 

  

Fonaments de dret 

1. Llei 53/84, 26 de desembre d’incompatibilitats del Personal de les Administracions 

Públiques. 

2. Llei 21/87, 26 de novembre d’incompatibilitats dels Funcionaris de la Generalitat. 

3. Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les 

entitats locals. 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:  

1.   Autoritzar al Sr. Tomàs Sierra Davó la compatibilitat de l’activitat privada prestant serveis 

per compte aliè de xofer des del dia 15 de juny de 2017 i fins al dia 30 de juny de 2017 amb 

una dedicació, a la segona activitat, de 10 hores setmanals distribuïdes fora de la jornada 

de treball assignada en aquest Ajuntament, amb la que desenvolupa com a funcionari de 

carrera d’aquest ajuntament, agent de la policia local, grup C, subgrup C2, amb  jornada 

complerta. 

  

2.   Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en 

comprometés la seva imparcialitat o independència, 

- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui 

per raó del càrrec, 

- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

  

3.   El Sr. Tomàs Sierra Davó, està obligat a posar en coneixement d’aquest ajuntament 

qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. 

  

Peu de recurs 

Contra aquesta resolució, podeu presentar una reclamació prèvia a la via administrativa, 

transcorregut un mes sense que se li hagi notificat cap resolució, el treballador pot considerar 

desestimada la reclamació a l’efecte d’emprendre l’acció judicial laboral, tal hi com estableix 

l’article 125 de la llei 30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu (LRJ-PAC). 

 

8. Recursos Humans Expedient 6147/2017. Aprovar la compatibilitat per 
l'exercici d'una segona activitat privada 

Sr. Alcalde: I el punt 8 també és la sol·licitud per realitzar una segona activitat, en aquesta cas, 

per un altre treballador de l’Ajuntament. En aquest cas són 15 hores setmanals i l’activitat 

privada com a arquitecte i aquestes 15 hores, evidentment, estan fora de la jornada laboral. 

Alguna pregunta o aclariment? No? Vots en contra? Abstencions? Quedaria, doncs, aprovat 

per unanimitat. 
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Identificació de l’expedient       Sol·licitud d’autorització de compatibilitat per a l’exercici 

d’una segona activitat privada del Sr. Llorenç Victor Rofes 

Anguera 

Expedient número                         Serveis Interns/Secretaria 

General/RRHH/abm/1032/2017 

Tràmit:                                              Proposta 

  

Fets 

1.   El  23 de maig de 2017, el Sr. Llorenç Victor Rofes Anguera, funcionari interí d’aquest 

Ajuntament, Arquitecte Superior, grup A, subgrup A1, presenta sol·licitud al registre general 

d’entrada amb núm. 2017/121 sol·licitant la compatibilitat al servei de l’Administració 

Pública. 

2.   Vista la declaració d’activitats efectuada el dia 23 de maig de 2017 pel Sr. Llorenç Victor 

Rofes Anguera, funcionari interí d’aquest ajuntament, Arquitecte Superior adscrit a la Unitat 

de Serveis Tècnics, grup A, subgrup A2, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a 

l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi d’Arquitecte. La dedicació a la 

segona activitat serà de 15 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada laboral. 

3.   Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 

estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 

sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 

superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi 

hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 

4.    Vist l’informe favorable del Secretari accidental, senyor Octavi Anguera Ortiga, de data 31 

de maig de 2017. 

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

de 2017. 

Fonaments de dret 

1. Llei 53/84, 26 de desembre d’incompatibilitats del Personal de les Administracions 

Públiques. 

2. Llei 21/87, 26 de novembre d’incompatibilitats dels Funcionaris de la Generalitat. 

3. Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les 

entitats locals. 

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

1.    Autoritzar al Sr. Llorenç Victor Rofes Anguera la compatibilitat de l’activitat privada prestant 

serveis per compte propi d’Arquitecte, amb una dedicació a la segona activitat, fora de la 

jornada de treball assignada en aquest Ajuntament de 15 hores setmanals, amb la que 
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desenvolupa com a funcionaria interí d’aquest Ajuntament, Arquitecte Superior, grup A 

subgrup A1, amb  jornada complerta. 

  

2.    Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en 

comprometés la seva imparcialitat o independència, 

- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui 

per raó del càrrec, 

- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

  

3.   El Sr. Llorenç Victor Rofes Anguera, està obligat a posar en coneixement d’aquest 

ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 

declarada. 

  

Peu de recurs 

Contra aquesta resolució, podeu presentar una reclamació prèvia a la via administrativa, 

transcorregut un mes sense que se li hagi notificat cap resolució, el treballador pot considerar 

desestimada la reclamació a l’efecte d’emprendre l’acció judicial laboral, tal hi com estableix 

l’article 125 de la llei 30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu (LRJ-PAC). 

  

9. Hisenda. Expedient 4360/2017. Concertar una operació de crèdit, en la 
modalitat de préstec a llarg termini, amb l’entitat Banc de Sabadell, per un 
import de 1.172.291,32 €, per finançar les despeses d’inversió 

Sr. Alcalde:  El punt 9 és concertar una operació de crèdit en la modalitat de préstec a llarg 
termini amb l’entitat Banc de Sabadell per un import de 1.172.291,32 euros per finançar les 
peces d’inversió. Li demanaria al regidor, si us plau, que faci una petita explicació.  
 
Sr. Gallardo: Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Es tracta de l’operació de préstec prevista als plecs de 
l’expedient de pressupostos per a l’any 2017. Tot i que la contractació d’un préstec no passa 
per la Llei de Contractes del sector públic atès que està exempt a l’article 4.L, va circular la 
possibilitat de contractar aquest préstec a totes les oficines bancaries presents al municipi, 
s’han rebut quatre ofertes per part de Banc de Sabadell, Santander, BBVA i La Caixa, i la més 
avantatjosa ha estat la del Banc de Sabadell amb les condicions i terminis que vostès tenen al 
plec de l’expedient. Compleix amb prudència financera, per tant, està dins, el cost, dins del que 
estableix i la normativa i servirà, com bé ha indicat el Sr. Alcalde, per finançar les inversions 
que així estava previst també a l’expedient de pressupostos.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Alguna pregunta o aclariment per part dels grups? Sí? Sr. 
Aragonès? Senyor, perdó, senyor. 
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Sr. Aragonès: Jo hi votaré a favor però només faig un comentari, ja sóc conscient que o ho 
votes tot o no votes res. Trobo excessiu la partida de 150 mil euros per vehicles. Res més. Ho 
trobo una mica... res més. 
 
Sr. Alcalde: Sí, li avanço que en el següent punt es treuen aquests 150 mil euros. 
 
Sr. Aragonès: Ah, val, d’acord. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: De res. No per la seva, pel seu comentari, eh! Val. Sí, per part de Ciudadanos? Per 
part d’Esquerra? 
 
Sra. Aragonès: Bé, tenim uns dubtes. En el punt on diu adequació de places del municipi, a 
veure si ens podrien... que estem parlant de 60 mil euros, a veure si ens podrien detallar la 
quantitat aquesta i una mica de quines places estaríem parlant. Residus, compra de 
contenidors, quins contenidors fan referència? És a dir, si són soterrats, amb l’esperança de 
que potser fa referència als contenidors de la Plaça de l’Església de Mont-roig. I, després, 
tenim el dubte quan estem parlant ja, tema d’antecedents, per concertar una operació de crèdit 
a llarg termini. Si ens pot explicar també el concepte aquest, quina conseqüència té. Quan 
estan parlant... sí, acabo totes les preguntes. Quan estem parlant d’aquests 43.137 euros per la 
climatització de la Casa de Cultura, bé que, si no recordo malament, ja serà la segona 
temporada que la biblioteca sobretot perquè és el lloc de més afluència d’usuaris i pel que 
suposa pels treballadors haver de treballar amb unes condicions, tant a l’hivern com a l’estiu, 
unes condicions molt molt precàries, també ho podríem fer extensiu al Casal d’Avis que es 
troben en la mateixa situació, amb manca de climatització, i també per evitar els 33 graus que 
hi havia l’altre dia a la biblioteca de Miami. No ho sé. Nosaltres llencem aquí una crida per 
aquests equipaments municipals on els treballadors s’estan escarrassant a oferir uns serveis 
magnífics als usuaris i, sobretot, durant aquesta temporada que fa molta calor, es veuen 
mancats d’assistència pel fet de que no hi ha climatització. Aquestes quatre coses. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Abans que li contesti la part més tècnica el regidor, aquestes inversions que surten 
aquí relacionades són les que es van aprovar amb els pressupostos i aquestes preguntes en el 
seu moment ja li vam aclarir algunes, eh! Les places és per places, no, ninguna en concret, 
d’acord? Els contenidors, tampoc, és perquè simplement n’hi havia previst alguns però... són 
totes les partides que estaven dintre del pressupost que vam aprovar el mes de desembre, 
d’acord? En tot cas, la part més tècnica...  
 
Sr. Gallardo: Sí, l’operació és a llarg termini perquè es concreta amb un termini de 10 anys. Un 
any de cadència, és a dir, només meritament i pagament d’interessos, mentre es despleguen 
les obres i nou anys de retorn de capital, de quota mixta de capital d’interessos i de retorn de 
capital. És una operació a llarg termini atès que és a deu anys, com va ser per exemple la que 
vam formalitzar relacionada amb l’IDAE, que també va ser amb un any de cadència i nou anys 
de retorn de capital d’interessos que en aquell cas no hi havia interessos, doncs era tipus 
d’interès zero. 
 
Sr. Pérez: No solamente comentar el tema de poner plazas, el problema es que si a lo mejor 
dotamos de nombre a algo, luego como tenemos una intervención muy severa, pues, como le 
cambiemos el nombre a la plaza luego igual no nos dejan… Entonces, ponemos “plazas del 
municipio” y según la necesidad, vamos tirando de ahí. En función de la necesidad de la plaza. 
 
Sr. Alcalde:  Si no estic errat, aquesta penso que està destinada o, si més no, estan treballant 
perquè vagi a Casalot, la zona verda Casalot. 
 
Sr. Pellicer: En relació a la climatització, evidentment és un fet que no té disculpa. Ja no sé on 
posar-me, així de clar. Hi ha una situació que és que uns edificis d’aquests que té l’Ajuntament 
amb uns equipaments que fa deu anys que es van ficar, pues ens estan... és a dir, la solución 
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no és fàcil, és complicada. Ja ens vam gastar 60 mil euros amb una part del polivalent de 
Miami, ens queda l’altre tant per cent que ara comença a petar, el Casal d’Avis també i aquí ja 
va petar fa...pues ja devem portar quasi un any. Vam aconseguir pressupostar el tema de 43 
mil euros per canviar els equipaments d’aquesta casa, pues, bueno, quan jo tingui la 
disponibilitat des del departament, és a dir, jo no em vull excusar ni em vull posar amb ningú, 
vull dir, som un Equip de Govern i estem on estem però, doncs, bueno... Tan pronta tingui els 
equips aquí, els muntarem i els tindrem quan la disponibilitat d’aquest crèdit i pugui comprar-ho. 
Tot i amb això, avui, aquest dematí he estat intentant a veure si algun puesto del pressupost hi 
ha algun tipus de partida per poder ja, mentre no arriba això perquè em sembla que això tarda 
un mes, pues poder comprar aquests equips i muntar-los perquè jo ja no sé quina explicació 
tinc que donar, així de clar.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí? 
 
Sra. Aragonès: Bé, a mi m’ha quedat claríssim que les partides, la descripció d’aquestes 
inversions estaven al pressupost del 2017, a l’expedient de pressupostos, però clar, estem 
parlant del desembre del 2016. Jo pensava que ara, d’alguna manera, com s’han tingut aquests 
mesos de marge, pensava que es podria haver concretat una miqueta més aquestes 
inversions. Sr. Pellicer, la climatització a la Casa de Cultura s’entén tot, incloent la biblioteca? 
Per descomptat, no? 
 
Sr. Pellicer: Comença per la biblioteca. 
 
Sra. Aragonès: Comença per la biblioteca. 
 
Sr. Pellicer: També li tinc que dir que segurament aquesta casa, aquí on som ara, aquest bocí 
de casa es passarà tot l’estiu sense climatització però el meu compromís que agafo aquí és 
que amb una, dos o tres setmanes, com sigui, algo hi haurà a la biblioteca per poder donar... 
perquè si no, jo seré el mateix en proposar que es tanqui. 
 
Sra. Aragonès: És que estem parlant de 43 mil euros. Si ja ens n’hem gastat molts, eh!, durant 
dos anys de quartos.  
 
Sr. Pellicer: Li estic parlant... 
 
Sra. Aragonès: Aquests 43 mil euros necessàriament hem de demanar aquest crèdit per poder 
posar una climatització en una biblioteca? No sé! Ens ho fa difícil...  
 
Sr. Pellicer: Escolti... No, no, no, és que no li discutiré. 
 
Sra. Aragonès: Creure-s’ho! 
 
Sr. Alcalde: S’ho ha de creure perquè li estem demanant disculpes a vostè i a la resta del poble 
perquè ja li ha dit, ha començat el regidor dient “no sé on ficar-me” i això és extensiu i jo també 
agafo aquesta responsabilitat, és veritat, no hem fet bé les coses en aquest aspecte i 
intentarem ara reconduir-ho. Ens equivoquem, sí, i aquesta és una de les coses que ens hem 
equivocat.  
 
Sra. Aragonès: Val, tot i així, jo insisteixo, des del desembre que s’aproven els pressupostos a 
ara, 14 de juny, aquests 60 mil euros d’adequació de places del municipi i els 20 mil euros amb 
recollida de residus, compra de contenidors, no ens poden concretar exactament res. 
Aleshores, jo pregunto... 
 
Sr. Alcalde: No, insisteixo que li he dit que és a Casalot. No, però esperi, insisteixo que li he dit 
abans, que és a Casalot, els 60 mil, li he comentat amb la meva resposta. Insisteixo. 
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Sra. Aragonès: Val, em quedo amb els 20 mil euros de la compra de contenidors, aleshores, 
anem eliminant de forma improvisada pel que veig, temes, no? Els 20 mil euros de la compra 
de contenidors, clar, si no sabem quins contenidors, en quina zona, quina quantitat... però els 
quantifiquem amb 20 mil euros. Val, indiferentment de les necessitats, sense tenir una valoració 
de les necessitats, 20 mil euros i, bé, ja farem amb alguna cosa.  
 
Sr. Redondo: No, miri, ho fem diferent. És a dir, el desembre de 2016, quan fem el pressupost, 
estimem que necessitarem 20 mil euros perquè es trenquen, es fan malbé, alguns s’han de 
canviar i tens que fer una provisió, ojalà poguéssim sapiquer el que es trenca, és que vident no 
sóc! Si tingués aquesta capacitat pues a lo millor podria dir “necessitaré 20 mil euros perquè 
se’m trencaran 25 contenidors”, no ho sé. Ara que ja tenim els diners, anirem executant 
conforme les necessitats i així a la Plaça de l’Església, algun que es trenca, evidentment, 
perquè tenim aquesta previsió, a lo millor ens falta més o a lo millor ens sobra, bueno! com 
moltes àrees de l’Ajuntament. Ojalà pogués jo saber el que es trencarà.  
 
Sra. Aragonès: Realment, agafa el compromís de que aquests 20 mil euros seran pels 
contenidors de la Plaça de l’Església? 
 
Sr. Redondo: Llegeixo: “aquests 20 mil euros seran per a...” 
 
Sra. Aragonès: Ha dit,  Pot ser, per això li pregunto.  
 
Sr. Redondo: “... seran per compra de contenidors.”  
 
Sra. Aragonès: Sí. 
 
Sr. Redondo: Compra de contenidors. 
 
Sra. Aragonès: Val, no... 
 
Sr. Redondo: Són contenidors els que hi ha a la Plaça de l’Església, possiblement sí, són 
contenidors, no? 
 
Sra. Aragonès: Soterrats, que fa més d’un any que no funcionen. 
 
Sr. Redondo: Contenidors. Això ja ho sé, seran pel que faci falta. 
 
Sra. Aragonès: Val, no localitza de moment aquests 20 mil euros? 
 
Sr. Redondo: No, no li puc dir ara mateix si ho faré o no, no li puc dir.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, per part de... 
 
Sr. Aragonès: Jo li demanaria una aclaració, si no li sap greu. Aquests 60 mil euros d’una plaça 
del Casalot, és municipal aquesta plaça? 
 
Sr. Alcalde: Municipal, la plaça? L’espai on es farà? Sí, està cedit a l’Ajuntament, sí, sí.  
 
Sr. Aragonès: Com que és una zona tan amplia.  
 
Sr. Alcalde: És de la part que ja està cedida. 
 
Sr. Aragonès: Val. Moltes gràcies. 
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Sr. Alcalde: De res. Per part de Convergència? Sí? 
 
Sr. Chamizo: Sí, bé, nosaltres pensem que això, aquesta, demanar aquest crèdit d’1,1 milions 
és una... és continuació dels seus pressupostos, no? Nosaltres ja vam votar en contra 
d’aquests pressupostos perquè van ser uns pressupostos que no recollien totes les sensibilitats 
dels ciutadans. Aquests estaven, com molt bé vostè ha dit, estaven reflexades totes les 
inversions dins d’aquests pressupostos i li vam manifestar en el seu dia que no estàvem 
d’acord en certes partides però m’ha quedat encara un petit dubte. No sé si la Plaça Miramar 
anava per venda de patrimoni però no vam dir que ho canviaríem a crèdit?   
 
Sr. Alcalde: Sí, la Plaça Miramar estava previst fer-la per venda de patrimoni, està així 
especificat al pressupost, es va valorar fer-ho per crèdit però continuem amb la venda de 
patrimoni perquè tenim... o sigui, en cert moment això valoraven que no seria possible la venda 
de patrimoni, ara veiem que és possible i continuarem amb la via de la venda de patrimoni.  
 
Sr. Chamizo: Acabo, no, dient que, per mantenir el nostre vot dels pressupostos del 2017, 
nosaltres hi votarem en contra. Ja sabem que cada grup polític té la seva manera de treballar i 
fer les coses, a nosaltres no ens agrada anar agafant també molt, molt, molt endeutament i per 
això votarem en contra.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem... farem un recés d’un minut, que vingui la... i falta, a més a 
més, perdó... Sí, sí. 
 
Sr. Gallardo: Aprofito, en tot cas, a veure, el dilatat del termini en el qual es concreta la 
contractació d’aquest préstec, aquesta operació és necessària l’autorització de la Generalitat, 
de la Sots direcció general de supervisió financera, i que perquè ens donin l’autorització tenim 
en compte que ja hem superat hores d’ara, l’umbral del 75% o estem, no perdó, o estem a punt 
de fer-ho i també vam superar el tema, vam complir el tema d’estabilitat, que és una de les 
exigències, doncs, la Generalitat ens demana tenir la liquidació de l’any 2015, perdó, de l’any 
2016, definitivament concretada, no l’aprovació del compte general. Un cop es fa la liquidació, 
es remet juntament amb aquesta operació i ara estem esperant, evidentment, la seva 
contestació a fi efecte de que es pugui formalitzar definitivament. Les coses porten un termini, 
tenen uns passos i, a vegades, els desitjos de poder executar partides contemplades que es 
financen mitjançant aquest préstec doncs no es pot fer perquè les exigències legals ho 
impedeixen.  
 
Sr. Chamizo: Perdó, Sr. Gallardo, se m’ha oblidat fer-li, de preguntar-li una cosa. A quant 
estarà l’endeutament de l’Ajuntament en el moment que coincideixin aquest crèdit, si us plau?  
 
Sr. Gallardo: L’endeutament, a 31 de desembre, que és quan l’hem calculat amb la liquidació 
de 2016 amb aquest préstec i amb el de l’IDAE se situaria en el 78%. 
 
Sr. Chamizo: Gràcies. 
 
Sr. Gallardo: Per cent sobre recursos ordinaris. La referència és el 110%.  
 
Sr. Alcalde: Passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? A favor? Quedaria, doncs, 
aprovat el punt 

Identificació de l’expedient:      Contractació Préstec Inversions  2017 

Número de l’expedient:             4360/2017     

Tràmit:                                       Ordinari 
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ANTECEDENTS 

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data  19/4/2017 s’inicia l’expedient per concertar una operació 
de crèdit a llarg termini per finançar inversions per import de 1.172.291,32 €. 

 

2. En execució del pressupost de la corporació, cal concertar una operació de crèdit per 
finançar les inversions següents: 

  

Org
. 

Prog. 
Econ
. 

Sp
. 

Descripció 
PRESSUPOS

T 2017 
RR 

ORD. 
SUBV PRÈSTEC CCEE 

110 
9120

0 
6240

0 1 
ORGANS DE GOVERN. 
COMPRA DE VEHICLES 30.000,00     30.000,00   

160 
1500

0 
6240

0 1 
URBANISME. COMPRA 
DE VEHICLES 30.000,00     30.000,00   

120 
9200

0 
6240

0 1 
ADM.GENERAL. COMPRA 
DE VEHICLES 90.000,00     90.000,00   

111 
1532

0 
6190

1 1 

PAVIM. VIES 
PÚBLIQUES.PAS ELEVAT  
SOBRE LÍNEA FFFCC 30.684,27     30.684,27   

111 
3300

0 
6330

0 1 

ADM.GENERAL. 
CULTURA 
CLIMATITZACIÓ CASA 
CULTURA 43.137,00     43.137,00   

200 
9200

2 
6260

0 1 

ADM.G.NT.EQUIPS DE 
PROCESSOS 
D'INFORMATICS I 
ALTRES 19.000,00 

4.000,0
0   15.000,00   

141 
3230

0 
6230

0 1 

ENSENYAMENT 
INFANTIL. ADQ. 
MAQUINARIA I 1.000,00     1.000,00   

141 
3230

1 
6230

0 1 

ENSENYAMENT 
PRIMARIA. ADQ. 
MAQUINARIA I ALTRES  2.000,00     2.000,00   

141 
3230

1 
6250

0 1 

INSTAL.LACIO PARC 
INFANTIL ESCOLA JOAN 
MIRÓ 11.000,00     11.000,00   

141 
3230

1 
6321

6 1 

INSTAL.LACIONS 
CENTRES EDUCATIUS 
PRIMARIA 10.000,00     10.000,00   

112 
9200

0 
6230

0 1 

ADM.G.S.GENERALS 
PUNT DE RECÀRREGA 
DE VEHICLES 
ELÈCTRICS ( 2 UNITATS) 35.000,00     35.000,00   

160 
9200

0 
6321

7   
ADEQUACIÓ OFICINES 
MUNICIPALS MIAMI 20.000,00     20.000,00   

130 
3300

0 
6250

0 1 
ADM.G.CULTURA 
COMPRA DE MOBILIARI 2.000,00     2.000,00   

130 
3321

0 
6250

0 1 
BIBLIOTECA. COMPRA 
DE MOBILIARI 3.000,00     3.000,00   

161 
1532

0 
6091

7 1 
VORERES PASSEIG 
MARÍTIM ( VARIS PUNTS) 200.000,00     20.000,00 

180.000,0
0 

161 
1710

0 
6190

3 1 
ADEQUACIÓ DE PLACES 
DEL MUNICIPI 60.000,00     60.000,00   

170 
3370

0 
6260

2 1 
INV. PLATGES. 
EQ.PROC.INF. INSTAL. 15.000,00     15.000,00   
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WIFI 

171 
1621

0 
6250

0 1 
REC. DE RESIDUS. 
COMPRA CONTENIDORS 20.000,00     20.000,00   

182 
4300

0 
6410

0 1 
ACTIVITATS. ADQUISICIÓ 
SOFTWARE 18.000,00     18.000,00   

190 
4321

0 
6220

5 1 CLUB DE MAR  275.000,00   
137.000,0

0 138.000,00   

190 
4320

0 
6250

0 1 
TURISME. INVERSIÓ EN 
MOBILIARI  I ALTRES 3.000,00     3.000,00   

190 
4320

8 
6250

0 1 

PROMOCIÓ 
TURÍSTICA,SENYALITZA
CIÓ 40.000,00     40.000,00   

191 
2310

9 
6092

4 1 

ACCESSIBILITAT I 
SUPRESIÓ DE 
BARRERES ARQ 50.000,00   25.000,00 25.000,00   

191 
1532

0 
6190

4 1 
ARRANJAMENT PLAÇA 
OLIVERES 400.000,00   

200.000,0
0 200.000,00   

191 
1710

0 
6250

0 1 

ARBRAT I MOBILIARI 
URBÀ EN L'ÀMBIT DEL 
BARRI DE LA FLORIDA 208.000,00   

104.000,0
0 104.000,00   

202 
4920

1 
6410

0 1 

ADMINTRACIÓ 
ELECTRÒNICA. GESTIÓ 
CONEIXMANET. 
SOFTWARE GIS 36.600,00     36.600,00   

202 
9200

0 
6410

0 1 

ADMINTRACIÓ 
ELECTRÒNICA. 
SOFTWARE GESTIÓ 
RECURSOS HUMANS 40.000,00     40.000,00   

203 
3230

0 
7940

3 1 
MOBILIARI I ALTRES 
ESTRIS ( BIBERONERIA) 4.000,00     4.000,00   

203 
3230

0 
7940

3 1 

ADAPTACIÓ 
CANVIADORS AULA LLAR 
D'INFANTS PETETE  12.000,00     12.000,00   

203 
3340

0 
7490

3 1 

NOSTRESERVEIS.AULA 
DE MÚSICA, ADQ 
MOBILIARI 3.000,00     3.000,00   

203 
3400

0 
7490

3 1 

NOSTRESERVEIS.ADM G. 
ESPORT COMPRA 
MATERIAL ESPORTIU 1.500,00     1.500,00   

203 
3420

0 
7490

3 1 

NOSTRESERVEIS.ADM G. 
ESPORT COMPRA 
MATERIAL ESPORTIU.  8.310,90     8.310,90   

203 
3420

0 
7490

3 1 

NOSTRESERVEIS.ADM G. 
ESPORT COMPRA 
MIRALLS AMB CARRO 
MOBIL 5.614,40     5.614,40   

220 
3360

0 
6093

1 1 

MEDI AMBIENT, 
REPOSICIÓ 
SENYALITZACIÓ ZONES 
PEIN 5.000,00     5.000,00   

220 
1532

0 
6190

5 1 

CAMINS RURALS. 
ASFALTAR CAMÍ DE LES 
NOYES 39.464,49     39.464,49   

220 
3360

0 
6230

0 1 

MEDI AMBIENT, 
PARALLAMPS ADQ 
MAQUINARIA I ALTRES 
INTASL 5.480,26     5.480,26   

220 
3360

0 
6250

0 1 

MEDI AMBIENT, 
REPOSICIÓ WC ERMITA 
M. ROCA ADQ 
MAQUINARIA I ALTRES 
INTASL 19.500,00     19.500,00   

220 
3360

0 
6320

0 1 

MEDI AMBIENT, 
ACTUACIÓ REFORÇAR 
SEGURETAT ZONA PEIN 
-MARE DE DEU ROCA 21.000,00     21.000,00   

180 1300 6250 1 ADM.G. SEGURETAT 2.000,00     2.000,00   
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0 0 MOBILIARI 

180 
1320

0 
6230

0 1 
POLICIA COMPRA 
ARMAMENT 3.000,00     3.000,00   

          1.822.291,32 
4.000,0

0 
466.000,0

0 
1.172.291,3

2 
180.000,0

0 

 

3. L’operació es pot realitzar amb les condicions financeres següents:  

Ofertes presentades que compleixen les condicions de la Resolució de 4 de maig de la Direcció 
General del Tresor per la que s’actualitza l’annex 1 inclòs en la Resolució de 16 de setembre 
de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la que es defineix el 
principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les 
comunitats autònomes i entitats locals per a entitats elegibles. 

  

a)      Banc Sabadell:  
·         Quotes trimestrals 
·         Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,77%, revisió trimestral 
·         Sense comissions. 
·         Compensacions: Domiciliació proporcional  PMTE. 
·         Sistema amortització: Quotes constants. 

b)      BBVA:  
·         Quotes trimestrals 
·         Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,80%, revisió trimestral 
·         Sense comissions. 
·         Compensacions: Domiciliació proporcional  PMTE. 
·         Sistema amortització: Amortitzacions constants. 

Ofertes presentades que  no compleixen les condicions de la Resolució de 4 de maig de la 
Direcció General del Tresor per la que s’actualitza l’annex 1 inclòs en la Resolució de 16 de 
setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la que es 
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats 
de les comunitats autònomes i entitats locals per a entitats elegibles. 

c)       Banc Santander:  
·         Quotes trimestrals 
·         Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,88%, revisió trimestral 
·         Sense comissions. 
·         Compensacions: Domiciliació proporcional  PMTE. 
·         Sistema amortització: Quotes constants. 

d)      CaixaBanc:  
·         Quotes trimestrals 
·         Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,884%, revisió trimestral 
·         Sense comissions. 
·         Sistema amortització: Amortitzacions constants. 

  

Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la presentada per 
l’entitat Banc de Sabadell, en les condicions  indicades en el punt 3.a). 
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4. Vist el dictamen de la Comissio Informativa de l'Àrea d'Impuls economic de data 7 de juny de 
2017. 
 

  

Fonaments de dret 

1. D’acord amb l’article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les despeses d’inversió es 
poden finançar amb operacions de crèdit. 

2. L’Ajuntament té el pressupost  de l’exercici 2017 aprovat. 
3. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a 
l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP): 

a. El pressupost general, incorporant-hi l’operació financera en tràmit, s’ajusta al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article 
19.3 del TRLGEP, la qual cosa posa de manifest la seva capacitat de finançament 

4. De conformitat amb l’article 23 del TRLGEP i l’article 25 del Reglament de 
desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, l’autorització  a les 
Entitats Locals per a realitzar operacions de crèdit atès l’article 53 del TRLRHL, haurà de 
tenir en compte el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 

El Ple de l'Ajuntament, amb 11 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; grup 
mixt; C’s i FIC) i 3 vots en contra (grups municipals: PDeCAT) i 2 abstencions (grup 
municipal: ERC) acorda: 

1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb l’entitat 
Banc de Sabadell,  per un import de 1.172.291,32 €, per finançar les despeses d’inversió 
següents:  

Org
. 

Prog. 
Econ
. 

Sp
. 

Descripció 
PRESSUPOS

T 2017 
RR 

ORD. 
SUBV PRÈSTEC CCEE 

110 
9120

0 
6240

0 1 
ORGANS DE GOVERN. 
COMPRA DE VEHICLES 30.000,00     30.000,00   

160 
1500

0 
6240

0 1 
URBANISME. COMPRA 
DE VEHICLES 30.000,00     30.000,00   

120 
9200

0 
6240

0 1 
ADM.GENERAL. COMPRA 
DE VEHICLES 90.000,00     90.000,00   

111 
1532

0 
6190

1 1 

PAVIM. VIES 
PÚBLIQUES.PAS ELEVAT  
SOBRE LÍNEA FFFCC 30.684,27     30.684,27   

111 
3300

0 
6330

0 1 

ADM.GENERAL. 
CULTURA 
CLIMATITZACIÓ CASA 
CULTURA 43.137,00     43.137,00   

200 
9200

2 
6260

0 1 

ADM.G.NT.EQUIPS DE 
PROCESSOS 
D'INFORMATICS I 
ALTRES 19.000,00 

4.000,0
0   15.000,00   
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141 
3230

0 
6230

0 1 

ENSENYAMENT 
INFANTIL. ADQ. 
MAQUINARIA I 1.000,00     1.000,00   

141 
3230

1 
6230

0 1 

ENSENYAMENT 
PRIMARIA. ADQ. 
MAQUINARIA I ALTRES  2.000,00     2.000,00   

141 
3230

1 
6250

0 1 

INSTAL.LACIO PARC 
INFANTIL ESCOLA JOAN 
MIRÓ 11.000,00     11.000,00   

141 
3230

1 
6321

6 1 

INSTAL.LACIONS 
CENTRES EDUCATIUS 
PRIMARIA 10.000,00     10.000,00   

112 
9200

0 
6230

0 1 

ADM.G.S.GENERALS 
PUNT DE RECÀRREGA 
DE VEHICLES 
ELÈCTRICS ( 2 UNITATS) 35.000,00     35.000,00   

160 
9200

0 
6321

7   
ADEQUACIÓ OFICINES 
MUNICIPALS MIAMI 20.000,00     20.000,00   

130 
3300

0 
6250

0 1 
ADM.G.CULTURA 
COMPRA DE MOBILIARI 2.000,00     2.000,00   

130 
3321

0 
6250

0 1 
BIBLIOTECA. COMPRA 
DE MOBILIARI 3.000,00     3.000,00   

161 
1532

0 
6091

7 1 
VORERES PASSEIG 
MARÍTIM ( VARIS PUNTS) 200.000,00     20.000,00 

180.000,0
0 

161 
1710

0 
6190

3 1 
ADEQUACIÓ DE PLACES 
DEL MUNICIPI 60.000,00     60.000,00   

170 
3370

0 
6260

2 1 

INV. PLATGES. 
EQ.PROC.INF. INSTAL. 
WIFI 15.000,00     15.000,00   

171 
1621

0 
6250

0 1 
REC. DE RESIDUS. 
COMPRA CONTENIDORS 20.000,00     20.000,00   

182 
4300

0 
6410

0 1 
ACTIVITATS. ADQUISICIÓ 
SOFTWARE 18.000,00     18.000,00   

190 
4321

0 
6220

5 1 CLUB DE MAR  275.000,00   
137.000,0

0 138.000,00   

190 
4320

0 
6250

0 1 
TURISME. INVERSIÓ EN 
MOBILIARI  I ALTRES 3.000,00     3.000,00   

190 
4320

8 
6250

0 1 

PROMOCIÓ 
TURÍSTICA,SENYALITZA
CIÓ 40.000,00     40.000,00   

191 
2310

9 
6092

4 1 

ACCESSIBILITAT I 
SUPRESIÓ DE 
BARRERES ARQ 50.000,00   25.000,00 25.000,00   

191 
1532

0 
6190

4 1 
ARRANJAMENT PLAÇA 
OLIVERES 400.000,00   

200.000,0
0 200.000,00   

191 
1710

0 
6250

0 1 

ARBRAT I MOBILIARI 
URBÀ EN L'ÀMBIT DEL 
BARRI DE LA FLORIDA 208.000,00   

104.000,0
0 104.000,00   

202 
4920

1 
6410

0 1 

ADMINTRACIÓ 
ELECTRÒNICA. GESTIÓ 
CONEIXMANET. 
SOFTWARE GIS 36.600,00     36.600,00   

202 
9200

0 
6410

0 1 

ADMINTRACIÓ 
ELECTRÒNICA. 
SOFTWARE GESTIÓ 
RECURSOS HUMANS 40.000,00     40.000,00   

203 
3230

0 
7940

3 1 
MOBILIARI I ALTRES 
ESTRIS ( BIBERONERIA) 4.000,00     4.000,00   

203 
3230

0 
7940

3 1 

ADAPTACIÓ 
CANVIADORS AULA LLAR 
D'INFANTS PETETE  12.000,00     12.000,00   

203 
3340

0 
7490

3 1 

NOSTRESERVEIS.AULA 
DE MÚSICA, ADQ 
MOBILIARI 3.000,00     3.000,00   

203 
3400

0 
7490

3 1 

NOSTRESERVEIS.ADM G. 
ESPORT COMPRA 
MATERIAL ESPORTIU 1.500,00     1.500,00   
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203 
3420

0 
7490

3 1 

NOSTRESERVEIS.ADM G. 
ESPORT COMPRA 
MATERIAL ESPORTIU.  8.310,90     8.310,90   

203 
3420

0 
7490

3 1 

NOSTRESERVEIS.ADM G. 
ESPORT COMPRA 
MIRALLS AMB CARRO 
MOBIL 5.614,40     5.614,40   

220 
3360

0 
6093

1 1 

MEDI AMBIENT, 
REPOSICIÓ 
SENYALITZACIÓ ZONES 
PEIN 5.000,00     5.000,00   

220 
1532

0 
6190

5 1 

CAMINS RURALS. 
ASFALTAR CAMÍ DE LES 
NOYES 39.464,49     39.464,49   

220 
3360

0 
6230

0 1 

MEDI AMBIENT, 
PARALLAMPS ADQ 
MAQUINARIA I ALTRES 
INTASL 5.480,26     5.480,26   

220 
3360

0 
6250

0 1 

MEDI AMBIENT, 
REPOSICIÓ WC ERMITA 
M. ROCA ADQ 
MAQUINARIA I ALTRES 
INTASL 19.500,00     19.500,00   

220 
3360

0 
6320

0 1 

MEDI AMBIENT, 
ACTUACIÓ REFORÇAR 
SEGURETAT ZONA PEIN 
-MARE DE DEU ROCA 21.000,00     21.000,00   

180 
1300

0 
6250

0 1 
ADM.G. SEGURETAT 
MOBILIARI 2.000,00     2.000,00   

180 
1320

0 
6230

0 1 
POLICIA COMPRA 
ARMAMENT 3.000,00     3.000,00   

          1.822.291,32 
4.000,0

0 
466.000,0

0 
1.172.291,3

2 
180.000,0

0 

  

2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat Banc de Sabadell, amb les condicions 
financeres següents: 

a)      Banc Sabadell:  

         Quotes trimestrals 

         Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,77%, revisió trimestral 

         Sense comissions. 

         Compensacions: Domiciliació proporcional  PMTE. 

         Sistema amortització: Quotes constants. 

3. El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit no queden 
garantides mitjançant garantia real o afectació directa i específica d’ingressos de 
contribucions especial, taxes, preus públics o subvencions.  

4. Sol·licitar l’autorització preceptiva de l’operació de crèdit a la Direcció General de Política 
Financera de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 94/1995 i l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals.  

5. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat 
en el segon punt, amb l’entitat Banc de Sabadell. 
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10.  Hisenda. Expedient 5010/2017. Donar compte de la informació del 1r 

Trimestre 2017 sobre l'acompliment de terminis previstos a la Llei 15/2010 de 
5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat.  

Sr. Alcalde: El punt 10 és donar compte de la informació del primer trimestre de 2017 sobre el 
compliment dels triennis previstos a la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la 
morositat. Sr. Regidor, si us plau.  
 
Sr. Gallardo: Es va donar compte a la Comissió, el termini està perfectament encabit amb la 
previsió legal. Recordar que en tres dies està.  
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta o aclariment? És donar compte 

Expedient número: 5010/2017 

ositat 

Tràmit: Donar compte al Ple 

  

INFORMACIÓ AL PLE 

En virtut del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de 

 informació del 4t trimestre sobre compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de les entitats locals, que inclou el nombre i 

lint els terminis. 

 

11. Hisenda. Expedient 6408/2017. Modificació de crèdits núm. 7/2017 per concessió de 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats crèdits finançats amb baixes 
i/o anul·lacions 

Sr. Alcalde: Passaríem al següent punt que és modificació de crèdit número 7/2017 per 
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits i crèdits  finançats amb baixes i/o 
anul·lacions. Si us plau, regidor. 

 
Sr. Gallardo: Bueno, ja es va explicar a la Comissió tot i que en aquell moment va haver-hi que 
incorporar algunes partides addicionals. Bàsicament, el mecanisme és, tot i que hi ha un ampli 
reguitzell de conceptes que pateixen alguna modificació, bàsicament es generen uns crèdits 
extraordinaris que bàsicament tenen a veure amb la millora de temes de mobilitat relacionats 
amb mobilitat obligada a conveni Consell Comarcal, 20 mil euros. Tot un seguit de subvencions 
que es donen, s’estableix de forma nominativa que ve de l’àrea de Cultura i, després tot unes 
partides d’inversió en millora, per exemple, dels vestuaris del camp de futbol de Mont-roig, 
l’ampliació Llar d’Infants també localitzada al nucli de Mont-roig, etcètera. També es 
suplementen algunes partides puntualment, bàsicament per millorar estudis i treballs tècnics, 
per millorar també instal·lacions esportives, concretament els pavellons, alguna obra pendent 
que restava per executar i tot això prové bàsicament de dos vies: de la incorporació de 
romanents, és a dir, de partides d’inversió que ja no es tenien d’executar perquè han estat 
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executades i bàsicament es materialitzen tot un seguit de sobrants, i partides del pressupost 
del 2007, de 2017, perdó, que es modifica la seva assignació. Tot plegat configura un 
expedient de modificació de crèdit per un import de 397 mil euros que ja li dic que en tot cas la 
seva part més important amb el finançament provinent de la incorporació de romanents. Si hi 
ha algun dubte, en tot cas, o jo mateix o les regidories afectades els hi poden explicitar. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Regidor. Per part de Ciudadanos alguna pregunta o aclariment? Per 
part de la FIC? No? Per part d’Esquerra? 
 
Sra. Aragonès: Sí, preguntar només els 150 mil euros aquests que s’havien de destinar a la 
compra de vehicles, per tant, estem parlant de que això deixa de ser prioritari? Quins vehicles 
fèiem referència? Òrgans de Govern, Administració general i Urbanisme, per tant, estem parant 
de que aquests vehicles no es compren?  
 
Sr. Garllardo: No es compren. A veure, està pensat un vehicle destinat a Òrgans de Govern 
que s’havia de comprar, està també pensat una sèrie de vehicles per, sobretot, notificadors que 
tenen els seus anys i... sí, sí, ara... que m’estava puntualitzant el Sr. Alcalde, sí. Torno a 
començar, hi havia un vehicle pensat per Òrgans de Govern, tot un seguit de vehicles per 
agents notificadors i serveis tècnics, incloent el d’Urbanisme. Aquestes vehicles estava pensat 
comprar-los amb el finançament d’aquest préstec. La major part d’aquests vehicles no es 
concretaran però sí, possiblement, atesa l’antiguitat del parc automobilístic del nostre 
Ajuntament, sobretot pel que fa a notificadors i algun servei tècnic, el que es farà és algun 
rènting, és a dir, que enlloc de comprar-los per la via del préstec, es compraran per la via del 
rènting, es farà un lloguer, amb la qual cosa, enlloc d’utilitzar  els recursos del préstec, d’algun 
sobrant que disposarem del Capítol 2, ens permetrà contractar aquesta operació. Però la major 
part dels vehicles, com li ha explicitat abans el Sr. Alcalde en contestació al Sr. Aragonès, es 
deixarà, es posposarà la seva adquisició presumiblement fins l’any 2018, tot depenent de les 
circumstàncies. Però també els anticipo que algun, sobretot, si no m’equivoco, agents 
notificadors, que són els que més antiguitat arrosseguen i que estan en un estat, creiem, no 
adequat, es bescanviaran utilitzant la fórmula del rènting que és més avantatjosa des del punt 
de vista financer i no compromet recursos derivats de préstecs manllevats amb entitats 
financeres. Gràcies.  
 
Sra. Aragonès:  Val, el vehicle d’Òrgan de Govern era per ús del Sr. Alcalde, és un vehicle? 
 
Sr. Alcalde: Era un vehicle, en un principi, es va valorar l’adquisició d’un vehicle per l’Alcalde, 
com n’hi ha un ara que té 14 o 15 anys, es volia canviar, s’està valorant, a més a més, 
d’adquirir un vehicle elèctric, lligat també amb la instal·lació de punts de càrrega elèctrica, 
d’acord? I aleshores això, de moment, es deixa aturat i, com bé ha explicat el regidor, sí que hi 
ha altres vehicles que s’han de fer i es faran per rènting. Aquests 150 mil euros que no es 
compra en vehicles, es destinaran 60 mil euros per l’ampliació de la Llar d’Infants Petete, 50 mil 
euros per inversions dintre de l’Escola Mare de Déu de la Roca, i 40 mil euros per l’adequació 
d’una zona verda al costat del Col·legi Marcel·lí Esquius. Sí, per part de Convergència? 
 
Sr. Chamizo: Sí. una pregunta, no sé si ja ho ha contestat el Sr. Regidor. Aquest increment dels 
35 mil a Urbanisme, estudis i treballs, ho ha contestat o jo no estava atent? 
 
Sr. Alcalde: Sí, bueno, ho ha explicat, és per estudis i treballs tècnics, eh! 
 
Veu 5: En general? 
 
Sr. Chamizo: Sí, en general. Plans parcials, projectes de millores, etcètera. Tant de projectes 
constructius com temes de planejament. 
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Sr. Chamizo: Val, bé, nosaltres aquest punt hi votarem a favor. Estem contents de que hi hagi 
una partida dels 150 mil euros dels vehicles que la retirin perquè era una esmena que vam 
presentar nosaltres al pressupost del 2017, no se si l’han retirat per això però, bueno, en 
definitiva, estem contents de que s’apliquin a conceptes que realment són necessaris i 
prioritaris al nostre municipi. Hi votarem a favor. 
 
Sr. Alcalde: Però, escolti, és necessari que els notificadors puguin arribar al lloc i notificar les 
coses i és necessari que els tècnics tinguin... i quan li ha dit el regidor que l’estat dels vehicles 
en aquests moments és bastant lamentable i les despeses que estem tenint en reparacions són 
importants. Si hem tret aquesta partida no és perquè no sigui important, és perquè és més 
important les obres que estem fent aquí, en aquests moments perquè ha sorgit això però, com 
bé li deia, es faran l’adquisició de vehicles mitjançat rènting per donar el servei que hem de 
donar a l’altre costat. No podem deixar de notificar i no podem deixar que els tècnics que hagin 
de visitar una obra o tal puguin anar. En aquests moments, insisteixo, hi ha cotxes que estan 
francament malament.  
 
Sr. Chamizo: No, no, estem d’acord, substituïm tot això per algo més urgent i prioritari i ja ho 
destinaran al 2018, ens ha quedat clar. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: No, si el rènting el farem ara, eh! 
 
Sr. Chamizo: Fes-ho, com vulgueu. 
 
Sr. Alcalde: No, és per aclarir-li. Que diu que... 
 
Sr. Chamizo: Sí, ja ho sé. 
 
Sr. Alcalde: Diu que al 2018 farem... 
 
Sr. Chamizo: Però ara no estem tractant el rènting, estem tractant la modificació de crèdit que 
ens agrada perquè hi ha una partida que no ens agradava i que l’han retirat, ja està, jo només 
estic dient això. 
 
Sr. Alcalde: Però és que no l’hem retirat, Sr. Chamizo. Jo li vull aclarir perquè retirada no està. 
L’únic que busquem és que canviem el sistema de finançament, o sigui, això... 
 
Sr. Chamizo: De moment, aquí no està. Ja ens val. 
 
Sr. Alcalde: Deixi’m acabar, deixi’m acabar. De moment es canvia el sistema d’adquisició dels 
vehicles, però els vehicles s’adquiriran, no tots, d’acord, però s’adquiriran els vehicles igual, eh! 
Gràcies. Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies, 
quedaria doncs aprovat el punt. 

Identificació de l’expedient: Modificació de crèdits núm. 7/2017 per concessió de 

crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats  

crèdits finançats amb baixes i/o anul·lacions  

Núm. Expedient:  6408/2017   

Tràmit: Dictamen per a la Comissió Informativa  

  

Fets  



69 
 

1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no 

es poden demorar fins a l’exercici següent, proposo  l’expedient modificació de crèdits. 
2.    S’ha incoat de l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit número 

7/2017 amb càrrec a anul·lacions i/o baixes d’altres partides. 
3.    L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 7/2017, que ha de ser finançat 

amb anul·lacions o baixes d’altres partides  del pressupost vigent no compromeses amb 

destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre 

de sota. 
4.    Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser 

anul·lades. 
5.    Vist l’informe de l’interventor de data 2 de juny de 2017  
6.    Vist que l’expedient de Pressupost del 2017,  el seu annex d’Inversions  estableix que unes 

determinades aplicacions pressupostaries estiguin finançades amb recursos aliens, i les 

que es detallen a continuació  es proposen com a baixes ,  es proposa un canvi de destí del 

préstec per import de 150.000 euros en les noves aplicacions. 

Any  Org Progr  Econ Descripció 
Total 

Despesa 
Inversió 

Total 
Finançament 

Tipus de 
Recurs 

2017 110 91200 62400 
O. GOVERN. COMPRA DE 
VEHICLES 30.000,00 30.000,00 Préstec 

2017 120 92000 62400 
ADM.GENERAL. COMPRA DE 
VEHICLE 90.000,00 90.000,00 Préstec 

2017 160 92000 62400 
URBANISME. COMPRA DE 
VEHICLES 30.000,00 30.000,00 Préstec 

        Total 150.000,00 150.000,00   

 

7. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que 

ha de ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del Reial 

Decret 500/1990, de 20 d’abril. 

8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 7 de juny de 

2017. 

Fonaments de dret  

1.    Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
2.    Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 

les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
3.    Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
4.    L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat 

Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. 
5.    Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
6.    L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de 

pressupostos de les entitats locals. 
7.    Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera 

amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures 

per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 
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El Ple de l'Ajuntament, amb 15 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; IMM; grup 
mixt; PDeCAT, ERC; C’s) i 1 vot en contra (grups municipals: FIC) acorda: 

1. Aprovar la proposta de modificació de  crèdits número 7/2017 extraordinaris i suplements de 

crèdits  finançats amb baixes i/o anul·lacions d’altres partides, per a la realització de la 

despesa proposada conforme al detall següent: 

CRÈDITS EXTRORDINARIS   

A)        Partides del pressupost de despeses que afecten a l’expedient. 

Any  Org Progr  Econ Descripció Inicials Augment Definitius 

2017 130 33400 48911 PROM. CULT.AMICS DEL COUNTRY 0,00 300,00 300,00 

2017 130 33400 48912 PROM. CULT.COLLA GRALLERS 
MONT-ROIG 0,00 450,00 450,00 

2017 130 33400 48913 PROM. CULT.COLLA GEGANTERA 
DELS SIS CARRERS 0,00 850,00 850,00 

2017 130 33400 48914 PROM. CULT.COLLA DE GEGANTS 
BARRI DE DALT 0,00 850,00 850,00 

2017 130 33400 48915 PROM. CULT.CORAL SANT MIQUEL 0,00 2.950,00 2.950,00 

2017 130 33400 48916 PROM. CULT.CORO ROCIERO 
ARENA DEL CAMINO 0,00 1.350,00 1.350,00 

2017 130 33400 48917 PROM. CULT.CORO ROCIERO 
ARENA DEL MAR  0,00 1.350,00 1.350,00 

2017 130 33400 48919 PROM. CULT.GRUP SARDANISTA 
LA ROTLLANA 0,00 450,00 450,00 

2017 130 33400 48929 PROM. CULT.MIAMI SONA 0,00 700,00 700,00 

2017 130 33400 48955 PROM. CULT.LINE DANCE 
COUNTRY MONT-ROIG/MIAMI 0,00 740,00 740,00 

2017 130 33400 48931 PROM. CULT.ARMATS DE MONT-
ROIG 0,00 300,00 300,00 

2017 130 33400 48952 PROM. CULT.AMICS DE LA POESIA 0,00 200,00 200,00 

2017 133 34101 48960 
FOMENT ESPORT,ALEIX TODA 
CURSES DE REFERENCIA BORGES 
TRAIL AAEET  

0,00 500,00 500,00 

2017 133 34101 48961 
FOMENT ESPORT, GUSTAVO 
DANTE CAMPIONAT EUROPEU 
TAEKWONDO  

0,00 1.000,00 1.000,00 

2017 161 15310 22706 
ACCES NUCLIS.VIES 
PÚBLIQUES.ESTUDIS I TREBALLS 
TECNICS 

0,00 20.000,00 20.000,00 

2017 133 34200 62200 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
VESTUARIS CAMP DE FUTBOL 0,00 100.000,00 100.000,00 

2017 141 32300 63200 FUNC.ENSENY. INFANTIL. 
AMPLIACIÓ LLAR INFANTS PETETE 0,00 60.000,00 60.000,00 

2017 141 32301 62200 
FUNC.ENSENY. INFANTIL. 
INVERSIONS REPOSICIÓ COL·LEGI 
M. ROCA 

0,00 50.000,00 50.000,00 

2017 161 17100 60901 
PARCS  I JARDINS.ADEQUACIÓ 
ZONA VERDA COSTAT  
COL.MARCEL.LÍ ESQUIS 

0,00 40.000,00 40.000,00 

        TOTAL 0,00 281.990,00 281.990,00 



71 
 

  

SUPLEMENTS DE CRÈDITS 

Any  Org Progr  Econ Descripció Inicials Augment Definitius 

2017 130 33400 22609 
PROM. CULTURALS ACTIVITATS 

CUL 
6.000,00 1.000,00 7.000,00 

2017 141 32600 48900 FUNC. ENSENY. INFANTIL. A FAMÍ 2.000,00 8.100,00 10.100,00 

2017 160 15100 22706 
URBANISME ESTUDIS I TREBALLS 

T 
35.000,00 35.000,00 70.000,00 

2017 161 15320 22706 PAVIM. VIES PÚBLIQUES.ESTUDIS 
I TREBALLS TECNICS 100,00 36.000,00 36.100,00 

2017 203 34200 74903 
NOSTRESERVEIS.INSTAL·LACIONS 
ESPOPRTIVES I PROGRAMA DE 
SOFTWARE 

13.925,30 20.597,45 34.522,75 

2017 133 34200 62300 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 

MAQ 
10.000,00 10.600,00 20.600,00 

          67.025,30 111.297,45 178.322,75 

  

–Recurs financer. 

Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits: 

a)  Baixes  o anul·lacions 

Any  Org. Progr. Econ. Descripció Cr. Definitius Reducció Definitius 

2017 100 15000 12007 ADM.G.URB.RETRIB. 
BÀSIQUES 161.211,17 8.380,03 152.831,14 

2017 100 15000 12100 ADM.G.URB.COMPLEMENT 
DESTÍ 81.062,62 3.996,87 77.065,75 

2017 100 15000 12101 ADM.G.URB.COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 141.493,17 6.871,31 134.621,86 

2017 100 15000 16000 ADM.G.URB.SEGURETAT 
SOCIAL 109.575,17 5.389,50 104.185,67 

2017 100 32000 12007 ADM. GRAL EDUC. RETRIB. 
BÀSIQU 23.831,52 8.462,37 15.369,15 

2017 100 32000 12100 ADM. GRAL EDUC. COMPL. 
DESTÍ 11.251,40 4.312,98 6.938,42 

2017 100 32000 12101 ADM. GRAL EDUC. COMPL. 
ESPECÍF 19.095,17 7.566,72 11.528,45 

2017 100 32000 16000 ADM. GRAL EDUC. SEG. 
SOCIAL 21.206,36 1.757,93 19.448,43 

2017 110 91200 23001 O. GOVERN.ASSISTÈNCIES 
REGIDOR 85.000,00 6.500,00 78.500,00 

2017 111 16400 21300 CEMENTIRI, MAQUINÀRIA, 
INSTAL· 12.251,45 12.251,45 0,00 

2017 111 16500 63306 ENLLUMENAT, 
REORDENACIO DE FAN 1.458,15 1.458,15 0,00 

2017 120 92000 22000 ADM.G.S.GENERALS 
MATERIAL D'OFICINA 27.000,00 2.000,00 25.000,00 

2017 120 92000 22100 ADM.G.S.GENERALS 
ENERGIA ELÈCTRICA 60.070,00 10.000,00 50.070,00 
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2017 120 92000 22604 ADM.G.S.GENERALS 
JURÍDICS I CONTENCIOSOS 56.614,00 11.182,30 45.431,70 

2017 120 92000 22706 
ADM.G.S.GENERALS 
ESTUDIS I TREBALLS 
TECNICS 

46.000,00 2.000,00 44.000,00 

2017 130 33000 63203 DEFICIENCIES CASA 
CULTURA.( DI 29.040,91 5.000,82 24.040,09 

2017 130 33000 63300 MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS TÈC 6.886,13 6.886,13 0,00 

2017 130 33400 48920 PROM. CULTURALS. 
CONVENIS ASSO 12.500,00 11.490,00 1.010,00 

2017 130 33600 63309 SISTEMA CONTRAINCENDIS 
ERMITA  676,00 676,00 0,00 

2017 140 33705 63210 CASAL AVIS, AULA 
INFORMATICA P 847,50 847,50 0,00 

2017 160 15100 62301 SETENCIA CASALOT 
1348/2012 41.028,25 5.403,12 35.625,13 

2017 160 15200 60901 REP.SERVEIS OBRA 
PASSEIG MEDITERRANI 2.494,69 2.494,69 0,00 

2017 161 17100 62500 PARCS I JARDINS. COMPRA 
MOBILI 200.143,00 143,00 200.000,00 

2017 172 15501 61190 V.PUBLIQUES 
RECONSTRUCCIO VORE 80.243,26 80.243,26 0,00 

2017 180 13200 62400 ELEMENTS DE TRANSPORT. 859,50 859,50 0,00 

2017 182 43000 21600 ACTIVITATS. MANTENIMENT 
DE EQU 3.000,00 3.000,00 0,00 

2017 190 43208 46100 TURISME 
PROM.TUR.CONVENI DIPU  14.800,00 5.100,00 9.700,00 

2017 190 43217 22609 TURISME.SETMANA SANTA 
ACTIVITA 5.000,00 3.060,00 1.940,00 

2017 200 92600 20601 COMUNIC. INT. LLOGUER 
VoIP CEN 10.000,00 10.000,00 0,00 

2017 210 43300 22706 DES. EMP. ESTUDIS I 
TREBALLS T 19.000,00 15.000,00 4.000,00 

2017 111 24100 62300 FOMENT A L'OCUPACIO. 
MAQUINARIA,INST 2.795,60 270,16 2.525,44 

2017 111 16500 63300 
MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS 
TÈCNIQUES I 

683,65 683,65 0,00 

2017 110 91200 62400 O. GOVERN. COMPRA DE 
VEHICLES 30.000,00 30.000,00 0,00 

2017 120 92000 62400 ADM.GENERAL. COMPRA DE 
VEHICLE 90.000,00 90.000,00 0,00 

2017 160 92000 62400 URBANISME. COMPRA DE 
VEHICLES 30.000,00 30.000,00 0,00 

                

          1.437.118,67 393.287,45 1.043.831,22 

  

Per tant, a nivell de resum, 

  IMPORT 
  

  

Suplement de crèdits  111.297,45   
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Crèdits extraordinaris 281.990,00   

 TOTAL AUGMENTS 393.287,45   

Recursos financers emprats:     

Baixes o anul·lacions 393.287,45   

TOTAL FINANÇAMENT 393.287,45   

   

2. Aprovar el canvi de destí de finançament de préstec, per import de 150.000 euros  de les 

aplicacions pressupostàries  proposades com a baixa i que passin a finançar les altes 

següents. 

a) baixes: 

Any  Org Progr  Econ Descripció 
Total Despesa 
Inversió que és dóna 
de baixa 

2017 110 91200 62400 O. GOVERN. COMPRA DE VEHICLES 30.000,00 

2017 120 92000 62400 
ADM.GENERAL. COMPRA DE 
VEHICLE 90.000,00 

2017 160 92000 62400 URBANISME. COMPRA DE VEHICLES 30.000,00 

        Total 150.000,00 

  

b) altes: crèdits extraordinaris que es finançaran amb préstec. 

Any  Org Progr  Econ Descripció 
Total 

Despesa 
Inversió  

Total 
Finançament 

Tipus 
de 
Recurs 

2017 141 32300 63200 
FUNC.ENSENY. INFANTIL. 
AMPLIACIÓ LLAR INFANTS PETETE 60.000,00 60.000,00 Préstec 

2017 141 32301 62200 

FUNC.ENSENY. INFANTIL. 
INVERSIONS REPOSICIÓ COL·LEGI 
M. ROCA 50.000,00 50.000,00 Préstec 

2017 161 17100 60900 

PARCS  I JARDINS.ADEQUACIÓ 
ZONA VERDA COSTAT  
COL.MARCEL.LÍ ESQUIS 40.000,00 40.000,00 Préstec 

        total 150.000,00 150.000,00   

  

3. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es 

presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que 

s’han indicat. 
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12. Intervenció. Expedient 5032/2017. Donar compte del Retiment del Seguiment 
de Pla d’Ajust del 1r Trimestre de l’exercici 2017 

Sr. Alcalde: El punt 12 és també un donar compte del rendiment del seguiment del Pla d’Ajust 
del primer trimestre de l’exercici 2017. Si us plau, Sr. Regidor. 
 
Sr. Gallardo: Sí, molt ràpid. També es va comentar a la Comissió. Atès que aquest Ajuntament 
disposa de finançament emparat en els diversos mecanismes de pagament de proveïdors que 
es van instrumentar al seu dia mitjançant l’actuació del Ministeri d’Hisenda, trimestralment es fa 
un rendiment de l’evolució de les mesures que bàsicament comunicar que l’Ajuntament està en 
una situació adequada des del punt de vista financer i pressupostari i, per la qual cosa, en tot 
cas aquesta informació està a disposició de tots els interessats. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 

De conformitat amb el que estableix l’ article 10 de l’Ordre HAP/2105/2012, l’anàlisi de les 
desviacions produïdes en el calendari d‘execució o en les mesures del Pla d’ Ajust  ha de ser 
retut amb la periodicitat establerta. 

Veure document adjunt l'informe de l'interventor on es fa el seguiment dels ingressos, despeses 
i indicadors amb les desviacions i compliemnts de les mesures adoptades al Pla d'ajust i la 
seva posterior. 

Informe 5032_2017 GESTDonar compte del Seguiment 1R. TRIMESTRE 2017.pdf 

 

13. Intervenció. Expedient 6385/2017. Aprobar 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 

Sr. Alcalde:  Passaríem al següent punt, si no hi ha cap comentari, que és, en aquest cas, 
aprovar la sol·licitud d’assignació del Fons del “Ministerio de Industria, Energía y Turismo en 
base a la orden para las obras de implantación del Club de Mar” de Miami Platja en aquesta 
segona fase. Regidora, si us plau.  
 
Sra. Pérez: Sí, doncs, tal i com vam fer l’any passat, que vam demanar cofinançament al 
Ministerio per la creació del Club de Mar, ara tornem a demanar per tal d’acabar la segona fase 
que seria l’adequació de l’entorn i l’accessibilitat.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Regidora. Per part de Ciudadanos? Per part de la FIC? Per part 
d’Esquerra? Entenc que per part de Convergència repetiran el seu discurs... 
 
Sr. Chamizo: Home, jo crec que és un comentari desafortunat de la seva banda, de la seva 
part.  
 
Sr. Alcalde:  No, no, no. 
 
Sr. Chamizo:Sí, sí, sí perquè vostè fa... no, no, i molt desagradable, perdoni que li digui, perquè 
vostè defensa la seva postura i nosaltres defensem la nostra, és així tan senzill com li estic 
dient ara, vostè defensa la seva i nosaltres defensem la nostra i tan lícit és la seva postura com 
és la nostra.  
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Sr. Alcalde: En qualsevol cas, jo no he volgut faltar-li al respecte, simplement he dit que tornarà 
a defensar el que van dir en el seu moment, no era cap falta de respecte. 
 
Sr. Chamizo: Jo li torno a dir, vostè no sap el que jo defensaré, primer que tot, jo crec que 
aquest comentari sobrava. 
 
Sr. Alcalde: Si vostè considera que li he faltat al respecte, no era la meva intenció ni molt 
menys, d’acord? Hi ha punts, regidor, que vostè fa comentaris distesos i jo el que he fet és un 
comentari distès de la mateixa manera que vostè de vegades fa comentaris distesos, ho he fet 
somrient i dintre del bon rotllo però no es preocupi. Si s’ha ofès, no era la meva intenció ni molt 
menys.  
 
Sr. Chamizo: A veure, el Club de Mar. Som-hi, una pregunta, ara és la segona fase, no? 
D’acord? Això què vol dir? Que quants diners han sol·licitat al Ministeri per aquesta segona 
fase? Perquè és que no ho tinc gaire clar, potser no... L’any passat van demanar 137 mil euros 
al Ministeri que es van concedir, d’acord? I nosaltres posàvem 138 mil, no? D’aquesta primera 
partida de 275 mil que s’aprova ara el crèdit, s’ha fet algo ja? S’ha licitat algo per fer?  
 
Sra. Pérez: No, encara no. 
 
Sr. Chamizo: Encara no. I ara ja demanem la segona partida. Val. Llavors vol dir que això que 
ens costarà 275 mil més això. O estic jo espès o... 
 
Sra. Pérez: Sí, l’import són 294 mil i algo... 
 
Sr. Chamizo: Correcte, o sigui que el total... 
 
Sra. Pérez: Nosaltres pagarem la meitat d’això perquè l’altra meitat l’assumirà el Ministerio.  
 
Sr. Chamizo: D’acord, o sigui, seran 275 més 294 repartits al 50%? 
 
Sra. Pérez: Sí, molt bé. 
 
Sr. Chamizo: Val. 
 
Sra. Pérez: Cinc-cents noranta... tinc la xifra aquí, està per aquí. 
 
Sr. Chamizo: Sí, val i, després, una altra cosa, aquí aprovem primer la memòria valorada. Jo 
els agrairia una cosa, ja que la seu electrònica tenim tota la informació allà, al menys, quan se 
penja la informació, si us plau, no hem anat a l’Ajuntament a veure els expedients perquè 
pensàvem que tot ho penjaven allà, és a dir, la memòria valorada d’això, sabem el cost però no 
sabem exactament quins treballs i no estaven penjats a la bústia electrònica per veure què era. 
Bé, nosaltres hi votarem en contra d’això, no entrarem un altre cop al debat perquè per activa i 
per passiva ja hem explicat el nostre punt de vista referent a això i hi votarem en contra.  
 
Sr. Alcalde: Sí? Passaríem doncs a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? 
Gràcies, 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     
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Hechos 

1.  El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publica en el BOE número 65 (17.03.2015) la 

Orden IET/458/2015, del 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los 

municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la 

financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos. 

2.  El objeto de la convocatoria es la regulación de la asignación de fondos con cargo al Fondo 

para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos, 

destinados a los municipios del entorno de determinadas categorías de instalaciones 

nucleares, por lo cual se establecen estas categorías, a los municipios con derecho a 

asignación y los criterios de reparto de los fondos asignados, así como la cofinanciación de 

actividades de desarrollo local, su aprobación y seguimiento.  

3.  Los artículos 2 y 3 de la mencionada Orden establecen las categorías de las instalaciones y 

los municipios con derecho a la asignación. Y los artículos 9 y 10 decretan la cofinanciación 

de las actividades de desarrollo local como medida adicional para los municipios que 

reciban asignaciones, así como el procedimiento a seguir para solicitarlo.  

4.  El plazo para presentar las solicitudes de asignación es el 30 de junio de cada año. Las 

solicitudes y la documentación técnica tiene que estar aprobada por el Pleno. 

5.  La regiduría de Impulso Económico y Ocupación promueve la construcción del Club de Mar 

de Miami Platja, con lo que considera idóneo la urbanización de su entorno. Se ha 

redactado desde los servicios técnicos municipales la memoria valorada 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. 

 6. Visto el dictamen de la Comisión Informativa de la Area de Impulso Económico de fecha 7 

de junio de 2017. 

 

Fundamentos de derecho 

  

1.  Orden IET/458/2015, del 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los 

municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la 

financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos. (BOE número 

65 del 17.03.2015). 

  

2.  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

3.  Real Decreto 887/2006,  de 21 de julio, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley  

38/2003. 

  

  

El Pleno del Ayuntamiento, con 12 votos a favor (grupos municipales: PSC; A-VX+; IMM; 
Grup mixt; ERC; C’s) y 4 votos en contra (grups municipals: PDeCAT; FIC) acuerda:  

  

1.  Aprobar 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 
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peatonal entre niveles y acceso a la playa), con un presupuesto total de 294.983,92 euros 

(IVA incluido). 

  

2. 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 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. 

  

Recursos 

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.  

  

14. Afers sobrevinguts 

Sr. Alcalde: Passaríem a Afers sobrevinguts, no hi ha cap afer sobrevingut 

15. Mocions 

Sr. Alcalde: Mocions que, per part del grup d’Esquerra, ha entrat una moció, si volen... 
 
Sra. Aragonès: Bé, el grup d’Esquerra presentem la moció per demanar el desmantellament de 
les instal·lacions del projecte Castor. A veure, és una moció bastant extensa i bastant llarga, 
em permeto fer una mena de, quatre pinzellades per resumir-ho, val? A veure, el magatzem de 
gas al municipi de Vinaròs, el que va ser que per proximitat resulta que està més a prop 
d’Ulldecona i Alcanar, arrel de detecció de dèficits, mancances, opacitats i possibles 
irregularitats al projecte, surt uns documents del Ministeri d’Indústria que diuen que l’empresa 
va triplicar el cost de les instal·lacions abans de començar les obres al 2010. També s’hi 
afegeixen dubtes en el sistema d’adjudicació de l’obra, només s’hi presenta una sola empresa. 
Al 2013 comença a injectar-se gas natural i comencen a produir-se centenars de terratrèmols i 
és quan, al setembre del mateix any, el 2013, s’ordena el cessament de l’activitat quan encara 
només s’estaven fent proves i no estava operativa. Al 2014, tancament i indemnització, no per 
iniciativa del Ministeri sinó que hi ha l’Institut tecnològic de Massachusetts que fa una sèrie 
d’informes negatius i posen de palès la perillositat d’aquest magatzem. Hi ha la indemnització a 
l’empresa amb 1.350 milions d’euros, aquesta factura més els interessos durant 30 anys la 
pagaran, la pagarem els consumidors del rebut de gas i l’objectiu de la moció és el 
desmantellament del magatzem i, sobretot, dirimir les responsabilitats a qui pertoqui. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Regidora. Algun comentari per part dels grups? No hi ha cap 
comentari? No? Val. Votaríem, doncs. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Hi ha una 
abstenció, Sr. Secretari, l’ha vist? Sí? Molt bé. Gràcies, doncs, quedaria aprovada la moció. 

 
MOCIÓ PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE 

CASTOR 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per tres 
grans infraestructures: una planta marina davant la costa de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, per 
aprofitar com a magatzem de gas un jaciment petrolífer esgotat; un gasoducte de 30 
quilòmetres, i una planta d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs, però 
físicament més propera als nuclis de població catalans d’Ulldecona i Alcanar.  
Des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d’Alcanar i de la Ràpita, 
així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i del Sénia, i també per la Plataforma 
en Defensa de les Terres del Sénia, moviment social que ha liderat l’oposició al projecte. Han 
estat diverses les denúncies, al·legacions, queixes, mocions, preguntes i iniciatives que s’han 
presentat des de diverses institucions exposant els dèficits, les mancances, les incògnites, 
l’opacitat, els dubtes i les possibles irregularitats que oferia el projecte.  
Fa pocs dies es van fer públics documents interns dels ministeris d’Indústria i Energia en què 
es detallava com l’empresa, just abans de començar les obres, va triplicar el cost de les 
instal·lacions, i es va passar d’un pressupost inicial de 400 MEUR el gener de 2007 als 1.272 
MEUR de l’any 2010. A més, també es va saber que no hi va haver un sistema transparent 
d’adjudicació de l’obra, de manera que, a la pràctica, va ser una ‘autoadjudicació’. Així va ser 
com només s’hi va poder presentar una única empresa, l’ACS de Florentino Pérez, qui, a la 
vegada, era el principal accionista de l’empresa gestora del magatzem de gas Escal UGS. 
Segons un informe redactat l’any 2012 per la Secretaria d'Estat d'Energia, pertanyent al 
Ministeri d'Indústria, l’empresa ACS podria haver incrementat fins al 17 % el benefici industrial 
gràcies a la construcció del Castor.  
El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí i, després que 
s’enregistressin centenars de terratrèmols, el 26 de setembre, el Ministeri d’Indústria i Energia 
ordenava el cessament de l’activitat del magatzem de gas, una instal·lació que encara estava 
en fase de proves i que, per tant, no estava operativa. 
El juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l’explotació i el 3 d’octubre del 
mateix any el Govern espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel qual s’encarregava a Enagás 
la hivernació de les instal·lacions del magatzem de gas Castor i s’aprovava el pagament, en el 
termini de 35 dies, d’una indemnització a l’empresa concessionària de 1.350 MEUR. Aquesta 
quantitat més els respectius interessos durant 30 anys, la pagaran els consumidors mitjançant 
el rebut del gas.  
El 3 de maig de 2017, el Ministeri d’Energia feia públic l’informe del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), que certificava allò que altres organismes i científics ja havien advertit amb 
anterioritat; és a dir, que la injecció de gas al magatzem submarí Castor va originar el miler de 
terratrèmols. Cal recordar que la Declaració d’Impacte Ambiental de les instal·lacions del 
Castor no va incloure cap estudi per avaluar els riscos sísmics associats al projecte, malgrat la 
proximitat d’una falla a la plataforma marina. I això que tant l’Observatori de l’Ebre com l’Institut 
Geològic de Catalunya i la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia havien apuntat i 
demanat la necessitat de fer estudis detallats sobre el risc sísmic de l’activitat. 
El Ministeri, arran de l’informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas s’haurà de 
desmantellar quan sigui segur i que continuarà en estat d’hibernació, això sí, amb un cost anual 
de 15,7 MEUR que també recaurà en la factura del gas que paguen els consumidors.  
Davant la necessitat de desmantellar de manera immediata les instal·lacions marítimes i 
terrestres del Castor, i de dirimir les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels 
que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor, el Grup 
municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 15 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; Sr. Vicente 
Pérez; Grup mixt; PDeCAT; ERC; FIC i C’s) i 1 abstenció (grup municipal: Sr. Juan 
Gallardo) acorda:  
 
Primer. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem de gas 
submarí Castor, que se segellin els pous i se’n desmantellin immediatament totes les 
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instal·lacions marítimes i terrestres, com també que es reverteixi als propietaris les servituds 
afectades pel gasoducte, l’enretirada del gasoducte, la restitució ambiental i paisatgística dels 
espais afectats pel projecte i l’estudi de rescabalament per afectacions, tant del projecte com 
dels terratrèmols, fins i tot en els casos de lucre cessant de finques i empreses dels propietaris. 
Segon. Demanar al Govern espanyol la creació d’una Comissió Informativa de seguiment de 
les accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en formaran part els 
ajuntaments i governs autonòmics directament afectats pels terratrèmols provocats pel Castor. 
Tercer.  Demanar al Govern espanyol l’elaboració d’un informe jurídic sobre l’operativitat de les 
instal·lacions del Castor, tant en el moment de l’inici dels terratrèmols com avui dia; d’una 
auditoria tècnica del projecte, i d’un informe sobre l’estabilitat i el risc sísmic que presenta 
actualment la zona que va patir els sismes. 
Quart. Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació 
contractual, administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de Cuentas, perquè 
fiscalitzi tot el procés economicoadministratiu relacionat amb el projecte, investigant-ne els 
costos, les despeses i el dèficit generat per aquesta actuació. 
Cinquè. Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària, d’una Comissió 
d’Investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels que 
van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor i emprendre 
les accions legals pertinents que se’n derivin. 

Sisè. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre d’Energia, 
a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, al Tribunal de Cuentas, a la 
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, i al comissari de Medi Ambient de la Unió 
Europea. 

16. Precs i Preguntes 

Sr. Alcalde: Passaríem al següent punt que seria Precs i preguntes. Per part de la FIC, Sr. 
Aragonès. No? Per part de Ciutadans?  
 
Sr. Velasco: Sí, antes de nada, se me había pasado, por cuestiones de trabajo no he podido 
venir para felicitar a la trabajadora de la casa, la Sra. Grifoll, que me imagino que pasará a 
disfrutar de su merecida jubilación. Era un recordatorio. Gracias. Sí, tenía varias preguntas. 
Una pregunta es para la regidora de Cultura, Núria Esquius. Nosotros volvemos a recordar… 
Tengo que hacer un pequeño inciso, yo he visto más o menos cómo, bueno, cómo se interpela 
pero creo que, defendiendo a mi compañero de Oposición, creo que venimos aquí a interpelar, 
creemos que venimos a hacer lo mejor que podemos y, en este caso, yo, me ha llamado un 
poco la atención que no se quiera contestar o se pretenda que porque reiteremos preguntas se 
dé por hecho que… yo creo que si no recibo las preguntas correspondientes, preguntaré una y 
muchísimas veces, creo que es mi labor. A alguien no le puede gustar, de acuerdo, pero yo le 
tengo que aportar a mi compañero que creo que es nuestro derecho venir aquí a hacer nuestro 
trabajo y cada uno gana su espacio. 
 
Sr. Alcalde: Entiendo que es así, Sr. Regidor, e insisto yo, en ningún caso, en ningún momento, 
no he dejado hablar ni que la gente pregunte, simplemente ha sido un comentario, lo he hecho 
de manera distendida, pensando de que no iba a molestar. Ya he dicho que no era mi intención 
y ya está. Pero en ningún caso, y ha sido oportunamente, ha sido en este momento, yo… o si 
no recuérdemelo, cuándo he tenido que, no he dejado dar una explicación, a no ser que por 
motivo del debate se haya tenido que parar pero lo siento mucho. Me parece bien que se 
apoye y que lo apoye pero en ningún caso he pretendido, ni muchísimo menos, que no dé su 
explicación e, insisto, lo he hecho de manera distendida, hay momentos del Pleno que se 
producen estas sonrisas, estas miradas, estos comentarios, en este caso al Sr. Regidor no le 
ha gustado y ya está. Le puedo decir yo que hay otros casos que los regidores también hacen 
comentarios y no pasa lo mismo pero ya está solucionado.  
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Sr. Velasco: Gracias. Sí, yo voy a ir, a reiterar una pregunta para la Sra. Regidora de Cultura, 
Núria Esquius, y me gustaría preguntar el estado de la oficialidad de la escuela de Música a día 
de hoy. Gracias.  
 
Sra. Esquius: Bueno, como ya he comentado en un par de plenos, lo que defendíamos, bueno, 
lo que he defendido desde un principio es que la Escuela de Música fuera una única escuela. 
Entonces, en este sentido, y paralelamente, que ya lo explicamos en estos plenos, se hizo por 
un lado empezar el proyecto y por el otro hacer la consulta a la Generalitat. En esta consulta a 
la Generalitat, esperábamos recibir un informe que, finalmente, recibimos y, ya esperábamos el 
sentido del informe, lo que pasa que al mandar, para hacer el informe introdujimos un cambio 
que… o sea, en el primer informe que se recibió en el 2011 se cuestionaba la salida de 
emergencia porque desde la tercera planta no hay escalera de emergencia. Entonces, yo 
propuse que formara parte de la escuela de música, como salón de actos, la sala que tenemos 
aquí al lado. En ese sentido, el requerimiento de la escalera ya no existe, pero delante de mi 
sorpresa han aparecido requerimientos de la escalera, de la altura de los peldaños, de la altura 
y de la forma y de material de la barandilla, etcétera. La altura de los peldaños, evidentemente, 
no se puede cambiar a no ser que se haga una reforma entera de la escalera y, aunque ya 
preveíamos que el informe iba a ser negativo, lo teníamos que esperar para estar seguros, 
porque si hubiera sido positivo, la escuela hubiera seguido, o sea, hubiéramos podido hacer 
una única escuela con dos sedes, una en Miami y una en Mont-roig. A partir de aquí, que 
también lo dije y lo he dicho en dos plenos, se está haciendo el proyecto de la única parte de la 
escuela que se puede legalizar, que sería la parte de Miami. Entonces, habrá por un lado 
escuela de música en Miami y aula de música en Mont-roig a la espera de solucionar los 
posibles problemas de legalización de esta parte y que pueda ser lo que hemos dicho, o una 
sede, u otra escuela o esto ya se verá porque eso sería un futuro. Ahora mismo, en esta casa, 
ya sabes que hay muchísimos proyectos por hacer y se está redactando el proyecto para 
tramitarlo. 
 
Sr. Velasco: Gracias, era recordarle únicamente para saber en el estado que estaba. La 
explicación que me ha dado se la agradezco pero tengo recordatorio de los plenos anteriores.  
 
Sra. Esquius: Sí, sí, estoy de acuerdo que me lo recuerdes porque es un tema que me 
preocupa y la verdad que quiero sacar adelante.  
 
Sr. Velasco: Muy bien. Me gustaría recordarle al señor, también pregunta para el Sr. Regidor 
de Deportes, Ángel Redondo… 
 
Sr. Alcalde: ¿Podría acercarse un poco al micro por favor? 
 
Sr. Velasco: Sí, sí. 
 
Sr. Alcalde: No surt el cable? 
 
Sra. Aragonès: Hem d’estar així. És que no arriba, no s’aixeca. I és molt incòmode parlar així.  
 
Sr. Velasco: Es que si tiro, como estamos justos de presupuesto, lo mismo nos quedamos sin… 
 
Sra. Esquius: Sí que da, lo que no tiras bien.  
 
Sr. Velasco: ¿A ver? ¿Seguro? [Inaudible 1:30:50] Yo creo, soy… de nacimiento soy de al lado 
de Bilbao pero bueno… Bien, ¿ahora sí? Muy bien. Quería preguntarle al Sr. Ángel Redondo, 
regidor de Esports, casi es, yo creo que es la pregunta del verano, Sr. Regidor, los campos de 
futbol de césped artificial, ¿para cuándo? Porque en el pleno pasado quedaban 10 o 15 días y 
nos gustaría como siempre recordarle y que nos explique el estado actual. Gracias. 
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Sr. Redondo: Le podría leer lo que pone el pleno pasado, le voy a decir exactamente lo que 
pone. No. Primera semana de julio. La previsión es que cuando tengamos el proyecto, se 
apruebe por Junta, haya el tiempo de exposición, estamos en ello y pone “primera semana de 
julio”, seguimos con ese mismo calendario. Ayer mismo ya hicimos, se está trabajando para 
que en cuanto pase el periodo de exposición pública, al día siguiente ya empiecen a trabajar, 
previendo que no va a haber ningún problema, con lo cual se está trabajando en ello. Ayer 
mismo hablamos del tema del marcaje, estuve hablando con los dos clubs para saber su 
opinión al respecto, bueno, ya decidimos cómo lo queríamos cada uno marcar, se está 
trabajando. Sigue el mismo plazo a día de hoy, primera semana de julio del 2017.  
 
Sr. Pellicer: Voldria fer una aclaració amb tema dels camps de gespa perquè tenim que ser tots 
conscients que avui hem aprovat una modificació per a fer els vestuaris al camp de Mont-roig, 
deixa’m dir. És evidentment que farem, abans, és a dir, tot i els plaços, perquè no tindria sentit 
fer el camp de gespa i després fer rases al costat per fer els vestuaris. És a dir, aniran 
conjuntament però veuran, per lo menos en el camp de Mont-roig, que s’adalantarà una mica 
més la construcció del vestuari que anirà paral·lela a la construcció del camp de futbol però, 
vull dir que avui hi ha hagut aquest fet. Això era una cosa que no estava prevista, ara s’ha 
resolt amb aquesta modificació i, a partir d’aquí, pues, quan arribi el termini tindrà els seus 
camps de gespa amb els seus vestuaris.  
 
Sr. Velasco: Si hemos votado a favor las modificaciones de crédito es porque creemos que es 
necesario los campos, los vestuarios.  
 
Sr. Pellicer: M’ha semblat fer clar aquesta aclaracio perquè, és a dir, hem aprovat això, sí que 
hi ha uns terminis com diu el regidor, però sí que tenim que acabar de fer conjuntament això. 
 
Sr. Velasco : Muy bien. La siguiente pregunta es volver casi lo mismo unos meses atrás y nos 
gustaría preguntarle al responsable municipal, el Sr. Gairal, regidor de Medioambiente. Para 
resumir, yo escucho en las diferentes Comisiones, en los diferentes espacios que nos 
movemos, Mont-roig, Miami, que son municipios sobretodo enfocado al Turismo, etcétera, 
etcétera, etcétera. Actualmente, creo que hemos iniciado la Mesa de Turismo que esperemos 
que tenga una buena acogida, pero una de las primeras cosas que hablan del entorno, del 
espacio playa-litoral y luego siempre se oye comentar los espacios verdes, los bosques, 
nuestros espacios de flora. Pero hay una cosa que nos preocupa desde hace 8 o 9 meses, 
quiero reiterarle otra vez la pregunta, es la recogida de los residuos del tema de la 
construcción. Creo que es vergonzoso que no se haya gastado un triste euro en recoger estos 
vertederos que sabemos que son incontrolados. Y estamos de acuerdo en el que es un tema 
difícil pero, como difícil en este municipio hay otros temas, creo que deberíamos empezar a 
poner algún medio, hacer alguna dotación para, por lo menos, no digo… sé que ha habido una 
campaña de concienciación que la veo correcta, hay que empezar y seguir con la 
concienciación a nivel escolar, pero, señores, y con la basura y las toneladas, las miles de 
toneladas que tenemos en el municipio, ¿qué hacemos? Podríamos decir a los turistas que 
quieren acercarse a estos espacios, ¿les prohibimos que se acerquen para que vean 
exactamente el espectáculo que hay? A veces, hemos pasado alguna recogida de las 
Semanas Europeas, me gustaría proponer que esas Jornadas Europeas que me parecen 
correctas la próxima vez las dediquemos para esta retirada de escombros o que participemos. 
Me gustaría preguntarle al Sr. Regidor si tiene algún plan, si le tendré que hacer la pregunta 
dentro de un año o sencillamente ya pondrá atención a este problema que creo que es 
desastroso para nuestro municipio. Gracias. 
 
Sr. Gairal: No solamente desastroso sino histórico. Y entonces le tengo que decir que, 
afortunadamente, la educación que se ha ido haciendo durante estos años también tiene sus 
frutos y el escándalo que había antes se ha reducido bastante considerablemente. Nos queda 
la concienciación en el punto que usted ha dicho de los residuos, diría yo, derivados de la 
construcción, los residuos más bien derivados de las personas físicas ya casi que está 
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controlado. Recordarle que en las zonas protegidas que son los PEIN [Inaudible 1:36:34], 
tenemos dos PEINS [Inaudible 1:36:35], en la Ermita de la Roca y en el Estany Gelat, en estas 
dos zonas se está controlando perfectamente, hay momentos puntuales de pequeñas 
actuaciones de los servicios municipales para hacer alguna limpieza pero está bastante 
controlado. El descontrol está en las zonas privadas de la gran extensión que tenemos en el 
término municipal. Hoy, precisamente, en la Junta de Gobierno, precisamente hoy, he dicho 
que, por favor, por parte del departamento correspondiente, se acelere al máximo la 
contratación del servicio de vigilancia que se lo dije en un pleno que hay previsto para este año. 
Este servicio de vigilancia le diré que actúa, es un servicio privado, pero que actúa de forma 
particular haciendo denuncias, haciendo denuncias por su cuenta a la policía municipal. O sea, 
que todo y estar contratado por el Ayuntamiento, está haciendo una vigilancia en pequeña 
intensidad porque no se le permite más. Pero nosotros lo que queremos es que lo haga en una 
intensidad mucho más importante que creo que sería la fórmula de evitar estas abocaments 
que hay en el término municipal. Últimamente, la semana pasada, hizo una denuncia 
importante y hoy, precisamente hoy, hemos estado en la Junta de Gobierno comentando sobre 
la contratación del tema porque estamos a mitad de año y dijimos que contrataríamos eso. 
Cuando hay una… En cuanto a derribos depositados, esta mañana también por parte del Sr. 
Alcalde, ya también se han dado las instrucciones oportunas de una zona determinada muy 
cerca de Miami Playa, una zona determinada donde incluso ha habido un vaciado de productos 
de pintura y productos químicos. Entonces ya se ha dado la orden del cierre de la zona, se ha 
dado la orden de limpieza, en concreto de esto. En cuanto al gran volumen que está diciendo 
usted, siempre se aprovecha el gran volumen para hacer una limpieza general de todo el 
municipio, se ha hecho en muchas ocasiones, cuando sale una subvención de la Generalitat 
para poder hacer esto porque la Generalitat va sacando históricamente subvenciones para 
hacer eso porque no es un problema nuestro, esto es un problema de toda Catalunya y de 
municipios vecinos. Entonces estamos en la expectativa. Yo sé que el Sr. Redondo también, 
que es el responsable de este asunto de los residuos, está al tanto de cualquier posibilidad de 
subvención para iniciar nuevamente, como otras veces, el inicio de la limpieza de muchas 
zonas que vuelven a estar con basura, zonas que han estado limpiadas anteriormente. La 
policía municipal también ha hecho últimamente unas denuncias dentro de su ritmo y de sus 
posibilidades. O sea que más no podemos hacer. Estamos en el asunto, estamos sufriendo 
como todo el mundo la situación, y el Ayuntamiento cuando se hace el plan de empleo 
municipal, dedicamos la gran parte de estas personas a la limpieza de residuos, sobre todo las 
zonas urbanas, [Inaudible 1:39:49] y de accesos y de caminos que es lo que más se ve al 
público pero nos quedan las zonas interiores donde se esconde las personas para vaciar estos 
residuos. Pero ya le digo, estamos en la cuestión, la cuestión de contratar una empresa para 
que haga la vigilancia específica de los residuos, es inminente y esperemos que dé sus 
resultados.  
 
Sr. Velasco: La verdad es que, a ver, dedicar recursos en vigilancia nos parece correcto pero 
yo esperaba algo más ambicioso que me contestaría, que me diría que han retirado x 
toneladas, que han inventariado, que han hecho un plan de retirada de residuos, lo que me ha 
comentado es casi genérico, casi me está invitando a que le vuelva a preguntar dentro de unos 
meses exactamente o le hagamos la siguiente propuesta: un plan de retirada de residuos. 
Porque le recuerdo que tenemos una ordenanza municipal de residuos que creo que nos 
obliga. Lo que me está diciendo es muy general, lo que nos preocupa, sobre todo, es el 
inventario que hay de los residuos que no se mueven, yo por las zonas donde paso… es más, 
hemos utilizado la herramienta… la línea verde, que creo que es una buena herramienta, y 
estos residuos siguen desde hace años en los mismos espacios y quien viene los acumula 
porque da por hecho que ya es un vertedero incontrolado. Creo, le vuelvo a repetir, que se 
tendría que ser más ambicioso en este grave problema que tenemos.  
 
Sr. Gairal: Bien, le he expuesto que estamos a la cuestión, esperando que haya una aportación 
económica de la Generalitat para poder actuar como siempre se ha actuado. Le digo que los 
residuos se retiran y le diré puntos concretos que el año pasado se retiraron y se limpiaron con 
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el Plan de Empleo Municipal, en dos meses volvía a haber otra vez residuos, estando 
señalizado y sitios que a lo mejor se ven desde la carretera. O sea que la persona que va allí a 
vaciar a lo mejor lo han podido ver desde la carretera, tampoco no se han escondido tanto, ya 
no le digo los que se esconden. Y, ya le digo, en el momento oportuno que la Junta de 
Residuos nos apoye económicamente, se actuará. También le tengo que decir que el volumen 
económico de retirar todo esto en estos momentos es inasumible por el presupuesto municipal 
de este año si no hay la ayuda porque esto sube mucho dinero y el Plan de zonas afectadas 
está controlado, está con coordenadas donde están todos los sitios y se actuará cuando se 
pueda. Pero ya le digo… y lo que afecta a cosas peligrosas como son los residuos químicos o 
de pinturas, esto se está… es lo más urgente lo que se hace, se actúa inmediatamente. 
 
Sr. Redondo: Sí, yo quería aclarar este punto. Sí se ha actuado. Ha habido centros donde, 
sobre todo, si hay materiales peligrosos, riesgos de incendio, se actúa de urgencia. El 
problema es que no llegamos a todo pero lo urgente, sí. Acordaros el último pleno el tema de 
los cristales, aquello famoso de la denuncia que… bueno, esto ya no está, ¿por qué? Porque 
hay un riesgo. Evidentemente, trabajamos en esa línea, ¿vale? Y, luego, lo que ha comentado 
de la ayuda [Inaudible 1:42:57] europeas, las Jornadas Europeas, esto va, no está saliendo 
bien, tenemos que mirar de ponernos un poco las pilas porque va indicado más a la educación 
que no a la limpieza en sí. No podemos porque para hacer esto la maquinaria, camiones… No, 
no, esto son unas Jornadas Europeas que van más dirigido a ir a recoger para saber lo que no 
hay que dejar en medio del monte que no el hecho de limpiar la zona en cuestión. Nos está 
costando enganchar a la gente para que nos ayuden en esta actividad pero, ya te digo, va más 
dirigido a la educación que no a la limpieza. 
 
Sr. Velasco: De acuerdo. Gracias. Sí, mi última… 
 
Sr. Pérez: Perdón, un momento, yo creo que más que… perdona, sólo un inciso, porque 
limpiar, ya hemos limpiado en el municipio, nos hemos gastado en subvenciones ciento y pico 
mil y dos cientos mil euros, y lo has limpiado hoy y mañana ya está sucio otra vez. Es un 
problema de cultura y de educación. A lo mejor, precisamente, más que de limpiar, porque, 
claro, residuos tienes en el urbano y tienes en lo rústico. Y yo te pregunto a ti, ¿tú qué 
limpiarías antes el urbano o el rústico primero? Porque, claro, si tienes que limpiar los dos, nos 
desmadramos. Yo, a lo mejor, lo que sería más partidario, mira lo que te digo, más que limpiar, 
sobre todo en el rústico, es de dejarlo y poner vigilancia para cazar a la gente, es un problema 
de cultura. Si mañana este Ayuntamiento destina trescientos o cuatrocientos mil euros en 
limpiar, como ya se hizo alguna vez con el Sr. Gairal en subvención, y al día siguiente vuelve a 
estar otra vez sucio, y a los tres meses está igual, está igual que cuando lo limpiaste, es un 
poco lo que les pasa a los de Costas, que van echando arena para que se la lleve el mar. 
Siempre es otra vez lo mismo. Pues a lo mejor no sería un tema de limpieza sino de realmente 
perseguir al que lo echa, y cuando a alguien le tocan el bolsillo bien tocado y se le vaya la 
manía, empezando con gente que nos viene de fuera, porque nos viene mucha gente de fuera 
a echar restos al municipio, pero también hay gente que vivimos aquí, pues cuando a esta 
gente realmente se les cace y se les cace bien, pues entonces se les quitará el vicio de 
echarlo. Porque yo creo que no es un problema de limpieza, es un problema de educación y la 
única manera de cambiar desgraciadamente en este país la educación es a golpe de talonario.  
 
Sr. Velasco: Bueno, sí, bueno, al final, hay una denominación por ahí que el que contamina 
tiene que pagar. Yo estoy de acuerdo y le vuelvo a decir que sé que han hecho una campaña 
de concienciación a nivel de educación pero, vamos a ver, yo, por ejemplo, en el control de 
estos caminos si una persona ya sabe que casi un vertedero es oficial, mi pregunta es: ¿no se 
pueden poner un par de cadenas para que no acceda esa gente y evitar que en estos caminos 
que están más que ya reconocidos por la gente del pueblo y, la que no lo es, tiene toda la 
facilidad de salir de la autovía o del plano que sea y entrar, si tendría alguna intersección para 
acceder ahí como yo he visto en otros municipios, pues seguramente les costaría más y 
dejarías el espacio para que las demás personas pasarían y disfrutarían de nuestro municipio.  
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Sr. Pérez: El que lleva residuos en su vehículo, no te preocupes, que a su casa no vuelve con 
ellos.  
 
Sr. Velasco: Bueno, en fin, gracias por las explicaciones y a ver si entre todos podríamos, yo 
creo, que encontrar una solución más satisfactoria porque conformarse, creo, que no es 
nuestra labor. Tenemos que intentar hacer algo más.  
 
Sr. Pérez: No he dicho eso, al contrario, he dicho que no hay que conformarse, hay que 
sancionar a la gente y sancionarla bien, más que limpiar.  
 
Sr. Velasco: Bueno, son diferentes opiniones. De todas formas, gracias por las explicaciones. 
Mi última pregunta es para el Sr. Alcalde. Hace meses atrás, creo, sobre un tema del proyecto 
de recuperación medioambiental y paisajístico de las calas de Mont-roig del Camp, pidió, como 
es evidente, creo que es normal y creo que recibió la misma respuesta de los grupos de la 
Oposición, para apoyar un escrito que se elevó a, en este caso, comentó, a los diferentes 
grupos que tenemos representación en el Parlamento. Bien, en este trabajo que creo que 
hemos hecho y que hemos colaborado, nosotros recibimos un escrito del Gobierno con fecha 
de entrada y salida el 24 del 2017, se lo comenté a usted y sólo era para aclarármelo porque, 
por otro lado, veo que hay alguna actuación, le voy a leer y nos podría un poquito explicar 
dónde estamos. “El proyecto de recuperación medioambiental paisajístico de las calas de 
Mont-roig del Camp, Tarragona, entre los mojones [Inaudible 1:47:42] 275 del [Inaudible 
1:47:47] por el orden municipal 050812 fue redactado por la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medioambiente. Dicho proyecto no ha sido aprobado, la viabilidad y ejecutividad [Inaudible 
1:48:05] del proyecto dependía de la previa y efectiva puesta a disposición para su 
incorporación al dominio público marítimo-terrestre de los terrenos afectados por el mismo, 
exigencia básica regulada por la propia Ley de Contratos del Sector Público por la cual el 
Ayuntamiento revisó y actualizó su planeamiento urbanístico general determinando que los 
campings de la zona redactaran cada uno un plan especial para su posible aprobación por las 
administraciones urbanísticas catalanas, Ayuntamiento y Generalitat. Los terrenos afectados 
por el proyecto, viene la contestación, no han sido aportados por el Ayuntamiento, sin ellos no 
se puede dar continuidad administrativa para llevar a cabo la licitación y posterior ejecución de 
la actuación. Cuando se disponga de los terrenos y exista la disponibilidad presupuestaria 
podrá licitarse el tramo de paseo correspondiente. Madrid, 28 de marzo del 2017.” Le facilitaré 
una copia al Secretario y le pido un poco explicaciones porque creo que es un tema importante. 
Gracias. 
 
Sr. Alcalde: De nada. A ver, esto es una respuesta a una pregunta que hizo su grupo en el 
Congreso de los Diputados en la Comisión correspondiente, entiendo yo. Veo que en la 
respuesta mezclan cosas porque mezclan cosas de campings y… no, no, no hace falta… y 
cosas con el Paseo que no sé muy bien qué relación tiene. En cualquier caso, a raíz de 
diferentes reuniones que hemos tenido y finalmente, tanto aquí en Tarragona como en Madrid 
en dos ocasiones, se arrancó el compromiso por parte de, en este caso, del Ministerio y a raíz 
de la intervención de los diferentes grupos que tienen representación, como usted bien ha 
explicado, en el Congreso de Diputados, a raíz de esa intervención de una pregunta concreta 
del grupo de PDeCAT en una Comisión, con una interpelación, si no recuerdo malament, o una 
proposición nueva de ley… O sea, a partir de las diferentes preguntas, a partir de esto, todos 
fuimos apretando y en la reunión que tuvimos conjuntamente con el regidor de Urbanismo y el 
arquitecto municipal en Madrid, lo recordaran en el mes de abril, con la directora general, se 
llegó, se cogió el compromiso de que se empezaría a ejecutar haciendo una separata de la 
primera fase de este proyecto del Paseo Marítimo de las calas. Una de las cosas que alegaron, 
que alegó el Ministerio es que faltaba la cesión de algunas de las partes afectadas dentro de 
este Paseo. Nosotros les contestamos “si no tenemos el ejecutivo del proyecto, no podemos 
saber lo que está afectado y lo que no está afectado”, nosotros no teníamos este proyecto 
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ejecutivo, ellos tampoco lo habían publicado, por lo tanto, a partir del momento que nos dijeron, 
pues, miren, nos pasaron el documento de las zonas afectadas, el Ayuntamiento ya inició las 
conversaciones con las diferentes comunidades de propietarios, en este caso, de la primera 
fase que están afectadas para que se produzca una cesión de cara al Ayuntamiento, estamos 
hablando de puntas de 100 metros, de 80, son, bueno, que el Ayuntamiento se lo compensará 
a estas comunidades con alguna pequeña obra para que lo tengamos… Estamos en ese 
proceso de negociación de la primera fase. Del resto de las fases también lo que se va a hacer 
es, en esas zonas que ya están calificadas como zona verde, es iniciar el proceso de que estén 
cedidas. Iría un poco por aquí, no sé si le he contestado. El 23 de mayo vino… o a finales de 
mayo vino el subdelegado del Gobierno, volvió a reiterar que se ha hecho la separata y que 
está el compromiso de iniciar próximamente la primera fase del Paseo Marítimo de las calas. 
 
Sr. Velasco: En esta fase me imagino que es en la que yo he leído en la web del Ayuntamiento 
el proyecto del Paseo de las calas podría, exacto, leo textualmente, desencallarse, “se podría 
en 2018 comenzados los trámites para que el próximo año se pueda licitar la primera fase”. Si 
es así… 
 
Sr. Alcalde: Sí, somos prudentes en este aspecto, sí, somos prudentes porque sí que hay un 
compromiso verbal, hay unos documentos que ya nos han empezado a pasar, pero sí que es 
cierto que el Ministerio en otras ocasiones también se han comprometido y al final no se ha 
llevado a cabo, entonces, nuestra nota de prensa, la nota de prensa que ha hecho en este caso 
el Ayuntamiento es prudente, “podría desencallarse…”, estamos en esta fase. 
 
Sr. Velasco: Bueno, gracias por la prudencia y ojalá tengamos la siguiente noticia que 
verdaderamente se desencalla el proyecto. 
 
Sr. Alcalde: De acuerdo.  
 
Sr. Velasco: Que creo que además nosotros estamos totalmente de acuerdo. 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, entiendo que todos los miembros de este plenario están más que 
convencidos de la necesidad de este proyecto, sí. 
 
Sr. Velasco: Gracias.  
 
Sr. Alcalde: Y así lo demostraron en sus diferentes grupos en el Congreso, insisto, ¡eh! Esto al 
final, creo que la propuesta del Pleno estuvo bien pero estuvo mucho mejor el hecho que todos 
los grupos lo trasladaran, lo trabajaran, a mí diferentes grupos me pidieron información, incluso 
grupos que no están representados en el Pleno y sí están representados en el Congreso de los 
Diputados también presentaron, por lo tanto, yo creo que es un éxito de todos, sin ninguna 
duda. 
 
Sr. Velasco: Gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más preguntas? Per part d’Esquerra?  
 
Sr. Abbas: Sí, jo, sobre el tema del camp de futbol, treure’l una altra vegada. A l’anterior ple, 
crec que la data que va dir va ser el 20 de juny, crec. I els clubs també tenen la informació del 
20 de juny sobre els camps de futbol.  
 
[Inaudible 01:54:10] 
 
Sr. Pérez: Es que el proyecto tiene que estar en exposición pública durante días. Entonces, 
una cosa es la aprobación del proyecto y la exposición pública y cuando se puede, si no hay 
alegaciones, empezar a trabajar.  
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Sr. Abbas: Si és l’1 de juliol ho celebrem però jo, Fernando, fins que no veiem el camp de 
futbol, la gespa posada, no estarem contents.  
 
[Inaudible 01:54:35] 
 
Sra. Aragonès: Ai! T’he tret el teu però no el necessites, no? Després li torno. Val. És que això 
són els pols oposats. Referent a la pregunta que ha fet el Sr. Velasco, nosaltres els hi vam 
traslladar gairebé la mateixa al febrer del 2017 i jo recordo en aquell moment haver plantejat 
alguna opció, em refereixo als abocadors incontrolats, eh! Recordem nosaltres haver proposat 
dues opcions que no ens cansarem d’anar-les repetint. Jo em sembla que hem de fer molta 
més publicitat de les deixalleries que tenim. Hi ha molta gent que, encara que sembli increïble, 
encara que sembli increïble, hores d’ara hi ha gent que encara no sap que hi ha dues 
deixalleries municipals al nostre municipi. Hi ha molta gent que es pensa que han de pagar per 
anar a portar els residus, no hi ha coneixement general de que hi ha el servei d’aquestes dues 
deixalleries per poder-ne fer ús. Publicitin. Pot haver un telèfon, un telèfon d’informació únic pel 
tema de control de residus, dubtes, etcètera? Han exclòs ja el tema del porta a porta? Jo tinc 
constància que alguns treballadors de la brossa, si els truquem, ens vénen a buscar a casa 
trastos i, fins i tot, algun residu. La gent ho sap això? Ho podem explicar? Ho podem dir? Ho 
podem publicitar? A veure, les Jornades Europees, costa, costa molt perquè, tal com deia el 
regidor, el Tico, no recordo mai el seu cognom, Pérez, és un tema de conscienciació, és un 
tema... és que m’ho tapava la taula... és un tema de conscienciació, de cultura, etcètera. Però, 
clar, on estàvem ubicats a les Jornades Europees d’aquí Mont-roig? És que no ens veia ningú 
aquell dissabte al mati! Estàvem en una riera amagats a la part, és a dir, la gent, jo, com a 
usuària, vaig anar a treure el cap allà al pàrquing, vaig veure la senyalització de que era el punt 
de trobada però és que no es veia a ningú, no es veia els tècnics, no es veia els treballadors, 
no se’l veia a vostè mateix perquè estava present i, clar, fem-nos visibles, intentem buscar una 
estratègia que també sigui més profitosa. A veure, res, dues coses molt rapidetes, bastant 
simples però que a nivell d’usuaris té una repercussió important. Sr. Gallardo, estem pendents 
de la senyalització de les places de pàrquing, d’aparcament per persones minusvàlides a la 
Casa de Cultura. Ja han passat diferents plens que reiteradament se li està demanant 
senyalització. No sé exactament quina capacitat té el pàrquing per saber quin número exacte 
de places de minusvàlids hi podran haver però, com que la Casa de Cultura s’utilitza per molts 
esdeveniments, és lògic que hi hagi persones amb mobilitat reduïda que agrairien poder 
disposar d’aquest espai. I l’autobús, l’autobús gran de línia, el granate aquell que tenim, podem 
canviar l’adhesiu? Perquè és que donem una imatge tan lletjota amb aquell adhesiu desgastat i 
borrat. El miro a vostè perquè això no sé si és mobilitat o on tindria... ah! el Sr. Pellicer. 
 
Sr. Pellicer: No està pintat. Estem pendents dels logos de Nostreserveis. 
 
Sra. Aragonès: Del logo de Nostreserveis, jo em refereixo a l’autobús gran, eh! 
 
Sr. Pellicer: Sí, ja, però com tots els gestiona i el servei el fa Nostreserveis, lo que jo... 
 
Sra. Aragonès: Ah, val, d’acord. Perquè és que és... 
 
Sr. Pellicer: Jo el que em comprometo és a que canviarem el vell i ja està. Anirà sense fins que 
tinguem els nous logos. 
 
Sra. Aragonès: Val, i per últim, al Sr. Redondo. Recordo que vam presentar juntament Esquerra 
amb el PDeCAT la moció pels canviadors dels nadons. Ens la van tirar enrere perquè ens 
deien que ja era una iniciativa, era gairebé una realitat feta, que només calia, com qui diu, per 
trucar, agafar el telèfon al proveïdor i que ens els portés directament als poliesportius 
municipals i resulta que, clar, nosaltres retirem una moció i passen els mesos i no hi ha uns 
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simples canviadors per nadons als poliesportius municipals ni a cap altre equipament 
municipal. 
 
Sr. Redondo: Bé, a veure, primer, com vulgueu. 
 
Sr. Alcalde: Sí, si vols contestar tu primer la primera intervenció, d’acord. 
 
Sr. Gairal: Sí, perquè... Aviam, Sra. Aragonès, el que ha dit vostè que encara hi ha, que sembla 
estrany que encara hi ha persones que no sàpiguen que hi ha la deixalleria i és així. I jo li dic 
que la deixalleria, la d’aquí el Gurugú [Inaudible 2:00:37] es va ficar en funcionament fa 12 
anys. En aquell moment, es va fer una gran campanya informativa i porta a porta, la campanya 
informativa amb cartells i va donar molt bon resultat perquè hi va haver un abans i un acabat de 
la deixalleria. Històricament, els residus se tiraven als barrancs hasta fa 12 anys històricament 
se tiraven als barrancs, la gent ho anava a tirar a les rieres i als barrancs. A partir d’aquell 
moment, ja es va conscienciar a les persones i es va deixar de tirar-se als barrancs. 
Actualment, hi ha molt poca gent que vagi a tirar-ho als barrancs, molt poqueta gent, sí, sí, molt 
poqueta comparat amb la que hi havia que era l’abocador oficial. I llavors s’ha traslladat, els 
abocaments dels barrancs s’han traslladat a les zones interiors del municipi i això és el que 
nosaltres, l’experiència ens demostra i el que hem vist. Sempre hi ha hagut abocaments als 
barrancs incontrolats però, ja li dic, comparat amb el de fa 12 anys, no. Lo de les campanyes 
d’informació de les deixalleries és això però hi ha gent que encara no ho sap, però es van fer i 
es van notar les campanyes. En aquell moment, quan se va iniciar això també es va fer un 
servei de vigilància que més que de sancionar era informatiu i d’educació. Hi va haver una 
persona que es dedicava a anar a perseguir a les persones que anaven tirant i més que 
sancionar, informava i els donava les solucions al problema que és lo que ara volem tornar a 
ficar. I res més. Això, que la qüestió s’ha traslladat de barrancs a l’interior, que les campanyes 
es van fer i potser s’hauria de tornar a fer una campanya d’informació... 
 
Sr. Redondo: Ampliaré aquesta informació... 
 
Sr. Gairal: Aquestes persones que vigilaran els abocaments, portaran uns horaris, donaran 
solucions al problema que aquella persona té, perquè aquella persona té un problema que s’ha 
de desfer d’uns residus, clar, el problema és lo que hem dit, a casa no hi tornarà, el té 
d’informar, la persona aquella potser no està informada que és on ha tocat vostè lo punt, a lo 
millor no estan informats d’on tenen d’anar i quin horari tenen de fer, per lo tant això és el que 
ficarem en marxa. O sigui, no està, la idea que ha donat vostè és la idea que tenim nosaltres 
que és lo lògic del sentit comú, és tot lo mateix. 
 
Sr. Gairal: Gràcies. 
 
Sr. Redondo: Ampliaré aquesta informació. A veure, primer, el que comentaven del camp de 
futbol, a la Junta del dia 5 de maig, 5 de maig vaig dir, al Ple, perdona, al Ple de 5 de maig, la 
convocatòria de data de 10 de maig, vaig dir que està a punt d’aprovar per Junta de Govern, 
havia parlat amb els interessats del camp de futbol i, si tot va bé, a principis de juliol comença 
l’obra. Això va ser el 10 de maig. Continua igual, a principis de juliol, el que he dit abans. Està 
escrit. Val. Segon: la deixalleria. La setmana passada, a la Junta de Govern de la setmana 
passada es va aprovar una partida per adquirir cartells adhesius per ficar a totes les àrees, tant 
soterrats com no soterrats, en què informem que allà no és lloc de deixar coses fora de lloc, un 
telèfon on tenen que trucar perquè passem per casa a recollir. Val, això va ser la setmana 
passada, o sigui, quan arribi, començaré la campanya perquè, evidentment, tenim un problema 
molt important amb trastos que cadascú, fins i tot, jo moltes vegades vaig pel carrer... la falta 
d’informació, és molt fàcil dir “ah, és que jo no ho sé”, sí, sí, clar, “no ho sé”, és molt fàcil, el que 
diu el Sr. Gairal, fa un munt de temps que estan les deixalleries en marxa i la solució “no, no, és 
que jo això no ho sabia”, sí, sí...“no ho sabia”, val, bueno. Pues això està així. En quant tinguem 
la...començarem a col·locar-los i un telèfon per quedar perquè tu truques al telèfon, que serà el 
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telèfon de la deixalleria, i ja truques i quedes en un dia i una hora per deixar fora de casa.... 
intentem que sigui fora de casa, fins i tot, si tens un problema físic, ho dius i entraríem dins a 
buscar el voluminós, la idea és que no torni a haver voluminosos dintre el poble. Doncs 
comencem la campanya aquesta, val? El tema de la Jornada Europea, bueno, l’únic que vam 
tindre mala sort que aquell dia feia una miqueta de vent, se volava tot, vam dir “mira, aquí 
estem una miqueta recollits”, efectivament, no se’ns veia però va haver una campanya a la web 
municipal, va haver una campanya al Facebook, va haver carteleria i el lloc és el que era. 
Qualquier que diu “hosti, aquest és el lloc, no he vist a ningú... ah, mira estan allà!” Sí que és 
veritat que no era visible però el problema és que feia vent, volava tot i vam tindre que buscar 
un lloc que estava una miqueta... bueno, segurament no va ser un encert, val? I, per últim, 
nadons. Si t’has fixat en la modificació que s’ha fet, hi ha una partida per instal·lacions 
esportives, això està dintre això. I m’acaben de confirmar, perquè he enviat un missatge perquè 
em confirmessin que s’ha demanat avui, ja s’ha fet la... s’ha demanat com a... val? O sigui, ahir 
vam tenir una reunió amb l’empresa que va dir “venga va, ara ja tenim els diners, anem a 
començar” i una de les coses que vaig dir ja comprar-la era aquesta.  
 
Sra. Pérez: Bueno, jo tinc que dir que jo ja els tinc comprats els canviadors, ja veureu la 
factura.  
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Sí? Per part de Convergència? Ah, no, perdó. 
 
Sra. Aragonès: Dos segons per poder... 
 
Sr. Alcalde: Perdó, com ha dit...sí, sí. 
 
Sra. Aragonès:: A veure, Sr. Gairal, és que vostè parla de 12 anys enrere. Ha estat parlant de 
les campanyes, de lo que fèiem, clar, ha parlat en passat, jo el que em refereixo és en el 
present, en l’actualitat. Celebro, Sr. Redondo, que tant els canviadors com el tema de la 
campanya aquesta de sensibilització de donar a conèixer deixalleria o recollida de 
voluminosos, doncs, estigui ja gairebé en marxa. Perfecte, gràcies. 
 
S. Alcalde: No? Sí? Val.  
 
Sr. Chamizo: Sí, no, era una aclaració perquè... No, és que el meu company pregunta si s’ha 
dit algo de... 
 
Sr. Moreno: Hi ha hagut... o sigui, està previst posar un altre canviador, a part del poliesportiu, 
a la zona de la piscina?  
 
Sra. Aragonès: A tot arreu. Ah, doncs... 
 
 
Sr. Redondo:  I he dit i el que farem és ficar un canviador a cada un dels poliesportius. De 
moment és el que fiquem, de moment. Com que no? Sí, sí.  
 
Sra. Aragonès: No, si, sí, evidentment que no li discutiré la seva gestió i lo que farà, però 
nosaltres, reitero, encara que tenia el torn ell, la moció que vam presentar conjuntament 
PDeCAT i Esquerra Republicana van dir que no l’acceptaven, ens van demanar que la 
retiressin perquè la previsió era col·locar canviadors de nadons a tots els equipaments 
municipals, indiferentment si són esportius, si són turístics, si són culturals, educatius, etcètera. 
És a dir, el compromís que vostès van dir, no compromís, sinó que d’alguna manera ja estaven 
treballant en aquesta línia de col·locar canviadors, repeteixo, a tots els equipaments 
municipals. Que per això no van votar... la moció es va votar. La moció es va votar i es va 
perdre la moció i, fins i tot, van dir “no facin o no venguin que nosaltres estem votant en contra 
de posar canviadors, de col·locar canviadors per a nadons” ens van dir “no ho venguin això, no 
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estem en contra el que passa és que nosaltres ja ho tenim gairebé executat”. Pues, bueno, en 
què quedem? Turisme i instal·lacions esportives.... 
 
Sr. Redondo: Comencem. Comencem Turisme i poliesportius, ja veurem quan acabem fins on 
arribem. 
 
Sr. Alcalde: Sí, per part de Convergència? Perdó, PDeCAT. 
 
Sr. Chamizo: No, no passa res. Una coseta referent a lo que s’ha parlat aquí de la recollida i 
demés. Abans, per lo que ha comentat el Sr. Pérez, abans, per exemple, tot el que és el bosc 
del Club Mont-roig i demés, tots els camins, hi havia les muntanyetes que havia fet l’Ajuntament 
perquè la gent no passés amb els seus vehicles i demés, sí que passaven a lo millor camions 
més grans i tiraven allà al bosc. Ara no hi són, ara no hi són, bueno potser una mesura per 
pal·liar que al bosc del Club Mont-roig com pot ser un altre indret potser seria això. I, després, 
un altre referent a la deixalleria. Ara he buscat per internet i no sé si és... perquè va molt 
malament, no sé si és cert el que diré ara, que la de Mont-roig està oberta de dilluns a 
divendres, de 15 a 20 h, i dissabtes de 9 a 13 h, i a Miami de 9 a 13 h de dilluns a dissabte. És 
correcte? 
 
Sr. Redondo: Sí. 
 
Sr. Chamizo: Pues jo crec que una bona mesura seria ampliar l’horari de deixalleria perquè tots 
aquests incontrolats no fessin lo que fan de deixar-ho al bosc. O inclús el que passa en moltes 
urbanitzacions que ve gent de segona residència, que ve el diumenge i no sap on tirar tot lo 
que, la petita obra o el seu jardí. Llavors, si el diumenge també estigués oberta la deixalleria, no 
sé el cost que podrà representar això, seria una altra mesura per pal·liar una mica aquest 
problema que hi ha al municipi, d’acord? Bé, aniré amb una sèrie de preguntes molt ràpides 
que alguna me l’ha passat els veïns. A veure, aquestes dues últimes setmanes, pel Sr. 
Gallardo, s’ha registrat enverinaments d’animals a urbanitzacions, Sant Miquel, Masos d’en 
Blader, al Club Mont-roig també ha passat algo i no sé si a vostè li han notificat, li han arribat 
denúncies al respecte o què?  
 
Sr. Gallardo: Bé, no, segurament s‘ha produït alguna denúncia però no se m’ha traslladat. En 
tot cas, lo que puc fer és esbrinar-ho i els hi contesto però no, com a tal, no se m’ha comentat. 
Però prenc nota i faré la pregunta. [Inaudible 2:11:51] 
 
Sr. Chamizo: Ah, d’acord. Sant Miquel, al Club Mont-roig algun enverinament també s’ha 
produït. Si és així ha sigut com a dispers. Bé. [Inaudible 2:12:07] Sí. Val. Després, no sé si això 
serà pel Sr. Alcalde, aquesta pregunta, han fet ja... fa poc es va posar en marxa una app que 
va tenir un cost de quatre mil i pico d’euros, si havien fet alguna estadística d’ús d’aquesta app, 
dels usuaris i demés? Descàrregues i demés. 
 
Sr. Alcalde: Sí, segurament està feta però jo no tinc les dades ara aquí. L’última vegada que 
vaig preguntar, però això ja fa...va ser a les dos setmanes o algo així de ficar-se en marxa i em 
van comentar que hi havia unes 300 descàrregues, però estic segur que ara n’hi ha més. No sé 
si... [Inaudible 2:12:45] Ho preguntem i li diem. 
 
Sr. Chamizo: Després tinc una altra que és l’estat actual dels treballs de l’enllumenat públic que 
s’està fent al municipi. Com...? 
 
Sr. Alcalde: Sí. Bueno... 
 
Sr. Chamizo: Si van els plaços correctes, si es retrassaran, no? 
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Sr. Alcalde: No, anem sobre plaços. Aquí hi ha un tema que, sobre lo que existeix, és 
relativament fàcil que és treure la lluminària que hi ha i ficar l’altra. Sobre les parts noves, pues, 
bueno, parts noves o parts que no estaven prou bé com és el cas del Casalot, per exemple, 
s’estan trobant amb problemes amb el cablejat elèctric que hi havia, que no estava tot bé i això 
ho farà retrassar una mica més. S’està, hi ha màquines arrasadores per diferents carrers, 
aquells que s’han de ficar els nous. I, després d’una mica de valoració dels diferents tipus de 
lluminàries, la setmana passada es va decidir quin tipus de lluminària, després de valorar, 
s’utilitzaria que és una altra de les coses que faltaven. L’empresa va sobre plaços, en un 
principi, que abans de final d’any estigui tot... sí, perquè ho tenim que tindre al plec de 
clàusules i per tal d’optar a l’IDAE  s’havia de tenir tot enllestit a partir de, abans de final d’any 
però, insisteixo, s’ha començat per la part més lenta que és obrir rases, tota la part que seria 
més nova, no l’altra que seria canviar directament la lluminària, que això seria més ràpid i més 
visible.  
 
Sr. Pérez: Aprovecho… Yo quería pedir un poco disculpas al ciudadano porque es evidente 
que es verano, se están haciendo rasas y hay gente que tiene problemas para entrar y salir, 
hay algunas urbanizaciones por el tema del Turismo que ahora, la empresa, lo que hemos 
hecho es que no afecten a esas urbanizaciones o intenten afectar menos por el tema que hay 
gente que alquila a turismo, alquiler turístico y son más sensibles en el tema del ruido. Pedir 
disculpas al ciudadano porque evidentemente la máquina, la rasa no se puede hacer de otra 
manera. Y, por otro lado, como ha dicho muy bien el Sr. Alcalde, es un proyecto que tiene un 
plazo de ejecución, o sea, con el municipio tan complejo que tenemos no podemos esperar y 
empezar en septiembre a hacer rasas porque si no no daría tiempo, con lo cual, intentamos 
actuar en las zonas menos sensibles, por decirlo de alguna manera, evidentemente al 
ciudadanos le crea un inconveniente, el polvo, el ruido y tal pero es que no hay otra manera de 
poderlo hacer por un tema de fechas.  
 
Sr. Moreno: ¿Los horarios se respetan? ¿El horario de verano? 
 
Sr. Pérez: A ver, los horarios de verano se respetan, en principio, siempre que no haya 
denuncia. Si hay alguien, de alguna persona que hace una denuncia, entonces evidentemente 
a la empresa le diremos que empiece a cumplir horario como otra empresa normal y corriente. 
Si no hay denuncia porque nadie…la gente… el horario de verano hay gente que le molesta y 
hay gente que no, como lo que hablábamos antes de las palas, hay gente que le molesta que 
esté jugando a las palas delante de la playa y hay gente que no. Hay gente que entiende que el 
que lleva 20 años sin farolas, que le pongan la farola, a lo mejor cada uno hace una fiesta cada 
fin de semana y agradece que el Ayuntamiento o de que le toque la farola, y ese no va a 
denunciar. Te puede denunciar el señor que viene de vacaciones y viene a descansar y 
entonces se queje del ruido. Entonces, en ese caso, si hay una denuncia por escrito, entonces 
el Ayuntamiento inmediatamente a la empresa le dirá que cumpla el horario de verano.  
 
Sr. Chamizo: Al Sr. Alcalde, també. L’estat del procés participatiu de la Plaça Miramar, s’ha fet 
algo més? 
 
Sr. Alcalde: No, a més a més, el passat Ple, Esquerra també em va demanar el resultat del 
procés participatiu, crec que, no? No va ser Esquerra? No, preguntava PDeCAT el fet del 
resultat del procés participatiu, crec que vostè... ah, ho veu preguntar vosaltres! Em pensava 
que havia estat Esquerra. Hi ha un informe que us faran arribar perquè sí que hi ha uns primers 
resultats en els quals, per lo que m’han explicat a mi, doncs, hi ha un criteri bastant general 
sobre el que es vol i hi ha una mica de tot. Hi ha molta gent amb font, molta gent que es 
mantinguin els arbres, molta gent que sigui peatonal, però en canvi que passin els cotxes, o 
sigui que, al final, es recolleix tot bastant. Com deia, està, aquest informe ja està fet per part del 
departament i us ho faran arribar.  
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Sr. Chamizo: Una altra, a veure, no sé quan té previst incorporar-se el personal d’estiu de 
Secomsa o què per la recollida de brossa i demés perquè ens hem trobat que els caps de 
setmana, últimament, s’està acumulant molta brossa diumenges i demés a urbanitzacions, al 
poble... i era a veure, no sé perquè encara no està el personal d’estiu... 
 
Sr. Alcalde: Sí, comencen el 20... 
 
Sr. Redondo: El 22 de juny. 
 
Sr. Alcalde: El 22, però sí que és cert, això, amb aquesta part hem de lamentar que es 
produeixi això però es produeix perquè realment estem tenint molta afluència de gent aquest 
mes de juliol, de juny. S’ha avançat una mica la temporada, el sector ho està notant i això jo 
crec que també provoca en certa manera... El que passa que la previsió és el dia 20-22 de juny 
que és quan... 
 
Sr. Redondo: Fins el 12 de setembre. 12 de setembre. 
 
Sr. Chamizo: Al carrer Agustí Sardà, a Mont-roig, els vehicles passen a moltíssima velocitat i 
algun veí ens ha parlat a veure si es podia fer un informe a la policia o algo per ficar algun 
[Inaudible 2:19:13] bueno, no sé, em sembla que se li diu morts, els rectangles aquests també 
perquè la gent aminori la marxa i... [Inaudible 2:19:24] d’aquests. Si fa el favor d’aquest prec. I, 
després, ja tinc l’última, referent, no sé si ho han parlat a Junta de Govern o què aquesta 
setmana, era el posicionament que tindrà l’Ajuntament de Mont-roig vers el referèndum 
convocat per l’1 d’octubre. 
 
Sr. Alcalde: L’Ajuntament de Mont-roig, en aquests moments, està format per diferents grups, 
uns al Govern i altres a l’Oposició, i entenc que cada grup prendrà els seu posicionament. 
Respecte a les decisions que tingui de prendre l’Equip de Govern en base a aquesta 
convocatòria o aquest anunci que ha fet el President de la Generalitat, no, no ho hem parlat 
amb l’Equip de Govern. Jo li puc dir el que farà l’Alcalde, que qualsevol cosa que li mani la 
Generalitat que faci, li demanaré al Secretari que em faci un informe i si el Secretari em diu que 
“sí”, pues ho farem i si el Secretari diu que “no”, pues no.  
 
Sr. Chamizo: Em referia als equipaments municipals concretament. 
 
Sr. Alcalde: Perdoni? 
 
Sr. Chamizo: Me referia als equipaments municipals. 
 
Sr. Alcalde: Insisteixo, jo, com a alcalde, demanaré informe a la Secretaria i que la Secretaria 
emeti el seu informe i si és favorable, jo no tindré cap problema, i si em diu que no és possible 
perquè la llei no em deixa, doncs, no prendrem aquesta decisió. Parlo per mi, entenc que els 
membres de la Junta de Govern, arribat el moment, cadascú actuarà amb el seu criteri però, 
insisteixo, no ho hem parlat, no ha estat un tema que ens preocupi. Realment no ha estat un 
tema prioritari, no el tenim damunt la taula, no parlem mai d’aquest tema, també li he de dir, 
però nosaltres el que farem, si més no, entenc que la Junta de Govern el que ha de fer és 
complir la llei i jo el que faré també és complir la llei i, en aquest sentit, demanaré 
assessorament i informe corresponent al Secretari de la corporació. 
 
Sr. Chamizo: Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: De res. Si no hi ha cap pregunta més, aixecaríem l’acta, la sessió. [Inaudible 
2:21:38] Perdoni? En serio? Escolti... 
 
Sra. Aragonès:  Jo em sembla que és motiu important per donar-ho a conèixer...  
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Sr. Alcalde: Ja però...   
 
Sra. Aragonès:  ...que la vicepresidenta del Govern espanyol visita Mas Miró el dilluns 19. 
 
Sr. Alcalde: Sí, és un tema que s’ha tractat a Junta de Portaveus, ja en aquell moment vaig dir 
que jo no volia polititzar aquest tema, no sé amb quin sentit ho treu vostè, la veritat. A més a 
més, es reuneix amb la Fundació, que és una fundació privada, en el qual el president és 
l’alcalde però els regidors han rebut la seva oportuna invitació i aquells que hi vulguin anar, ja 
ho saben. No crec que s’hagi de dir res més o entenc que jo no és, crec que no trobo necessari 
donar més repercussió d’aquest tema. 
 
Sra. Aragonès:  Home, si ho fa la Fundació... 
 
Sr. Chamizo: És la Fundació la que fa la invitació? 
 
Sr. Alcalde: La Fundació Mas Miró és una fundació privada, d’acord?, en la qual, en aquest 
cas, el president és l’alcalde i el que, pues és la fundació qui comenta això, val? Si no hi ha res 
més, s’aixeca la sessió.  

 

El president aixeca la sessió, de la qual  cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

Fran Morancho López                                                           Octavi Anguera Ortiga 

Alcalde                                                                                 Secretari accidental 

 

14 de juny de 2017 

 
 


