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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ 
 
Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Núm de la sessió:  2017/13 
Caràcter de la sessió:  Ordinari 
Convocatòria:   10 de novembre de 2017 
Data:    15 de novembre de 2017 
Horari:    13:00 h. – 14:45  h. 
Lloc:    Casa de Cultura "Agustí Sardà" 
 
  
Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP 
 
Enrique López González, regidor PSC-CP 
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP 
 
Juan Gallardo Algueró, regidor IMM 
Vicente Pérez Mula, regidor IMM 
 
Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+ 
Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+ 
 
Francisco Chamizo Quesada, regidor PDeCAT 
José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT 
Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT 
Imma Margalef Ciurana, regidor 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 
Anna Cartanyà Beltran, tècnic serveis econòmics 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 
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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: Bon dia a tothom, donaríem inici del Ple 
 
1. Aprovar, si s’escau, els esborranys de les actes  de les sessions plenàries de dates 2, 

11 i 30 d’octubre de 2017. 
 
Sr. Alcalde: El primer punt seria l’aprovació de l’acta de la sessió, de les sessions anteriors, 
concretament la de l’11, perdó, la del 2 i 11 d’octubre i la del 30 d’octubre, no, del 2, de l’11 i del 
30 d’octubre. Ara sí. Si no hi ha res, si hi ha algun comentari, les donaríem, doncs, per 
aprovades. 
 
Sr. Chamizo: No, no, no jo sí tinc comentaris,  
 
Sr. Alcalde:  Ah! 
 
Sr. Chamizo: Sí, sí. Tinc comentari. Bé, el comentari que volíem fer sobre aquesta acta en la 
que no estem d’acord, en la del 2 i l’11 no hi ha cap problema, però dir que no estem d’acord 
en l’aprovació d’aquesta acta perquè pensem que no és correcta o no són correctes les 
paraules que va dir vostè en aquell Ple. És a dir, pensem que no... 
 
Sr. Alcalde: Quin ple és? 
 
Sr. Chamizo: El del 30 d’octubre. 
 
Sr. Alcalde: 30 d’octubre.  
 
Sr. Chamizo: 30 d’octubre. No s’adapten a la realitat quan diu que cap grup que va presentar la 
moció va trucar-lo per negociar la data del Ple extraordinari. El nostre grup municipal coneix 
perfectament la normativa de convocatòria dels plens extraordinaris, clar que la coneixem! Ja 
sabíem que vostè podia convocar-lo després de l’aplicació de l’article 155 que, per cert, vam 
votar a favor de la seva aplicació. Pensem, i vostè se’n recordarà que té molta memòria, que el 
dimecres dia 25 d’octubre hi havia un Consell d’Administració de Nostreserveis a l’Ajuntament. 
Sí? Després d’aquell consell la Sra. Aragonès li va preguntar quan convocaria el Ple i vostè li 
va dir que el dilluns dia 30. I, després, al passadís de la primera planta, tant vostè com la Sra. 
Aragonès i jo mateix vam parlar un altre cop de la data del Ple i li vam manifestar el nostre 
desacord amb la data fixada ja que era el dia que començava l’aplicació de l’article 155 per part 
del Govern d’Espanya i que em sembla que es va aprovar el mateix dissabte, es va publicar el 
mateix dissabte dia 28 i li vam dir que el dia 30 ja no tenia cap sentit fer-ho. Per tant, no digui 
que, com diu aquí vostè, que no vam voler negociar perquè pensem que això no s’adapta a la 
realitat i no és cert. A més, jo vaig acabar la meva intervenció dient-li que, jo li vaig dir que 
vostè és el que mana i vostè disposa però que no estem d’acord en què es celebri el dia 30. I, 
després, una altra apreciació és referent a l’excusa que vostè va donar, que aquí ho tinc anotat, 
l’excusa que vostè va donar no és la que diu al Ple i figura a l’acta. Vostè diu que ho fa perquè 
és política i perquè vostè fa política i que ho convoca per les atribucions que té com a alcalde 
en la convocatòria del Ple extraordinari. Doncs, haig de dir que això tampoc s’adapta a la 
realitat. A la Sra. Aragonès i a mi ens va dir que el convocava el dia 30 dilluns per l’agenda dels 
regidors, perquè era el dia idoni per tots els regidors, no? D’acord? I que ERC i nosaltres 
havíem presentat la moció el dilluns, vostè es va assabentar dimarts i que per quadrar 
agendes, aquesta que hem demanat tantes vegades que facin públiques i no ho fan, el millor 
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dia era el dilluns. Per tant, agrairia que la meva exposició d’avui figuri a l’acta i, si es pot 
canviar, es canviï. I jo penso que això és el que nosaltres aquell dia, dimecres, vam parlar els 
tres grups polítics, tant vostè com la Sra. Aragonès i com jo. 
 
Sr. Alcalde: D’acord. Algun aclariment més? No? Queda aprovada l’acta? Sí? Sí? D’acord. 
 
Sr. Chamizo: Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Següent punt: Donar compte dels decrets 1715... 
 
Sra. Aragonès: Perdoni, perdoni... 
 
Sr. Alcalde: Sí? 
 
Sra. Aragonès: Això vol dir que es farà aquest aclariment? 
 
Sr. Alcalde: A on? 
 
Sra. Aragonès: A l’acta? Pregunto. 
 
Sr. Alcalde: Al Ple que vostès no van assistir? En aquest Ple sí que es fa l’aclariment, 
evidentment que s’està aixecant acta del Ple que estem avui, a l’anterior Ple, no.  
 
Sra. Aragonès: No, em refereixo que a l’acta d’aquest Ple es reflectirà... 
 
Sr. Alcalde: Home, tot el que parlem en el Ple queda gravat i es transcriu després, sempre. 
 
Sra. Aragonès: Val, per tant, l’aprovació de l’acta anterior s’ha de sotmetre a votació si no 
s’aprova per unanimitat? 
 
Sr. Alcalde: Com diu? 
 
Sra. Aragonès: És a dir, si... 
 
Sr. Alcalde: A veure, no... [Inaudible 04:45] Sr. Secretari, si us plau. 
 
Sr. Secretari: Perdonin, eh! L’acta dona fe del que passa aquí i això es grava digitalment i es 
corregeix per part del personal de Secretaria de l’Ajuntament. I l’acta reflecteix el que es diu 
aquí. Si el que es diu aquí algú no hi està d’acord o pot faltar a la realitat...però una cosa és el 
que es digui i l’altra... O sigui, l’acta el que dona fe és del que es diu aquí. I, per tant, les 
manifestacions del Sr. Chamizo constaran a l’acta d’avui.  
 
Sr. Velasco: De todas formas, a ver… Buenos días a todos, yo es por aclaración. Yo ese día no 
asisto a la extraordinaria, al Pleno extraordinario, y lo que no se adapta a la situación es que 
alguien convoque, en este caso los grupos de la Oposición, un pleno extraordinario y algunos 
grupos no aparezcan y otros justifiquen que no quieren hacer defensa de esa moción. Yo me 
he leído el acta y me sigue llamando la atención que perdamos recursos de nuestro municipio, 
que nos hagan perder el tiempo a todos nosotros y ni siquiera para defender esa moción. Yo no 
sé si es una estrategia porque al final esa moción la ha negociado un tercio de las personas 
que preparan esa moción y, entonces, igual es una estrategia de futuro pero no la acabo de 
entender. Pedí en la Junta de Portavoces alguna explicación y nadie me supo dar una 
explicación. Gracias. 
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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 2, 11 i 30 d’octubre  
de 2017.  
 
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 
 
2. Donar compte dels Decrets del número 1715 al 188 1 de 2017. 
 
Sr. Alcalde: Gracias. Passaríem al següent punt que és donar compte dels decrets del número 
1.715 al 1.881 del 2017. Si hi ha alguna pregunta o aclariment? No? 
 
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. Medi Ambient. Expedient 7809/2017. Pla d'Acció p er l'Energia Sostenible [PAES] 

Sr. Alcalde: Passaríem, doncs, al tercer punt. Seria aprovar el Pla d’acció d’energia sostenible. 
En aquest sentit i arrel del Pacte d’alcaldes es va arribar a uns compromisos per tal de reduir el 
CO2 abans del 2020. En aquest cas, en el nostre municipi i després de fer un estudi es preveu 
que de reduir 13.889 tones de CO2 abans del 2020. Des de l’Ajuntament ja s’han començat a 
fer accions per això, com és el renovament de l’enllumenat públic, campanyes a les escoles per 
sensibilitzar els més petits, el Mercat Trastos Fora, la campanya per informar de la recollida de 
voluminosos, etcètera, etcètera. I el que faríem és aquell pla que va estar ja a exposició pública 
i que va estar informant-se, es va informar a tots els regidors que van assistir, que no van ser 
tots, doncs, passaríem a l’aprovació d’aquest pla. Per part dels grups algun comentari, alguna 
pregunta? No? Doncs, passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria, doncs, 
aprovat per unanimitat. 

Identificació de l’expedient :    Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) 

Expedient electrònic:  Serveis Territorials / Unitat de medi ambient / mav / 
7809/2017    

Tràmit:      Ordinari 

  

Fets  

1.   La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses pel 
Clima i l’Energia ”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació 
de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després 
d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
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2.   Aquest Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
  

3.   El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que 
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços. 
  

4.   L'Ajuntament de Mont-roig del Camp té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de 
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global 
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i 
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. 
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les 
seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència 
energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts 
renovables. 

  

5.   El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 9 de setembre de 2014 va acordar 
adherir-se el Pacte d’Alcaldes/esses per l’estalvi i l’eficiència energètica, va fer seus els 
objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i va adoptar el compromís de reduir les 
emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant el 
compromís de redactar els plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables. 

  

6.   L’Ajuntament de Mont-roig del Camp dins del compromís adquirit, ha elaborat un Pla 
d’Acció d’Energia Sostenible. L’abast del document respon a les directrius que s’estableixin 
per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclou una estimació de 
les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. 

  

7.   L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es compromet també a implantar el pla i a elaborar un 
informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de 
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en 
els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia 
sostenible a Europa. 

 
8.   Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de data 8 de novembre 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 dels ens locals. 

  
4.    Article 47 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 
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5.    Article  4.1.c  i 194 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

  

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

1.    Aprovar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible de Mont-roig del Camp redactat el mes de juny 
de 2017 per l’empresa Lavola. 
  

2.    Implantar aquest pla i elaborar un informe bianual per l’avaluació. 
  

3.    Designar al tècnic Sr. Josep Maria López Salazar per tal que assumeixi el control i 
seguiment de l’expedient. 
  

4.    Comunicar els presents acords a les parts interessades als efectes oportuns. 
  

Peu de Recurs  

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 
 
 
 
4. Hisenda.Expedient 12359/2017. Donar compte del R etiment del Seguiment de Pla 

d’Ajust del 3r Trimestre de l’exercici 2017 
 
 
Sr. Alcalde: El punt quatre és donar compte del retiment de seguiment del Pla d’ajust del tercer 
trimestre de l’exercici del 2017. Si us plau, regidor. 
 
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Com puntualment es ve fent i tenint en compte que 
l’Ajuntament encara es troba immers en aquest Pla d’ajust atès que en el seu dia va contractar 
una operació de crèdit emparada pel mecanisme de pagament a proveïdors, doncs, amb 
aquest retiment de comptes que es fa al Ministeri d’Hisenda, doncs, el que es fa és adjuntar 
totes les dades que se’ns demanen. Les vam comentar oportunament a la Comissió Informativa 
i estan a la seva disposició i és un informe d’intervenció, per tant, simplement comentar-los que 
amb motiu de la cancel·lació d’aquesta operació de préstec que vam aprovar el Ple passat, 
previsiblement ja sortirem del Pla d’ajust, amb la qual cosa minimitzarem el requeriment en 
matèria de retiment de comptes davant de l’Administració de l’Estat. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Si hi ha alguna pregunta o aclariment? No? 

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. 
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Veure arxiu adjunt "Proposta Hisenda 12359_2017.pdf" 

 
5. Hisenda.Expedient 11958/2017. Proposta de l’expe dient de modificació de crèdits 

número 19/2017, concessió de crèdits extraordinaris  i suplements de crèdits 
finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits i no us i majors ingressos procedents 
de subvencions. 

 
Sr. Alcalde: Passaríem, doncs, al següent punt. En aquest cas és proposta d’expedient de 
modificació de crèdits, el número 19/2017, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdits finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits i nous i majors ingressos procedents de 
subvencions. Si us plau, Sr. Gallardo.  
 
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Bàsicament es tracta d’un suplement de crèdit per un import 
de 383 mil euros i crèdits extraordinaris per 18 mil euros finançat amb nous ingressos de 
138.959 euros i baixes i anul·lacions de 363 mil euros. Què és el que es fa bàsicament? O 
sigui, els crèdits, quines actuacions fan? Pues, una acció en matèria d’inversions que és la 
segona fase del Club de Mar, l’adequació de l’entorn per un import de 306 mil euros; més una 
actuació puntual a l’entorn del camp de gespa de Miami per 10.900 euros, 10.926; i dos petites 
actuacions, una en matèria de comunicació i una altra que és l’adquisició de vehicles per part 
de l’entitat pública empresarial, Nostreserveis, per import de 66 mil euros. Com es finança això? 
Doncs, rebem una subvenció per part de Enresa que és la destinada específicament de 
caràcter finalista per la segona fase del Club de Mar per 138.959 euros i la resta venen de 
baixes o anul·lacions de crèdits que hem detectat que seran disponibles d’aquí al final de 
l’exercici per la qual cosa no s’emprenen i es destinen a reforçar aquestes actuacions en 
matèria d’inversió i de despesa. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Algun grup vol prendre, vol fer ús de la paraula? Sí? Per part 
d’Esquerra? 
 
Sra. Aragonès: Sí, jo tinc un dubte amb... 
 
Sr. Alcalde: Perdó, No havia vist que havia aixecat la mà el Sr. Velasco. 
 
Sr. Velasco: Sí, gracias. Sr. Gallardo, en bajas o anulaciones, me gustaría que me daría una 
pequeña explicación. No he podido acceder al expediente por varias cuestiones. Cuando en las 
bajas y anulaciones nuestro Servei i [Inaudible 11:06] mantenimiento y vía pública hace 
referencia a una disminución, perdón, definitivo, perdón, créditos definitivos 170 y 145 mil. Esta 
baja, bajas o anulaciones, vale. 
 
Sr. Gallardo: ¿Me especifica por favor la partida? Es que si no me pierdo. 
 
Sr. Velasco: A ver, 4, 5, 6, la séptima si le hago por cuadros. [Inaudible 11:40] Sí. ¿Esta baja y 
estas partidas es por obra que no se ha realizado? 
 
Sr. Gallardo: Gasto que se prevé no realizar. 
 
Sr. Velasco: Vale. ¿Me podría explicar? 
 
Sr. Gallardo: Posiblemente en el... 
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Sr. Alcalde: Sí, es la... 
 
SR. Pellicer: [Inaudible 12:04] Aunque lo tenga en el presupuesto de Nostreserveis, que lo 
tenga destinado para un tema, lo cambio, lo cambiamos para otro.  
 
Sr. Velasco: Y en el caso de la partida empezando por abajo, el tercer apartado “Nostreserveis, 
funcionamiento centros docentes y «llars d’infants»”. 
 
Sr. Pellicer: Sí, esto también…siempre básicamente personal. Le explico, le explico. Nosotros 
hacemos una previsión de plazas y de personal, si al final no se cumplen las plazas, tampoco 
va a hacer falta el personal. Esto en diferentes áreas. Está presupuestado y hay esta 
diferencia. 
 
Sr. Velasco: ¿No se han cumplido las plazas ni…? 
 
Sr. Pellicer: Bueno, no se ha cumplido la necesidad de personal. 
 
Sr. Velasco: De acuerdo. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sí, ara sí, per part del grup d’Esquerra?  
 
Sra. Aragonès: Bé, jo també tenia un dubte amb la partida aquesta que, és a dir, ens reafirma 
que quan estem parlant de 25 mil euros menys amb manteniment de via pública fa referència a 
personal? 
 
Sr. Pellicer: Sí. 
 
Sra. Aragonès: A personal, a contractació de personal? 
 
Sr. Alcalde:  Sí. 
 
Sra. Aragonès: I lo mateix amb parcs i jardins? 
 
Sr. Pellicer: Sí. 
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? Passaríem, doncs, a les votacions. Vots en contra? 
Abstencions? Vots a favor? 

Identificació de l’expedient : Modificació de crèdits núm. 19/2017, per concessió de 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats 
amb baixes i nous i majors ingressos procedents de 
subvencions,  

Núm. Expedient:              11958/201Serveis econòmics 

Tràmit:  Ordinari 

  

Fets  
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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 suplement de crèdits nú mero 
19/2017 amb càrrec a anul·lacions i/o baixes d’altr es partides i nous i majors 
ingressos.  

3.    L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 19/2017, 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 les concessions en ferm sobre el nou ingrés no tributari. 
6.    Vist l’informe de l’interventor. 
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 favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic de data 
8 de novembre 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 HAP/419/2014, de 14 de març per la que es modifica 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. 

  

El Ple de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups m unicipals: PSC; A-VX+; IMM; Grup 
mixt i C’s) i 7 abstencions (grups municipals: PDeC AT; ERC; FIC) acorda: 

1.   Aprovar la proposta de modificació de  crèdits número 19/2017 extraordinaris i suplements 
finançat amb baixes i/o anul·lacions d’altres partides i nous i majors ingressos, per a la 
realització de la despesa proposada conforme al detall següent: 
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Classe de modificació que ha de ser realitzada: 

  

CRÈDITS EXTRORDINARIS  

A)          Partides del pressupost de despeses que afecten a l’expedient. 

  

ANY ORG. PROG. ECON. Descripció Inicials Augments Definitius 

2017 190 43210 61900 
2A FASE CLUB DE  MAR. 
ADEQUACIÓ ENTORN 

0,00 306.010,49 306.010,49 

2017 133 34200 61900 ENTORN CAMP DE 
GESPA MIAMI 

0,00 10.926,83 10.926,83 

2017 113 49101 22605 
COMUNICACIÓ. ADQ 
MATERIAL DIVERS 

0,00 750,00 750,00 

2017 203 15320 77903 

NOSTRESERVEIS. VIA 
PÚBLICA I 
SENYALITZACIÓ 
(ELEMENTS 
TRANSPORT) 

0,00 66.000,00 66.000,00 

        TOTAL  0,00 383.687,32 383.687,32 

  

SUPLEMENTS DE CRÈDITS 

ANY ORG. PROG. ECON. Descripció Inicials Augments Definitius 

2017 170 17206 62500 
ADQ. PAPERES PLATGES 
RECICLATGE PLATGES 15.000,00 15.000,00 30.000,00 

2017 113 49101 22602 COMUNICACIÓ. CAMPANYA 
PLA ESTRATÈGIC 3.650,16 2.610,75 6.260,91 

2017 132 33832 22602 FESTES NADAL. PUBLICITAT I 
PROPAGANDA 2.000,00 1.060,75 3.060,75 

        TOTAL  20.650,16 18.671,50 39.321,66 

  

Recurs financer.  

  

Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits: 

  

a)   Baixes  o anul·lacions 
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ANY ORG. PROG. ECON. Descripció 
Cr definitius 

 abans exp 
Disminucions Definitius 

2017 170 33700 62602 INV. PLATGES 
INSTAL.L WIFI 15.000,00 15.000,00 0,00 

2017 111 34200 63300 CAMPS DE GESPA 
ARTIFICIAL  103.124,86 103.124,86 0,00 

2017 112 91201 22706 
G.ALCALDIA . 
ESTUDIS I TREBALLS 
TÈCNICS 

1.092,50 1.092,50 0,00 

2017 112 91202 22601 

G. ALCALDIA 
ATENCIONS 
PROTOCOL. I 
REPRES. CAFÉ 
ALCALDE 

1.200,00 1.200,00 0,00 

2017 112 91201 23120 

G. ALCALDIA 
LOCOMOCIO 
PERSONAL NO 
DIRECTIU 

1.886,00 1.200,00 686,00 

2017 112 33831 22601 
BENVINGUDA 
NADONS. DESPESES 
DE REPRESENTACIÓ 

929,01 929,01 0,00 

2017 203 15320 44903 
NOSTRESERVEIS. 
MANTENIMENT VIA 
PUBLICA 

170.623,93 25.000,00 145.623,93 

2017 203 17100 44903 NOSTRESERVEIS. 
PARCS I JARDINS 146.121,99 16.000,00 130.121,99 

2017 203 17200 44903 
NOSTRESERVEIS.PRO
TECCIÓ I MILLORA 
MEDI AMBIENT 

41.499,02 15.000,00 26.499,02 

2017 203 44110 44903 NOSTRESERVEIS. 
TRANSPORT PÚBLIC 40.710,54 10.000,00 30.710,54 

2017 190 43208 62500 
PROMOCIÓ 
TURÍSTICA,SENYALITZ
ACIÓ 

40.000,00 28.000,00 12.000,00 

2017 190 43204 22609 
TURISME B. LLUNA 
ACTIVITATS 
CULTURALS I 

8.624,05 8.624,05 0,00 

2017 190 43205 22609 
TURISME NIT TUR. 
ACTIVITATS 
CULTURALS I 

5.132,81 1.375,05 3.757,76 

2017 203 32300 44903 

NOSTRESERVEIS.FUN
CIONAMENT 
CENTRES DOCENTS 
LLAR INFANTS 

567.892,80 25.854,27 542.038,53 

2017 203 34200 44903 
NOSTRESERVEIS.INS
TAL·LACIONS 
ESPORTIVES 

121.214,06 11.000,00 110.214,06 

        TOTAL 575.944,71 263.399,74 1.001.651,8
3 

  

b)   Nous i majors ingressos  
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ANY ORG ECON. Descripció ALTA Definitius 
2017 1 77001 ENRESA. 2AFASE CLUB DE MAR 138.959,08 138.959,08 
      TOTAL 138.959,08   

  

Per tant, a nivell de resum, 

  

  IMPORT 
  
  

Suplement de crèdits  383.687,32   

Crèdits extraordinaris 18.671,50   

 TOTAL AUGMENTS  402.358,82   
Recursos financers 

emprats: 
    

nous ingressos 138.959,08   

Baixes o anul·lacions 263.399,74   

TOTAL FINANÇAMENT  402.358,82   

  

  

  

2.  Aprovar els canvis de finançament dels projecte de finançament afectat de  l’aplicació 
2017/170/33700/62602 cap al destí de la nova aplicació 2017/170/17206/62500. 

  

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. 

  

6. Urbanisme. Expedient 5031/2017. Aprovació de Pla  Especial Urbanístic (Aprovació 
per la Comissió Territorial d'Urbanisme). Projecte de Pla especial urbanístic en Sòl 
No Urbanitzable en l’àmbit del càmping La Torre del  Sol 

Sr. Alcalde: El següent punt és l’aprovació del Pla especial urbanístic, en aquest cas de l’àmbit 
del Càmping La Torre del Sol. Sr. Regidor. 
 
Sr. Pérez: Sí, gracias, Sr. Alcalde. Bueno, es la aprobación definitiva de un “text refós”. Es un 
plan especial de los campings que ya se aprobaron, creo que fue en el anterior mandato, en la 
provisional. Luego se llevó a Urbanismo, hizo la definitiva y ahora Urbanismo lo que contesta, 
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está condicionada a un “text refós” de unas pequeñas modificaciones que lo que exige 
Urbanismo es simplemente para aprobarlo y sea válido definitivamente. El Plan especial 
prácticamente está aprobado.   
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Per part dels grups, vol fer ús de la paraula? Ciutadans? La FIC? Sr. 
Aragonès? Vostè vol fer ús de la paraula? Per part d’Esquerra? No? Passaríem, doncs, a la 
votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria, doncs, aprovat el Pla especial per unanimitat. 
 
Identificació de l’expedient:  Projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable en 

l’àmbit del càmping La     Torre del Sol 
Expedient núm.: 37/2008 PG // 5031/2017 
Tràmit: Verificació del text refós 

 

Fets  

1. El Sr. Manel Vilajosana Ferrándiz, en representació de l’empresa Moorea, SL, va presentat 
al Registre General de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Núm. Reg. 2013/7237, de data 
25 de juny de 2013) una sol·licitud per a l’admissió a tràmit del Pla especial urbanístic de 
l’àmbit del càmping “La Torre del Sol”, situat a la carretera N340, km 1136, dins el terme 
municipal de Mont-roig del Camp. Amb posterioritat, en data 10 de juliol de 2013, es va 
aportar nova documentació. 

2. La Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2013 va acordar l’aprovació inicial del Pla 
especial urbanístic del càmping ‘La Torre del Sol’, condicionant la seva aprovació 
provisional a la presentació d’un text refós que reculli les prescripcions dels informes tècnic 
i jurídic; també va acordar sotmetre el pla especial al tràmit d’informació pública i 
d’audiència als municipis veïns, i sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, entre altres punts. 

3. En data 26 de febrer de 2015, el Sr. Manel Vilajosana Ferrándiz, en representació de 
l’empresa Moorea, SL, ha presentat al Registre general de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp (Núm. Reg. 2015/2187) la documentació corresponent a l’aprovació provisional del 
Pla especial la Torre del Sol.  

4. L’àmbit d’aquest Pla especial està format per l’espai que actualment ocupa el Càmping la 
Torre del Sol, situat a la zona central del litoral del municipi de Mont-roig del Camp, i per 
tant a tocar de la costa; es troba delimitat per les instal·lacions del Càmping Mont-roig al 
sud-oest, la carretera N340 al nord-oest (en el punt quilomètric PK 1136, diverses finques 
de propietat aliena al nord-est, i la línia de costa al sud-est, entre les fites M75 i M80 de la 
delimitació de la zona de domini públic marítimo-terrestre. La superfície del Pla especial, 
d’acord amb l’àmbit descrit, és de 226.382,25 m2, dels quals 7.448,76 m2 corresponen a 
cessions per a sistemes públics, i 218.933,49 m2 a l’àmbit del propi càmping. 

5. El ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, de data 11 de març de 2015, va aprovar 
provisionalment el projecte de pla especial, així com la tramesa a la Comissió territorial 
d’urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació definitiva. 

6. La Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona, en sessió de data 16 de juliol de 2015, va 
aprovar definitivament el Pla especial en sòl no urbanitzable en l’àmbit del càmping La 
Torre del Sol, però en va supeditar la publicació i la consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós verificat pel ple de l’Ajuntament que incorporés diverses 
prescripcions. 

7. En data 21 de març de 2017, Manel Vilajosana Ferràndiz, en representació de Moorea SL, 
va presentar al registre de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp la documentació del text 
refós per a la seva verificació. 



 

14 

 

8. L’arquitecte municipal, en data 26 de setembre de 2017, ha informat favorablement la 
verificació del text refós presentat. El secretari accidental de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp, en data 27 de setembre de 2017, també ha informat favorablement l’aprovació 
plenària de la verificació del text refós. 

9. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de data 5 d'octubre de 
2017. 

 

Fonaments de dret  

1. L’article 67.1.i) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (en endavant TRLU), modificat per la Llei 3/2012, estableix que 
es poden aprovar plans especials urbanístics, entre altres causes, per a la implantació 
d’obres i usos en sòl no urbanitzable relacionats amb l’activitat de càmping i amb 
l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda. 

2. L’article 85 del TRLU i altres articles concordants estableixen la tramitació dels plans 
especials urbanístics. 

3. L’article 80.d) del TRLU estableix que correspon a les comissions territorials d’urbanisme 
l’aprovació definitiva dels plans especials urbanístics llevat dels que correspon d’aprovar 
als ajuntaments, 

4. L’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local estableix 
que la competència en l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal del planejament 
derivat correspon al ple municipal.  

5. L’article 51 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (en endavant RLU), regula la implantació de càmpings per als quals exigeix 
que estiguin admesos en el POUM i que, amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència 
urbanística municipal, s’aprovi un pla especial urbanístic que estableixi l’ordenació i les 
condicions d’implantació de les indicades actuacions. Indica que aquest pla especial ha de 
regular l superfície de l’actuació, i l’emplaçament, ocupació, alçades i la resta de 
paràmetres de les edificacions o de les àrees d’acampada i de serveis, d’acord amb l’estudi 
d’impacte i integració paisatgística que ha d’incorporar 

6. L’article 59 del RLU estableix les mesures correctores i condicions de caràcter urbanístic 
per a la implantació d’activitats en sòl no urbanitzable, a fi d’evitar la degradació i la 
fragmentació d’espais agraris i l’afectació greu a les explotacions agràries, i a fi de minorar 
els efectes de les edificacions, de llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures 
associats sobre la qualitat del paisatge.  

7. Els articles 92 i següents del RLU regulen els plans especials urbanístics. D’acord amb 
l’article 93.3 els plans especials que tenen per objecte la implantació dels usos, activitats i 
construccions admesos en sòl no urbanitzable els correspon establir les determinacions 
necessàries per regular les característiques de l’ús, activitat o construcció de què es tracti, i 
les mesures correctores i condicions de caràcter urbanístic exigibles, d’acord amb el que 
estableix l’article 59 del RLU esmentat. 

8. L’article 81 del POUM de Mont-roig del Camp, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 2006, i publicat al DOGC 
núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007, defineix diversos usos urbanístics. Entre ells l’ús de 
càmping i caravaning, que consisteix –indica- en la convivència agrupada de persones a 
l’aire lliure, en tendes desmuntables de materials tèxtils, roulottes o “Mòbil Home” en 
recintes delimitats que comptin amb serveis sanitaris. Indica que únicament es permeten 
les edificacions necessàries per a la prestació de serveis comuns i aquelles altres admeses 
per la normativa sectorial vigent. 
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a. Aquest mateix article 81 regula altres usos com el d’habitatge, de comerç, 
d’oficines i administratiu, hoteler, de restauració, recreatiu, de magatzem, 
d’aparcament, sanitari-assistencial, esportiu, cultural,. 

 

9. L’article 87 del POUM de Mont-roig del Camp incorpora la regulació específica d’altres usos 
en sòl no urbanitzable. Aquest article indica el següent: 

 

1. Aquest ús requereix la tramitació i aprovació d'un Pla Especial, que tindrà per 
objecte ordenar l'àmbit. El Pla determinarà aquest àmbit com a finca indivisible. 
 

2. El Pla especial determinarà les obres i instal·lacions necessàries per a dotar 
dels serveis adequats al càmping, que abastaran almenys, els accessos; la 
captació, potabilització, dipòsits i distribució de l’aigua potable; la xarxa 
d’aigües residuals, la seva depuració i abocament; la connexió, transformació i 
xarxa de distribució d’energia elèctrica; i la xarxa d’enllumenat. 
 

3. La regulació del càmping i caravàning es regirà, a més, pel que disposi la 
normativa sectorial vigent sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels 
establiments dedicats a aquest fi, i per la que determina el procediment per a 
l’autorització dels establiments dedicats a la pràctica del càmping i les 
disposicions que el desenvolupin. 
 

4. Queda prohibida la lliure acampada.  

 

  

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

1. Verificar el Text refós del projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable en 
l’àmbit del càmping La Torre del Sol, presentat i promogut per Moorea SL. 

 

2. Trametre el Pla Especial Urbanístic en Sòl No Urbanitzable en l’àmbit del càmping La Torre 
del Sol a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona per a la seva publicació. 

 

3. Fer públic l’acord de verificació per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 8.5.c) del TRLU. 

 
7. Afers sobrevinguts 
 
No hi ha assumptes a tractar. 
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8. Mocions 
 
Sr. Alcalde: el punt vuit seria Mocions. Hi ha dos mocions, una per part del grup del PDeCAT i 
una per part de...Sí? D’acord. 
 
Sra. Margalef: Nosaltres presentem una moció d’adhesió a la campanya “Arxivem el moment” 
que es tracta d’una campanya que promou el departament de Cultura i l’Associació d’Arxivers i 
Gestors Documentals de Catalunya per tal que la ciutadania documenti i preservi evidències 
sobre el moviment social i polític que està suposant el Referèndum de l’1 d’octubre. Llavors, 
aquests materials audiovisuals digitals estan en diverses xarxes socials i aquestes no ofereixen 
cap garantia de preservació permanent ni d’accés futur i el que es pretén es poder recollir i 
preservar aquests documents a través d’aquesta campanya. Instem a l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp que s’adhereixi a la campanya “Arxivem el moment” que està promoguda pel 
Departament de Cultura i l’Associació d’Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Vol fer ús de la paraula? Si us plau. 
 
Sra. Esquius: Bé, com ja vaig comentar a la Junta de Portaveus, si bé no s’ha fet l’adhesió que 
és el que demana la moció, sí que aquest tema ja s’estava treballant per fer la difusió i posar-
ho en marxa, tenint cura de recollir totes les inquietuds i també perquè esperàvem veure com 
aniria la campanya des dels arxius comarcals. Per tant, finalment, tot i que les biblioteques 
públiques seran punts de recollida de tot el material, serà l’arxiu municipal qui gestionarà i 
recollirà tot el material, que també està en contacte, com ja vaig dir a la Junta de Portaveus, 
amb l’arxiu comarcal. I, bé, a dia d’avui no s’ha començat amb la difusió perquè, com hem dit, 
esperàvem veure aquesta campanya des dels arxius comarcals i també perquè s’està treballant 
per veure amb quin suport s’ha de fer i els formularis perquè tota la documentació quedi ben 
preservada i no es perdi, com has comentat tu. I, bueno, només era comentar això, que ja 
s’estava treballant i que, doncs, que perfecte.  
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta o aclariment? No? Passaríem, doncs, a... Perdó, ah! 
 
Sr. Velasco: Nosotros tenemos que posicionarnos, como siempre, en un punto de vista 
diferente que ya lo discutimos en la Junta de Portavoces. No entendemos, con mociones como 
estas, cómo seguimos metiéndonos en el día de la marmota. No podemos apoyar que se siga 
gastando dinero público ni que se siga incentivando desde las instituciones que Cataluña viva 
instalada en el día de la marmota. No podemos apoyar esta moción. Los catalanes tenemos 
otros problemas y lo que deben hacer los concejales y diputados del Parlamento es ponerse a 
trabajar para intentar arreglar los problemas que existen de verdadera necesidad como son la 
sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Entendemos que esos días son unos días y esos 
hecho son hechos y un día que a nadie le gustaría vivir pero lo que vamos a hacer con estas 
mociones es seguir alargando ese día, es seguir dando aire a unas personas que nos han 
llevado a esta situación que a lo mejor le tendrían que haber comentado a los vecinos que era 
un tema de una consulta ilegal. Ahora está pasando el tiempo y empezamos a pensar que si 
esto de la independencia, que no estábamos preparados, que no estábamos maduros, que tal 
y tal. Cuidado, aquella gente, aquella gente que está en su derecho de tener unas ideas 
concretas como es el independentismo, a día de hoy, se les tendría que pedir perdón por 
haberles llevado a esa situación. Y hoy nos estamos equivocando y nos volvemos a equivocar 
otra vez presentando mociones como estas. Esto lo que nos tiene que servir es para aprender 
y mirar al futuro y afrontar los verdaderos problemas que tiene Cataluña y que tiene nuestro 
municipio. En este tiempo nos hemos sabido poner, pues, por diferentes ideas políticas en lo 
que interesa de la política municipal, como ha sido el trabajo que se han hecho hasta ahora: 
campo de césped artificial, implantar el IDAE, el Centro Miró, las calas, etcétera, etcétera. Eso 
es el futuro que hay que mirar. ¿El resto? Seguiremos instaurados mirando el día de aquellos 
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hechos. A día de hoy se está demostrando con el tiempo se tendrá que demostrar que hay que 
mirar hacia delante. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Velasco. Per part del PDeCAT? Contesta vostè primer o prefereix...? 
Sí? Sr. Aragonès, doncs. 
 
Sr. Aragonès: Com vulgui. M’és igual. Bé jo aquesta moció la votaré a favor. Jo crec que els 
criteris polítics de cada grup són respectables. Ara bé, jo respecto al Francisco de Ciutadans 
però me molesta que em diguis lo que haig de fer jo. Lo que haig de fer jo és la meva 
responsabilitat com a consejal i procuro fer-ho de la manera que crec que en aquelles dones i 
homes del municipi de Mont-roig que em van votar i per això tinc aquesta cadira aquí, ser 
coherent amb el que represento. Jo et respecto a tu però no cal que em diguis a mi el que haig 
de fer jo. Jo aquesta moció la votaré a favor, senzillament, i no marxo de la moció, perquè crec 
que és bo que amb els reculls que es puguin fer, la història sempre, d’una manera o d’una altra, 
que en quedi constància, jo en sóc partidari. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Sí? 
 
Sr. Velasco: Por interpelación. Yo no le voy a decir a usted con la experiencia que tiene lo que 
tiene que decir o lo que tiene que hacer, faltaría más. Yo también me debo a mis votantes y 
como comprenderá soy fiel a, digamos, a nuestro programa y a nuestras ideas, es lo único que 
quiero que entienda. Y me gustaría que esta moción se recogiera también toda la parte de la 
película para que, cuando pasen los años y haya un histórico de lo que ha ocurrido aquí, 
sepamos entender lo que pasó. Lo que nos gustaba y lo que no nos gustó. Pero yo no le puedo 
decir a usted lo que tiene que votar, no ha sido mi intención. 
 
Sr. Aragonès: No ha sido tu intención pero me has dicho lo que tenemos que hacer los demás 
concejales, que tenemos que hacer un tipo de trabajo, que no tenemos que hacer esto. Yo te 
respeto, yo te respeto pero di lo que tú consideras que tienes que hacer tú pero lo que tengo 
que hacer yo es un tema personal mío, sencillamente. Y yo me centro en lo que es esta 
moción, Si tú mañana o para el próximo pleno presentas otra moción, pues, me la leeré, la 
estudiaré y, si me parece bien y puedo, con voluntad, la votaré a favor. Pero es que ahora 
estamos por una muy concreta y creo que no tiene nada que ver con lo otro, sencillamente. Yo 
esta la voto porque me gusta que de los hechos que ocurren en el municipio de Mont-roig 
quede constancia, sencillamente esto. Gracias. 
 
Sr. Velasco: Es que estaríamos debatiendo aquí durante rato. Esto, los hechos, los hechos, el 
“Archivemos el momento” usted dice que no tiene que ver nada con lo que tiene que… Oiga, sí 
que tiene que ver. Estos son, esto tiene relación de todo lo que ha ocurrido en Cataluña y que 
nos sirva para que no volvamos a este estado. No me diga que no ocurre nada, ¡oiga! Usted 
me está hablando de unos hechos concretos que hay aquí. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. I ara li passo la paraula al grup del PDeCAT. Hi ha més intervencions i si 
vol... Sí? El que... Totes? No. 
 
Sra. Margalef: Agraeixo els comentaris del Sr. Aragonès i, al Sr. Velasco, miri, aquí a la moció 
diu “fer una crida a les persones del municipi que tinguin al seu abast aquesta mena de 
documents per recollir i preservar aquests documents relacionats amb l’1 d’octubre i dies 
posteriors”. Si vostè té documents, evidentment que els pot aportar, és una tasca que ja s’està 
fent des de l’arxiu d’aquí a Mont-roig i l’únic que demanem és adherir-nos a aquesta campanya. 
Li agraeixo els seus comentaris i només dir-li que la campanya de les eleccions del 21 de 
desembre encara no ha començat.   
 
Sr. Vealsco: Si yo no estoy aquí haciendo campaña. Yo tengo que contestar… 



 

18 

 

 
Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau. 
 
Sr. Velasco: Yo tengo que contestar a esta moción. A mí, cuando usted, aquí, en esta 
propuesta de moción, hay una serie de instituciones que van a controlar esta bibliografía. 
Perdone que le diga, yo, como el Sr. Aragonès ha comentado antes, dudaría mucho de la 
utilidad que se le va a dar, si va a ser algo neutral o no, dudaría mucho.   
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Velasco. Per part del grup d’Esquerra? 
 
Sra. Aragonès: Sí, bé, nosaltres votarem a favor perquè pensem que és un moment important 
de la història, per tant, forma ja part de la història i cal que quedi constància. Pel que diu el Sr. 
Velasco, sobre que ens deixem d’aquestes mocions perquè d’alguna manera lo que a nosaltres 
ens ha de preocupar són altres temes, jo també li vull adreçar una pregunta. És a dir, quan ens 
vingui tota aquesta flota d’inspectors pels partits que han donat suport al 155, que ens vinguin a 
les nostres escoles, als nostres instituts, a acusar els nostres mestres, els nostres professors, 
de manipular i adoctrinar els nostres fills i les nostres filles, vostès també diran que només es 
dediquen a fer política municipal? Aquesta és la meva pregunta. Estem fent política municipal 
fent un llegat de la història del que va passar l’1 d’octubre. 
 
Sr. Velasco: Yo, como ha dicho la señora del PDeCAT, le voy a comentar lo mismo: usted ya 
está en campaña también. Le voy a comentar algo, no ha dicho usted, no se ha pronunciado en 
las mociones de un pleno extraordinario y usted viene aquí a hacer siempre lo mismo: 
victimismo, victimismo y más victimismo. ¡Ah! y le voy a comentar otra cosa. Yo ese día, por 
cuestiones, para aclarar las cosas, no pude asistir pero el 155, evidentemente, y la falta de, 
bueno, en este caso era sacar de prisión a los Jordis, evidentemente, hubiésemos votado en 
contra porque ese día, le vuelvo a decir lo mismo, y no me ha dicho ni cinco, ni, vamos, ni ha 
perdido unos segundos en acabar de aclarar donde estamos perdiendo los recursos 
municipales. Aquel día, ¿la moción no era municipal? No ha contestado usted nada. 
 
Sr. Alcalde: Jo els demanaria que ens centréssim en la moció que estem debatent, si us plau. I, 
en tot cas, si volen debatre una altra moció, la introdueixen perquè si no ens anirem cap a...fora 
del que crec que s’ha de tractar. Per part d’algun grup més... Sí? Ah, perdó, sí, sí, no, no, i tant, 
i tant.  
 
Sra. Aragonès: Bé, jo, el nostre partit, el nostre grup municipal d’Esquerra Republicana, vam 
donar explicacions a qui les hem de donar, en aquest cas al Sr. Alcalde, de que, primer, 
nosaltres no vam convocar el Ple. Vostè abans ha fet referència que nosaltres vam convocar el 
Ple extraordinari, nosaltres vam demanar, vam sol·licitar la convocatòria d’un Ple extraordinari 
en unes dates i aquest Ple extraordinari que era contextualitzat amb unes mocions que 
nosaltres presentàvem quedava totalment descontextualitzat en celebrar-se passat aquest 
termini. Per tant, nosaltres vam explicar, vam donar els nostres motius, vam argumentar, a més 
a més a nivell personal amb el Sr. Alcalde, els motius que ens van fer no assistir al Ple 
extraordinari que havíem demanat però que no havíem convocat nosaltres. Nosaltres havíem 
demanat que es convoqués aquella setmana. El Sr. Alcalde, pels motius d’agenda que va dir, 
es convoca passat el termini, per tant, tal com ha dit també el Sr. Chamizo no té sentit que 
nosaltres ens presentem en un Ple per debatre, per qüestionar, per posar a votació unes 
mocions en quant l’article 155 ja estava aplicat del divendres de la setmana passada.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sr. Pérez: Sí, yo, solamente decir que yo ya dije la otra vez en el Pleno que todo lo que no 
fuera a nivel municipal me iba a abstener. Pienso que esta la voy a votar a favor pero 
simplemente no porque sinceramente crea que tenga mucha importancia y relevancia lo que yo 
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vote, lo que pasa que entiendo que, si se queda con la memoria histórica de este municipio, 
que sirva para que no vuelva a pasar otra vez y que por lo menos alguien pueda tomar las 
medidas que sea para que esto no vuelva a suceder. Nada más. 
 
Sr. Alcalde: Gracias. Perdó. 
 
Sr. Pellicer: Com sembla que tothom surt una mica fora del que és la moció, jo voldria dir 
només i ho dic a tots els regidors. Jo no sé avui encara si vostès acaben d’entendre tots 
plegats lo que és el Ple, el Ple és l’òrgan màxim d’un ajuntament i el que queda escrit, com diu 
molt bé el Sr. Secretari, queda registrat, lo demés tot són paraules que es poden dir. En aquest 
Plenari d’aquest municipi de Mont-roig que a mi em consti, si no que el Sr. Secretari em 
corregeixi, només consta que hagin demanat poder votar dues persones, la Núria Esquius i jo. 
Que el dia que hi va haver un Ple dient que aquí la policia va vindre i es va passar, no sé els 
termes exactes, ho van fer una sèrie de persones i que l’últim Ple que vam votar no acceptar, 
estava aplicat, però no acceptem el 155 vam ser tres persones i després vam votar a favor tots 
de que els Jordis quedin en llibertat. Això són les realitats que s’escriuen al Plenari, lo demés, a 
mi perdonin que ho digui, no ho acabo d’entendre. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Pellicer. 
 
Sr. López: El nostre grup votarà a favor perquè entenem que, per la part bona i per la part 
dolenta, és important fer un recull del que, de les coses que passen al nostre municipi, d’acord? 
Només això. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha cap intervenció més, passaríem, doncs, a la votació. Vots en 
contra? Abstencions? Vots a favor? He anat massa ràpid, Sr. Secretari? Dos en contra i la 
resta a favor. Els vots en contra del Sr. Velasco i del Sr. Gallardo. Val. 
 
 
8.1 Expedient 12848/2017. Moció que presenta el gru p municipal PDeCAT d'adhesió a la 
campanya "Arxivem el moment" 

«Arxivem el moment» és una campanya promoguda pel Departamentde Cultura i l'Associació 
d'Arxivers i Gestors Documentals de Catalunyaque insta al conjunt de la ciutadania a 
documentar i preservarevidències sobre el moviment social i polític que està suposant 
elReferèndum de l’1 d’octubre. 

Es compten per milers els materials enregistrats per particulars, mitjansi entitats durant aquests 
dies cabdals en la història del nostre país. 

Pel que fa als materials audiovisuals digitals generats per àmpliescapes de la societat civil, les 
xarxes socials (twitter, youtube, instagram,etc.) no ofereixen garanties de preservació 
permanent ni d’accés futur,ja que pertanyen a companyies privades que, d’acord amb la 
sevapolítica empresarial, poden eliminar-los quan ho creguin convenient. 

Precisament perquè tots aquest materials (vídeos, fotografies, àudios oescrits), tenen un gran 
valor per documentar els moments que estemvivint, proposem que l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp, a través del’Arxiu Municipal, faci una crida a totes les persones del municipi queels 
tinguin al seu abast per tal de recollir i preservar els documentsrelacionats amb l’1 d’octubre i 
dies posteriors. 
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Si fem un esforç col·lectiu de recollida, descripció i conservació,aconseguirem mantenir vius i a 
l’abast de tothom els testimonis delsfets excepcionals que viu el nostre país. 

El Ple de l’Ajuntament, amb 14 vots a favor (grups municipals: PSC, A-VX+; Vicente 
Pérez Mula (IMM); grup mixt, PDeCAT, ERC; FIC) i 2 vots en contra (grups municipals: 
Juan Gallardo Algueró (IMM) i C’s) acorda: 

- Que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp s’adhereixi a la campanya«Arxivem el moment» 
promoguda pel Departament de Cultura il'Associació d'Arxivers i Gestors Documentals de 
Catalunya. 

 
 
 
8.2 Expedient 12846/2017. Moció que presenta el grup mu nicipal PSC davant l’acte de 

l’Audiència Nacional de presó incondicional d’Oriol  Junqueras, Raül Romeva, 
Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turul l, Meritxell Borràs i Carles 
Mundó. 

 
Sr. Alcalde: Hi ha una segona moció, en aquest cas l’ha presentada el grup municipal del PSC. 
Si us plau. 
 
Sr. López: Bé, la moció és “Moció municipal davant de l’acte de l’Audiència Nacional de presó 
incondicional per Oriol Junqueras i Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, 
Joaquim Forn, Dolors Bassa i Meritxell Borràs”. Atesa a l’acte de l’Audiència Nacional del qual 
es dicta presó incondicional i sense fiança per al vicepresident del Govern de la Generalitat i 
set consellers actualment cessats; atès que el respecte escrupolós de les decisions judicials 
dintre el marc del nostre Estat de Dret no hauria de ser un obstacle per poder avaluar aquestes, 
més encara quan les resolucions de l’Audiència Nacional comporten pèrdua de llibertat dels 
representants dels ciutadans de Catalunya elegits democràticament i els seus efectes, atenent 
els motius del seu empresonament cautelar, podem afeblir el marc legal de convivència del 
nostre sistema polític ha de protegir; atès el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el 
compromís amb el diàleg i la negociació com elements bàsics de la convivència i la llibertat, 
sota els valors del pluralisme i la participació política en una societat democràtica; atès que els 
electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a l’entesa en aquestes 
hores i dies crítics que viu el nostre país i no volem alimentar cap espiral de reacció o 
actuacions extremes que esquerdin els espais de diàleg i la convivència pacífica del nostre 
municipi. Per tot l’esmentat anteriorment, el grup municipal dels Socialistes de Catalunya 
proposa al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp l’adopció dels següents acords: Primer. 
Demanar, respectant per damunt de tot la independència del poder judicial i dels jutges en el 
marc del nostre Estat de Dret, la revisió d’aquest acte judicial de caràcter cautelar i la posada 
en llibertat d’Oriol Junqueras i Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim 
Forn, Dolors Bassa i Meritxell Borràs. Segon. Interpel·lar a totes les institucions implicades 
directament i davant la proximitat de la convocatòria electoral sumada a la delicada situació 
política i social que viu el nostre país, que aconsegueixin plegats afavorir un marc de resolució 
política mitjançant el diàleg i l’acord. I, per últim, traslladar aquests acords a la Diputació 
Permanent del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la 
Diputació provincial, al Consell Comarcal, Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
de Municipis de Catalunya. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Enrique. Per part del grups? Sí? Començaria la Sra. Esquius. 
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Sra. Esquius:  Bé, només vull dir que em sembla desproporcionat, com ja vaig dir a l’altra Ple, 
que hi hagi persones empresonades pel motiu que ho estan i que, malgrat estar més d’acord o 
no amb la redacció de les mocions que es presentin, siguin del grup que siguin, i ho dic de 
manera general, hi votaré a favor perquè demanen la posada en llibertat dels presos i la revisió 
de l’acta judicial.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de... Sr. Velasco. 
 
Sr. Velasco: Sí. Bueno, PSC, en este caso, yo, es como siempre, la verdad es que no le acabo 
de entender. Por un lado usted pide que tiene que haber independencia del poder judicial y sus 
jueces en el marco de nuestro Estado de Derecho. Yo le preguntaría, pero y pide por otro lado 
que sea independiente. Los hechos que han ocurrido, usted, creo que en ese caso, el Partido 
Socialista de Cataluña tuvo que decidir si estaba a favor del 155 y de que se cumpla la ley, de 
que hay unos hechos concretos porque hay que recordar que tanto el exvicepresidente que es 
el que está fuera de Cataluña y podríamos analizar qué está haciendo allí, pero bueno… Las 
personas que… Mire, el poder judicial, el fiscal ha dicho “oiga, estas personas, en este caso, 
que estaban como responsables en el Parlament de Cataluña han tomado una serie de 
decisiones y los hechos ocurridos como sedición, sobre todo, malversación de fondos…”. Mi 
pregunta es: esta fiesta que ha llevado a Cataluña desgraciadamente a que se vayan dos mil y 
pico empresas de Cataluña, a que, en este caso, la Agencia del Medicamento haya decidido 
que en Cataluña, por el momento que se vivía, no le daba seguridad, estamos hablando de 
empresas de telefonía, etcétera, etcétera, que sabemos también lo que viene, todo esto nos ha 
llevado a empobrecer Cataluña y hay una cosa muy concreta que nos lleva a empobrecer 
nuestros bolsillos porque, ¿quién va a pagar esta fiesta? Esto va a haber que pagarlo. Y ahora 
usted está diciendo que alguien, el poder judicial dice “oiga, alguien tendrá que 
responsabilizarse donde ha ido a estos caudales”. ¿A quién responsabilizamos? ¿Qué vamos a 
tener que hacer? ¿Callar y pagar y seguir con la misma fiesta? Pues, oiga, nosotros no 
tenemos que juzgar si es excesiva o no, pero tengo claro el poder judicial tiene que ser 
independiente y es lo que me gustaría que habría que respetaría el Partido Socialista. Nosotros 
votaremos esta moción en contra.  
 
Sr. López: No. Muy rápido. El fiscal general del Estado, ¿de quién depende? ¿De acuerdo? Es 
decir, si el fiscal general del Estado, y ahora estoy hablando pues, nosotros también podemos 
opinar, evidentemente. El juez no puede dictaminar por encima de lo que solicita el fiscal 
general del estado. El fiscal general del estado solicitó prisión incondicional. Nos parece una 
medida totalmente desproporcionada, ¿de acuerdo?, primero, por el sistema político actual, 
muchas veces los jueces actúan, vamos a actuar porque puede afectar a la convivencia o 
puede ser un tema de alarma social o porque simplemente sea injusta. A nosotros nos parece 
injusto, nos parece injusto que haya gente que esté por ahí en Suiza esquiando o que estén 
por ahí viviendo a cuerpo de rey y estos señores estén en la cárcel, sinceramente. Luego, pues 
si hay que juzgarlos y se les juzga y se les impone una sanción o lo que dicte la ley, pues, 
nosotros acataremos la ley pero que la medida nos parece totalmente desproporcionada y es lo 
que dice esta moción, simple y llanamente, no que el Partido Socialista esté diciendo que no se 
cumpla la ley, no, perdone. Nosotros lo hemos dicho desde el primer día y seguimos con el 
mismo mensaje, no hemos cambiado. 
 
Sr. Alcalde: Si anem per ordre d’intervenció, millor. [Inaudible 37:25] Ja, però quan arribi el teu 
torn perquè la moció la presenta el grup i, clar, l’ha de defendre... D’acord? Sr. Aragonès, no sé 
si vol fer ús de la paraula. [Inaudible 37:44] Sra. Aragonès. No sé si abans d’Esquerra... No? 
Tampoc, Ferran? D’acord. 
 
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres en essència, evidentment que estaríem d’acord amb la moció 
perquè un dels seus acords que proposen és, doncs, bé, l’alliberament d’aquests presos però 



 

22 

 

volem fer una sèrie d’observacions perquè en alguns paràgrafs de la moció no ho acabem de 
compartir o tenim algun dubte. Veiem que en el segon paràgraf que parlen de respecte 
escrupolós a les decisions judicials però, alhora, diuen que aquestes mateixes decisions 
comporten la pèrdua de la llibertat de representants dels ciutadans de Catalunya i que els 
efectes d’aquestes decisions afebleixen el marc de convivència. Per tant, aquí no sabem en 
què quedem, si la respecten i alhora no hi estan d’acord. En el tercer paràgraf parlen de la 
legalitat. Preguntem a quina legalitat es refereixen perquè, clar, si moltes legalitats al llarg de la 
història no s’haguessin canviat encara estaríem probablement vivint en l’esclavitud, les dones 
no podríem votar, els negres encara estarien discriminats als autobusos i l’Apartheid a 
Sudàfrica resulta que encara seria legal i resulta que un dictador també hi havia legalitzacions 
d’afusellaments, no? Per tant, de quina legalitat estem parlant? El quart paràgraf on s’afirma 
que els càrrecs electes se senten apel·lats a contribuir a l’entesa i a no alimentar cap espiral de 
reacció o actuacions extremes que esquerdin el diàleg i la convivència pacífica del nostre 
municipi, bé, nosaltres, aquesta afirmació la trobem bastant lamentable, pensem que 
s’autoproclamen garants del civisme i la capacitat de diàleg i convivència pacífica que pensem 
que és inherent als nostres veïns i veïnes del poble i tenim algun exemple que va en camí 
contrari com una nota de premsa del seu grup municipal que justifica actuacions contra càrrecs 
polítics. Bé, potser insinuen que si no és per la seva proclama en forma de moció els veïns i 
veïnes de Mont-roig ens embolicarem a plantofades els uns amb els altres? Proclamen també 
donant suport a l’article 155, no s’entén. Veig una contradicció, veiem una contradicció bestial. 
Per tant, no entenem què fan portant aquesta moció al Ple, si és que igual segueixen ordres del 
partit, quina és la particular i personal postura dels regidors del PSC davant d’aquesta situació? 
Perquè, clar, voten a favor de l’aplicació del 155, ara l’aplicació del 155 que és 
l’empresonament d’aquests càrrecs escollits legítimament no hi estan d’acord. Per tant, clar, 
nosaltres pensem que no és suficient presentar una moció demanant l’alliberament dels presos, 
és que, a més a més, ni tan sols els consideren presos polítics. Els nostres veïns del nostre 
poble, com els d’arreu de Catalunya, tots nosaltres, tots, evidentment, aquí no hi ha cap 
exclusió, tots podem donar infinites lliçons de civisme i de convivència pacífica, crec que 
afirmar el contrari és un insult a la intel·ligència i que qualsevol dels ciutadans del nostre 
municipi, siguin evidentment del partit que siguin, poden donar fe d’aquesta convivència 
pacífica i el diàleg està garantit a Mont-roig pel tarannà propi de la gent que en formem part. 
L’acord primer. Realment, a aquestes alçades i amb tot el que està passant, encara consideren 
real la separació del poder judicial. Bé, amb aquesta moció estan demanant una revisió d’una 
mesura cautelar que els sembla desproporcionada, entenc això, però a la vegada, és clarament 
desproporcionada perquè és una decisió que està condicionada d’una situació polititzada i 
totalment partidista. Veiem moltes contradiccions tant en els acords com en el contingut de la 
moció. 
 
Sr. López: Bé, evidentment, no faré, el PSC no farà una moció que li agradi a vostè, per això la 
pot presentar vostè. Nosaltres fem la que nosaltres entenem que hem de presentar. El mateix 
em passa una mica amb la resta de grups. Evidentment, vosaltres teniu la vostra posició i 
nosaltres tenim la nostra. En el tercer paràgraf nosaltres respectem però estem dient que no 
estem d’acord, això és el que diu la moció i això és el que dic jo com a portaveu del nostre 
grup. A quin marc ens referim? Al marc constitucional que es va votar a Catalunya i a la resta 
d’Espanya. Segurament no ens donarem plantofades, com diu vostè, però potser no ajuda el 
clima actual social, que és al que apel·lava anteriorment, d’acord, quan hi ha un cas d’urgència, 
el jutge pot actuar en conseqüència i deixar aquestes persones en llibertat perquè facin la seva 
campanya, la seva defensa i, en tot cas, si el jutge o el Tribunal Superior o el Tribunal de l’Haia 
dictamina que aquestes persones són o no culpables ja s’encarregaran en el seu procés de 
demanar responsabilitats, d’acord? Evidentment, jo entenc que no estigui al seu gust perquè, si 
estigués al seu gust, jo no seria el portaveu del PSC, seria el portaveu d’Esquerra Republicana 
i, com que no ho sóc, hem fet la que hem considerat que havíem de fer.   
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí? Per part del PDeCAT? 
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Sra. Margalef: És que tinc una pregunta. Sr. Velasco, vostè a la seva intervenció s’ha referit a 
l’expresident, exvicepresident? És que no l’he entès. 
 
Sr. Alcalde: S’ha confós a l’hora de situar a Brussel·les el... 
 
Sr. Velasco: No, no, no, la moción… 
 
Sr. Alcalde: Al parlar d’expresident a Brussel·les...  
 
Sr. Velasco: No, yo he hecho un inciso en el [Inaudible 44:25] de Bruselas y la moción estaba 
sobre el exvicepresidente. 
 
Sra. Margalef: Sí, però vostè s’ha referit al president com a expresident. 
 
Sr. Velasco: ¿Perdón? 
 
SRa. Margalef: Vostè s’ha referit al Sr. Carles Puigdemont i Casamajó com a expresident. 
 
Sr. Velasco: Claro, lo que es. 
 
Sra. Margalef: Val, és que un president ho és sempre, només volia fer aquest aclariment. 
 
Sr. Velasco: No, no, no, perdone. 
 
[Veus.] 
 
Sr. Alcalde: Si us plau, Miquel.  
 
Sra. Margalef: Ja està, ja està. 
 
Sr. Alcalde: És un tractament... Ha estat el Jaume! Jaume i Miquel calleu!  
 
Sra. Garcia: Vitalici, és un tractament vitalici. 
 
Sr. Alcalde: D’acord. Volen fer ús de la paraula? Alguna cosa més? 
 
Sra. Garcia: Sí, en primer lloc li volem agrair al Sr. López les modificacions que li vam proposar 
per poder votar a favor aquesta moció però li volem donar la nostra opinió al respecte. Bé, el 
nostre partit, el PDeCAT, no s’ha de justificar en l’aprovació d’aquesta moció perquè ja és 
sabuda la nostra opinió sobre aquest tema i perquè ja ens hem manifestat i ens continuarem 
manifestant de manera pacífica perquè no sabem fer-ho d’altra manera per tal de, a favor de 
l’alliberament de Jordi Cuixart, president de l’Òmnium, Jordi Sànchez, president de l’Assemblea 
Nacional, el nostre vicepresident, el Sr. Oriol Junqueras, i els nostres consellers per tal de que 
surtin d’una vegada per totes de la presó i puguin tornar aviat a casa seva amb les seves 
famílies, com també la tornada de l’exili del nostre president, en Carles Puigdemont, i de la 
resta dels consellers. I dit això, ni al seu partit ni a vostès els hem vist en cap d’aquestes 
manifestacions reclamant la llibertat d’aquests presos polítics, no els hem vist en cap 
manifestació reclamant el que precisament avui vostès estan presentant en aquesta moció. En 
canvi, sí els hem vist en altres manifestacions de la mà dels seus socis del 155. Vostès, 
senyors del PSC, presentant avui aquesta moció entenem que sí que s’han de justificar. És 
curiosa aquesta petició quan el Partit Socialista ha estat un dels principals promotors de 
l’aplicació del 155. Clar, i ens preguntem on queda aquella famosa frase del seu partit que 
cridava als quatre vents i que inclús vostès mateixos omplien les xarxes socials que deien allò 
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de “ni DUI ni 155”? Perquè, si el Partit Socialista no hagués recolzat el Partit Popular, 
actualment no estaríem patint les conseqüències d’aquest famós article. El Partit Popular no 
hagués pres aquesta mesura tot sol, li faltaven aliats i naturalment vostès van ser un d’ells. No 
cal que els hi digui perquè ja ho deuen saber i perquè ja ho deurien saber el dia  que van donar 
recolzament a aquest article que un dels efectes immediats i, repeteixo, que vostès van donar 
recolzament, va ser la dissolució del Parlament de Catalunya i dels seus efectes sobre 
l’aforament dels membres del Govern, la pèrdua de fur dels cinc aforats del Govern, d’en 
Carles Puigdemont, de l’Oriol Junqueras, del Sr. Jordi Turull, Josep Rull i Dolors Bassa, va 
conduir a una querella contra els 14 membres del Govern a l’Audiència Nacional i una altra 
contra la presidenta del Parlament, la Sra. Carme Forcadell, i els membres de la Mesa, Anna 
Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó davant la sala segona del Suprem. La més que coneguda 
i demostrada no separació de poders en aquest país fa que no sigui el mateix jutjar pel Tribunal 
Suprem de Justícia que per l’Audiència Nacional i així s’ha vist, per les mateixes acusacions 
uns entren a presó incondicional, altres els han sancionat amb multes, de moment 
econòmiques, i no han evitat tampoc la presó i, en concret, el Sr. Nuet i perdoni l’expressió que 
“se ha ido de rositas”. Per tant, no ens vulguin vendre que aquest no està sent un judici polític i 
que en ple segle XXI continuem tenint presos polítics i demostrant una vegada més la no 
separació de poders en aquest país. Així que no ens diguin i no ens facin demagògia de que el 
Partit Socialista voti a favor de l’article 155, el qual dona màniga ampla per l’empresonament 
del president i consellers de la Generalitat, i ara ens demanin el seu alliberament. Ja els hi hem 
dit al principi de la nostra intervenció que nosaltres no hem de justificar el vot en aquesta moció 
ja que naturalment estem en contra de l’aplicació de l’article 155 i naturalment lluitarem de 
manera incansable perquè tant els Jordis com el nostre Govern legítim torni aviat a casa. No 
serem nosaltres els que votarem en contra d’aquesta moció la qual estem reclamant des del 
mateix minut que van entrar a presó perquè els recordo que els Jordis porten 30 nits, els 
consellers porten 13 nits de privació de llibertat. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí? 
 
Sr. López: D’acord. Ja ho vaig dir a la Junta de Portaveus i ho continuo dient que, com vostè 
sap, el Sr. Iceta va estar negociant amb el Sr. Puigdemont i a la Moncloa per tal que fins l’últim 
moment ell demanés, és a dir, reconegut per tothom va estar l’Iceta el que va estar intentant 
mediar i tendre ponts perquè no arribem a la situació actual. El nostre parer és que si el Sr. 
Puigdemont hagués demanat eleccions no s’hagués produït i, si s’hagués produït el 155, no li 
hauríem estat donant suport. El que vam dir és el que vam dir i continuem dient el mateix, que 
no ens agrada ni la Declaració Unilateral d’Independència ni ens agrada tampoc el 155. Però 
ara que parlava vostè d’incoherències, li llegiré uns quants titulars que diu... Anna Simó: “Vaig 
dir al jutge del Suprem que la via unilateral és impossible”. Un altre titular d’Europa Press: “Artur 
Mas se desmarca de la Declaración de Independencia”. “Mi responsabilidad en el proceso 
acaba en enero del 2016.” “Empresarios han sacado también su sede fiscal de Cataluña.” “El 
PDeCAT i Esquerra Republicana creuen que cal més temps per obtenir una majoria social 
independentista.” Avui: “Com a mínim admet que no van dir tota la veritat —Comín, perdó. “Ens 
van insistir massa en aquelles coses que sonaven més be perquè potser així teníem més gent 
cohesionada”. Tardà: “No hay independencia porque no hay una mayoría de catalanes que lo 
quiera”. “Puigdemont admite que una solución distinta a la independencia es posible.” Podria 
continuar fins l’infinit, així que potser no són vostès els que ens han de donar lliçons de 
contradiccions polítiques. Gràcies. 
 
Sra. Garcia: Miri, a mi m’agradaria que... 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sra. Garcia: Sí, a mi m’agradaria que vostè no es quedés únicament amb els titulars de les 
noticies i menys dels mitjans que vostè m’ha citat. I amb tot això jo el que li estava dient és, que 
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no té res a veure, vostès van votar a favor del 155 els hi agradi o no els agradi, van votar a 
favor del 155 i gràcies a vostès de votar a favor del 155 tenim ara mateix presos polítics, li 
agradi o no li agradi.  
 
Sr. López: Li agradi o no li agradi, si vostès haguessin convocat eleccions no estaríem donant 
recolzament a la legalitat i al marc constitucional. Gràcies. 
 
Sra. Garcia: Però és que estem parlant en aquesta moció de l’alliberament dels consellers, no 
estem parlant de res més. Jo li estic dient... 
 
Sr. López: Bueno, vostè em fa al·lusions i jo li contesto. 
 
Sra. Garcia: I jo li dic que el que no pot ser és que vostès votin a favor del 155 que això fa que 
els nostres consellers no tinguin... Bueno, sí... Sí, sí, no acabaríem mai. 
 
Sr. Alcalde: D’acord. 
 
Sr. Chamizo: Dos segons, només vull... No volia intervenir perquè la meva companya ho està 
fent molt bé però només dir al Sr. Enrique López pel tema de les incoherències. A veure, això 
són noticies que es treuen d’Internet i tal. A mi la incoherència més gran va ser la que va 
provocar el Sr. Iceta dient “Rajoy, Pedro líbranos de Rajoy” i ara aneu de la maneta amb Rajoy 
per tot el que queda de mandat i de legislatura, només això. Això sí que és una incoherència 
del Sr. Iceta. Gràcies. Gravat. 
 
Sr. Alcalde: Alguna cosa més? No? Sí, hombre, sí. 
 
Sr. Velasco: Yo, la verdad es que, como ustedes, cuando uno expone lo que no les gusta 
escuchar, son críticos, yo estoy aquí escuchando el espectáculo un poquito animoso para la 
próxima campaña pero al final usted y yo creo que tenemos muchísimos puntos de acuerdo. 
Tengo casi exactamente, tengo casi exactamente los mismos artículos que los iba a haber 
comentado pero seguramente alguien me hubiese dicho “es que usted ya está en modo 
precampaña” pero ustedes también, ¡eh!, ustedes también. 
 
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Velasco. Passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Una 
abstenció, Sr. Secretari. I vots a favor? Molt bé. Quedaria, doncs, aprovada la moció. 
 

Atesa, l'acte de l'Audiència Nacional del qual es dicta presó incondicional i sense fiança per al 
vicepresident del Govern de la Generalitat i set consellers, actualment cessats. 

Atès que, el respecte escrupolós a les decisions judicials dins el marc del nostre Estat de Dret, 
no hauria de ser un obstacle per poder avaluar aquestes, més encara quan resolucions com la 
de l'Audiència Nacional comporten la pèrdua de llibertat de representants dels ciutadans de 
Catalunya, elegits democràticament, i els seus efectes –atenent els motius del seu 
empresonament cautelar- poden afeblir el marc de convivència que el nostre sistema polític ha 
de protegir. 

Atès, el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el compromís amb el diàleg i la 
negociació com a elements bàsics per a la convivència i llibertat, sota els valors del pluralisme i 
la participació política en una societat democràtica. 

Atès que, com electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a l’entesa en 
aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i no volem alimentar cap espiral de reacció o 
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actuacions extremes que esquerdin els espais de diàleg i convivència pacífica del nostre 
municipi. 

El Ple de l’Ajuntament, amb 13 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+, Grup mixt, 
PDeCat, ERC; FIC) 2 vots en contra (grups municipal s: Juan Gallardo Algueró (IMM) i 
C’s) i 1 abstenció (grup municipal: Vicente Pérez M ula (IMM) acorda: 

Primer.  Demanar –respectant, per damunt de tot, la independència del poder Judicial i dels 
seus jutges en el marc del nostre Estat de Dret- la revisió d’aquest acte judicial de caràcter 
cautelar, i la posada en llibertat d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, 
Josep Rull, Jordi Turull, Meritxell Borràs i Carles Mundó. 

Segon.  Interpel·lar a totes les institucions implicades directament, i davant la proximitat de la 
convocatòria electoral sumada a la delicada situació política i social actual que viu el país, que 
aconsegueixin plegats afavorir un marc de resolució política, mitjançant el diàleg i l’acord. 

Tercer. Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, al 
Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial, al Consell Comarcal, i a la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya. 

Sr. Alcalde: I el següent punt ja és Precs i preguntes. Sr. Aragonès, alguna pregunta? Marxa a 
dinar. Sr. Velasco, alguna pregunta? No. Per part del grup d’Esquerra, alguna pregunta? Sí? 
 
Sr. Pérez: No, yo solo...no era una pregunta, era una aclaración. Si alguien revisa el Pleno 
municipal del cual cobramos todos dinero de este municipio, hemos estado hablando de este 
municipio tres minutos. Pienso que la gente está un poco cansada ya de todo, no creo que 
ninguno de  los que estemos aquí tenéis la suficiente información para dar lecciones ni a unos 
ni a otros y, al final, lo que acaba pasando que es la consecuencia tanto de que haya presos, 
que no quiere nadie que haya presos en la cárcel, lo que acaba pasando es que la gente que 
vivimos en el pueblo nos vamos a acabar enfrentando por ideas o por decisiones que ninguno 
de nosotros podemos determinar la decisión cuál es la buena y cuál es la mala porque un poco 
tiene razón Irene, el 155 es una aplicación, vosotros apoyáis de alguna manera porque estáis 
de acuerdo con la ley que es la que se tiene que respetar y al final no vamos a llegar nunca a 
ninguna…A cualquier moción que presente o el PSC o Esquerra o Convergencia, PDeCAT, 
perdón, nunca se va a llegar a un entendimiento en los que estamos aquí y queremos que se 
aclare un país, es que es imposible. Total, conclusión, tres minutos de política local y media 
hora de política nacional. [Veus.] 
 
Sra. Garcia: Jo sol voldria comentar que l’ordre del dia i els temes que es porten en aquest Ple 
els decideix l’Equip de Govern, no l’Oposició per tant si sol hi havia tres temes que s’havien de 
plantejar avui de política municipal no és culpa de l’Oposició, està clar. 
 
Sr. Alcalde: Home, sí, d’acord, però fa dos plens, no, no, jo li aclareixo, li aclareixo. Fa dos 
plens, li aclareixo, vam passar un punt que jo entenc que és de moltíssima repercussió 
municipal, com és una modificació de crèdit de prop de 8 milions d’euros, prop de 8 milions 
d’euros per fer inversions en el nostre municipi i la intervenció per part d’Esquerra i de PDeCAT 
va ser cap, cap, no van dedicar cap comentari en una modificació de crèdit de 8 milions 
d’euros. Si que és veritat que els punts els portem nosaltres però el que diu el Sr. Tico no deixa 
de tenir raó, hem perdut, no hem perdut, hem dedicat un temps molt important a tractar 
aquestes dues mocions i en altres punts, i ara estic fent explicació que ell l’ha fet perfectament 
bé, importants del nostre municipi no li dediquem tant de temps. 
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Sra. Garcia: No, jo sol li agraeixo la rectificació, no perdut sinó dedicat, aquí no es perd el 
temps. 
 
Sr. Alcalde: Ho he fet, ho he fet. No, no. 
 
Sr. Chamizo: Perdó, perdó, per al·lusions. Jo crec que hauria d’estar content, no? Que vostè 
porti una modificació de 6 milions d’euros aquí i que nosaltres no fem cap comentari perquè 
lògicament estem d’acord en què nosaltres ens vam abstenir perquè ens faltava informació 
però moltes de les inversions que hi havia allí estàvem d’acord, per tant, no sé quin tipus de 
comentari volia que féssim. 
 
Sr. Alcalde: Doncs, miri, vostè avui ha votat a favor la moció del PSC i han fet una exposició 
molt àmplia sobre el contingut d’aquesta moció. Jo no, escolti, jo content estic o no però és 
simplement una realitat, dediquen temps a uns temes que no toquen directament i altres que sí, 
ja està i ara estic jo parlant pel regidor que és el que ha fet l’aclaració. Per part de Ciutadans. 
 
Sr. Velasco: Sí, yo estoy un poco esta vez de acuerdo con el Sr. Chamizo. Vamos a ver, Sr. 
Tico, yo entiendo una cosa, usted… Que no sirva de precedente pero bueno… Sr. Tico, usted 
está en el Equipo de Gobierno, yo creo que tendría que estar contento que se apoye todas 
estas propuestas y no haya una oposición constructiva o destructiva, como usted quiera, 
porque seguro que si le digo una cosa me va a decir la contraria, que es nuestro trabajo pero 
tendría que estar contento que ocurriría. Nosotros, le aseguro una cosa, que el día que no 
estemos de acuerdo lo vamos a comentar aquí. Su trabajo va en nuestra línea de programa y 
creo, y creo que es coherente hasta el día de hoy. Hombre, le digo también, oiga, hay un orden 
del día, nosotros venimos aquí a exponer pero yo no he presentado esta moción. Creo que se 
tendría que poner en este caso con el PSC de acuerdo con su, en el Equipo de Gobierno que 
está y decírselo “oye, por favor”. Porque, claro, yo me tengo que posicionar aquí. ¿Qué quiere 
que le diga? ¿Como usted? Que sí, que no, que no quiero hacer política sobre estas 
mociones… ¡tendré que contestar! Porque a usted también le han elegido para estar aquí. Yo 
sé que tiene una experiencia de haber estado en muchos sitios y a lo mejor usted tiene muy 
claro que es el municipalismo pero nosotros representamos a unas siglas, tiene que 
entenderlo. 
 
Sr. Alcalde: Vale. 
 
Sr. Pérez: No, si yo no le he dicho nada que usted esté a favor o no de las inversiones, lo ha 
hecho el Sr. Alcalde el comentario. Yo lo único que digo es que a mí me pagan para hacer 
política local y para dedicarle tiempo al municipio y que ninguno, lo vuelvo a repetir, ninguno, ni 
incluso usted, Sr. Velasco, ninguno, de las decisiones que podamos tomar aquí afectan a las 
decisiones generales de un país, ninguno. Y le dedicamos mucho tiempo a esa política que 
estamos todos ya cansados de escuchar durante todo el puñetero día, demasiado tiempo, ¿me 
entiende? Y, al final, a la cosa importante del municipio pues es como…pues bueno yo le 
dedico tiempo a esa pequeña cosa del municipio y lo otro me abstengo en todo, venga la 
moción de donde venga. 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sra. Garcia: No, que li volia dir al Sr. Tico que ell…vostè no sap quant de temps nosaltres li 
dediquem a la política local perquè nosaltres també som regidors de l’Oposició però també ho 
som 24 hores al dia regidors, que ho sàpiga. 
 
Sr. López: Iba un poquito en esta línea. Yo le he dedicado posiblemente y encantado de la vida 
porque me gusta el debate y me gusta hablar con gente que tiene ideas diferentes a las mías, 
me encanta, hablar con alguien que piense igual que yo continuamente es superaburrido. Y, 
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oye, pues, yo acepto y agradezco que el grupo de Convergencia, perdón, de PDeCAT nos 
haya dado apoyo en esta moción. Yo le he dedicado posiblemente una hora entre la redacción 
y después defenderla y demás una hora pero le dedico, posiblemente, 20 horas diarias al 
Ayuntamiento. Cuando pasa cualquier urgencia social, allí estoy, cuando hay que ir a algún 
sitio, allí estoy, cuando hay… Le dedico lo que ustedes ven, no lo que se ve en la cámara es lo 
que hace un regidor, seguramente esto es solamente la puntita del iceberg, el resto del día 
evidentemente nos dedicamos a los ciudadanos como todos saben. 
 
Sr. Alcalde: Passaríem ja al torn de Precs i preguntes. Per part del grup de Ciudadanos havia 
dit que no. Per part del grup d’Esquerra? 
 
Sra. Aragonès: Bueno, doncs, a mi em perdonaran però jo tinc dues preguntes relacionades 
amb, dos temes pendents relacionats, si ho podem dir, amb l’actualitat política. Una era si ja és 
oficial el canvi de nom del Camí de les Arenes. 
 
Sr. Alcalde: Ha estat en exposició pública, no sé si ja s’ha tancat el període d’al·legacions, tan 
aviat com s’aprovi definitivament serà oficial i, a partir d’aquell moment, s’encarregarà la placa i 
es ficarà la placa del carrer. 
 
Sra. Aragonès: Val, d’acord. Aleshores, una miqueta comentant que nosaltres en temes 
municipals no expliquem i no argumentem encara que siguin abstencions i vots positius, clar, 
és que si hem de comptar també una mica amb la informació que vostè aporta a les Juntes de 
Portaveus també ens veiem molt limitats. Per què li dic això? Per què li dic això? L’última Junta 
de Portaveus vostè no hi va poder assistir, ens va comentar el Sr. López que era per un fet 
inexcusable, però, clar, perquè ens convoquin a una Junta de Portaveus i ens passin un 
reguitzell d’agendes, d’actes públics a nivell municipal, realment, penso que no és un objectiu 
de la Junta de Portaveus. A nosaltres ens agradaria a la Junta de Portaveus tenir informació de 
primera de mà de tots els temes i les coses importants que es couen en la Junta de Portaveus. 
Jo a principis de mes recordo que li vaig fer un correu per no haver de presentar una moció, per 
evitar presentar una moció, li vaig comentar per correu electrònic la possibilitat del tema de 
l’apagada dels llums de Nadal per motius dels presos polítics. Em va dir que algun regidor seu 
havia fet la proposta, que ho parlaríem i que ho posaríem una mica en comú a l’última Junta de 
Portaveus. A l’última Junta de Portaveus jo vaig treure el tema però com que no hi havia cap 
resolució en això, no hi havia cap acord, no hi ha cap proposta, doncs, aprofitem per saber si 
se n’ha pogut parlar dins l’Equip de Govern i, com a mínim, fer-li arribar la nostra proposta. 
Tècnicament ens han explicat, ens ho va dir el Sr. Pérez, que una apagada de tots els llums de 
Nadal no es pot fer, nosaltres ho entenem. Pensem que el consens, l’acord i un terme mig, fins 
i tot per no perjudicar comerciants, etcètera, la nostra proposta és que els dos arbres de Nadal 
que es fa l’encesa, si es pogués, doncs, bueno, apagar durant una hora al dia aquests dos 
arbres de Nadal i posar-hi un llaç groc. Aquesta és la proposta d’Esquerra Republicana que són 
propostes que paral·lelament també a molts ajuntaments s’estan duent a terme i nosaltres li 
traslladem a veure si es podria fer. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sra. Aragonès: Una altra... 
 
Sr. Alcalde: Li contesto. 
 
Sra. Aragonès: Ah! 
 
Sr. Alcalde: Referent al contingut de les Juntes de Portaveus, jo crec que el que vostè ha 
anomenat agenda, fer un reguitzell de l’agenda, bueno, se’ls informa en aquest espai tot allò 
que no va a les Comissions Informatives, normalment, i si hi ha hagut reunions i les reunions 
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que té l’Equip de Govern i una mica els temes com van. Hi ha Juntes de Portaveus que tenen 
menys contingut i altres que tenen més contingut. És voluntat, en aquest cas, es va crear en 
aquest mandat, que la Junta de Portaveus no està definit qui hi ha d’anar i qui no hi ha d’anar. 
El que sí que els temes importants, jo crec que no han d’anar a la Junta de Portaveus, es 
poden comentar i per això no hi van, hi ha les Comissions Informatives que és allà on vostès es 
poden informar, poden fer totes les preguntes i és allà que han de tindre i tenen tota la 
informació normalment. Les Juntes de Portaveus tenen un altre caire, és més informal, més 
d’informar de coses més puntuals. Clar, tal com ho ha explicat vostè, a mi m’ha donat la 
sensació, a lo millor estic equivocat, que per vostès anar a la Junta de Portaveus és una mica 
pèrdua de temps. Clar, si no els interessa o no ho veuen clar, jo crec que el que no han de fer 
és assistir. Sobre el tema de les llums, jo, tal com li vaig traslladar, s’ha de parlar a Junta de 
Portaveus, jo crec que s’havia de parlar i vostè em va enviar aquest correu, vaig entendre que 
no volien fer una moció sinó que volien...ho vaig entendre i per això ho vaig traslladar a la Junta 
de Portaveus. Jo no sóc portaveu, jo sóc alcalde. Hi havia la resta de portaveus i podien haver 
tractat aquest tema i jo crec que tenien d’haver arribat a un acord de què es feia amb aquesta 
proposta que feia vostè. Per això serveixen les Juntes de Portaveus, és molt important arribar a 
acords amb els portaveus que hi ha allà presents. Sé, l’Enrique em va comentar que s’havia 
tractat aquest tema, no s’havia deixat res definit però jo crec que són en aquests llocs, i ja ha 
passat algun cop, que s’acorden coses i les tirem endavant. És igual que la moció, la moció, 
penso que la que vam presentar nosaltres a la Junta de Portaveus es va fer una proposta del 
PDeCAT i es va modificar. Per tant, hi ha òrgans per informar-se, a les Comissions Informatives 
jo crec que són molt importants per això, i la Junta de Portaveus té un altre sentit, no és tan 
oficial, no s’aixeca acta, intentem que siguin disteses, de canvi d’opinions dels grups fora del 
que és aixecar actes i tot això i, per mi, i si més no jo crec que són més, són vàlides i crec que 
funcionen. Que és cert que n’hi ha algunes que tenen més contingut que d’altres? D’acord, 
però això també ho fa el dia a dia.  
 
Sra. Aragonès: Bueno, nosaltres seguirem assistint evidentment a la Junta de Portaveus 
perquè tota informació és útil però jo em sembla que ha quedat clar lo que jo plantejava, és a 
dir, que agrairíem que la informació que es trasllada a la Junta de Portaveus com també a la 
vegada els grups de l’Oposició plantegem preguntes o dubtes de qualsevol tema, jo penso que 
és un bon lloc la Junta de Portaveus perquè el Sr. Alcalde ens pugui traslladar i ens pugui 
explicar el que s’està fent. Senzillament això. 
 
Sr. Alcalde: Ho estem fent? És que vostè, clar, la seva exposició primera ho ha qüestionat i l’ha 
qualificat com a un, bueno, que es passa llista d’una agenda. Clar, ara... 
 
Sra. Aragonès: Oh, és que es va passar la llista d’una agenda. 
 
Sr. Alcalde: Perdoni, m’està tocant és que ha de ser el lloc però aleshores no ho estic fent, 
m’està dient?  
 
Sra. Aragonès: Jo faig referència a l’última Junta de Portaveus. 
 
Sr. Alcalde: Si parla de la Junta de Portaveus, jo no vaig poder assistir i, com vostè ha dit, és la 
primera Junta de Portaveus en els dos anys que portem, dos anys i mig, que no vaig poder 
assistir, d’acord? 
 
Sra. Aragonès: No, jo no li retrec que no pogués assistir. 
 
Sr. Alcalde: Sí, m’ho està dient. 
 
Sra. Aragonès: No, no, no, perdoni. 
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Sr. Alcalde: Doncs, aleshores ho estic entenent malament. 
 
Sra. Aragonès: Jo en cap moment li retrauria que vostè no assistís a una Junta de Portaveus 
perquè si no pot assistir és perquè té un afer molt més important, això no li qüestiono. Però jo, 
em sembla que els grups de l’Oposició, la informació, la podem rebre de la mateixa manera per 
part d’algun company de l’Equip de Govern, únicament això. Bé, doncs, jo l’únic que vaig fer 
amb el tema de l’encesa és traslladar-ho i em van comentar que se li traslladaria a vostè. I ja 
està. Canviem el tema. 
 
Sr. Alcalde: Vol fer una intervenció, si us plau? 
 
Sr. López: Una petita aclaració. A la Junta de Portaveus, bé, es va parlar de que es canviava el 
dia 20 pel dia 18 el Ple, penso que és important; les persones que van rebre la càrrega policial 
que ja han començat a rebre assistència jurídica, penso que és una informació important; que 
el 9 d’octubre al subdelegat del Govern se li va donar trasllat de la condemna que va fer 
l’Ajuntament a la càrrega policial, se li va donar en mà a aquest senyor l’acord del Ple; es va 
proposar el dia 22, què tal els aniria el dia 22 per fer la Comissió executiva que vam parlar de la 
càrrega policial, tal. És a dir, penso que sí que es van tractar temes importants, potser jo no tinc 
tota la informació que podria tenir l’Alcalde, no la tinc, és impossible tenir la informació perquè 
jo porto dues regidories i, si em pregunta sobre les regidories, sí que la tindré. A mi em van 
passar l’ordre del dia del que hi havia a la reunió i també vam donar la informació més extensa 
que jo tenia. També, potser no ho hauria de dir jo, però no és el puesto on anar a escoltar el 
que ens diuen, és una Junta de Portaveus on tothom pot anar a explicar el que li sembli oportú 
o el que no li sembli bé o la seva opinió en un determinat posicionament, simplement. No és 
una cosa que entenc que hagi de liderar una persona en concret. És un puesto de cohesió on 
tots podem dir el que pensem o el que no ens sembla bé. 
 
Sra. Aragonès: Més coses. A veure si ho trobo. Sí, el mes de setembre vam comentar que 
s’havia posat a disposició dels veïns o dels veïns que ho van demanar de l’edifici residencial 
Garbí, un gabinet jurídic o un advocat pel tema de poder solucionar tots els problemes que 
ocasionaven alguns pisos ocupats, l’ocupació d’alguns pisos. També ens va confirmar que 
havien fet un moviment cap a la propietat d’aquests pisos i era per saber si s’havia avançat una 
mica en aquesta direcció, si aquesta entitat bancària assumeix algun tipus de responsabilitat i 
també ens interessaria saber si hi ha un número important de veïns que estan fent ús 
actualment d’aquest servei jurídic que els van oferir. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, sí. La propietat encara no s’ha pronunciat. Vaig tindre personalment una 
reunió, en aquest cas, amb la nova responsable de la zona del territori nostre de l’entitat 
bancària. Em va dir que acabava d’aterrar, que era un tema que no coneixia, que recopilaria 
tota la informació i que es ficaria una altra vegada en contacte amb nosaltres. Tot just a 
principis d’aquesta setmana, dintre de despatxar temes, ha sortit, hem tractat aquest tema 
dintre del gabinet d’alcaldia i se li ha requerit una altra vegada que ens digui alguna cosa. Per 
una altra banda, vam tenir una reunió amb un bufet d’advocats els quals ens oferien en certa 
manera la possibilitat de tramitar o buscar una fórmula per oferir als afectats, en aquest cas als 
propietaris, fórmules jurídiques per tal de fer fora els ocupes. Això va ser tot just la setmana 
passada. La proposta està damunt la taula i ho hem d’estudiar jurídicament si això l’Ajuntament 
pot fer alguna cosa. I, per altra banda... Em comenta també, és veritat, que s’han obert 
bastants expedients sancionadors contra l’entitat bancària i el regidor de Serveis Socials, 
l’Enrique López, ha tingut una reunió amb els ocupes. Si vols explicar, si us plau. 
 
Sr. López: He tingut primer una reunió amb els propietaris, després una reunió amb la policia 
local, després una reunió amb la policia local i els que estan ocupant les vivendes. 
Principalment, se’ls va demanar que, fins que no es trobés una solució al problema actual, el 
problema que hi ha és un problema de convivència, d’acord? No poden fer ús, això els hi vaig 
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traslladar jo personalment, que no poden fer ús de les zones comuns, que han de fer una 
actitud escrupolosa a l’hora de viure en comú perquè si l’endemà o l’endemà passat, algun dia, 
trobem un pis que es pugui adequar a aquestes persones o a les seves necessitats ens 
demanaran un informe a l’Ajuntament. Aquest informe hem de dir quin grau de convivència o 
quina convivència hi ha amb els veïns i, evidentment, que hi hagi conflicte amb els veïns no 
ajuda a que algun dia tingui una solució. És aquesta la via que estic explorant des de Serveis 
Social i això és el que li vaig dir personalment als ocupes. La via legal, per un altre cantó, està 
fent el seu... 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més? 
 
Sra. Aragonès: Gràcies. La darrera pel Sr. Redondo. Si ja tenim el tema de les instal·lacions 
esportives tot finiquitat, tot acabat, si d’alguna manera encara hi ha alguna cosa pendent? 
 
Sr. Redondo: Sí, bon dia. Encara no està del tot acabat. Crec que l’última actuació ha sigut ja 
rebre l’obra dels vestidors del camp de futbol de Mont-roig que això ha sigut aquesta setmana i 
aquest cap de setmana ja podran fer ús d’ells. Encara falta el treball de les pistes de tenis tant 
a Mont-roig com a Miami, encara està en procés tot això. Alguna actuació queda amb el tema 
del camp de futbol de Miami, queda alguna petita actuació, estan acabant. I estem acabant 
també l’estudi econòmic que tenim que fer per ficar els preus públics de les instal·lacions nous, 
són instal·lacions noves i renovades i es té que fer un estudi econòmic d’impacte econòmic per 
poder ficar els preus públics. Estem amb aquest tràmit encara amb lo qual, com suposo que ja 
sabeu, l’ús és gratuït perquè fins que no tinguem un preu públic... I crec que ja és tot el que ens 
queda en aquesta àrea. Gràcies. 
 
Sr. Pellicer: Hi haurà una actuació a finals d’aquest més en diferents actuacions que hi ha però 
referent a l’equipament esportiu de Mont-roig que és l’asfaltat, a part d’altres asfaltades pel 
terme, ai! pel terme, pel municipi, per camins, però aquest afecta el que seria l’entrada al 
velòdrom, allò que sempre està l’asfalt molt malament i es refà tot l’asfalt perquè quedi tota la 
instal·lació correcta. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sra. Aragonès: Parlant de la il·luminació, de l’enllumenat de les pistes de pàdel, també tenen 
en compte que hi ha, bueno, que no és del tot efectiva? 
 
Sr. Redondo: El que hem demanat és un estudi lumínic perquè, si evidentment no és efectiva, 
es tindrà que... Ja hem encarregat aquest estudi. Ens ha arribat de que la gent diu que hi ha 
poca llum, pues, el que hem dit és que es faci l’estudi i que, si és insuficient, que s’arregli. 
 
Sra. Aragonès: Val, i algunes deficiències que havien detectat, no? El tema de la llum a les 
pistes de pàdel. I els marcadors, no hi van uns marcadors electrònics en el camp de Mont-roig 
com en el de Miami? 
 
Sr. Redondo: Els marcadors van els que estan que és el que hi havia al projecte. Una altra 
cosa és que estem treballant amb la Federació Catalana de Futbol per a veure si podem fer 
algo al respecte. Encara no hem parlat amb ells. Ens van fer, el dia de la inauguració van dir 
que era una probabilitat que fessin algo tenint en compte que no havien fet cap inversió ells als 
equipaments. Bueno, estem treballant a veure si ho fem però el que hi havia al projecte era els 
marcadors que hi ha. 
 
Sra. Aragonès: Doncs, realment queda així com una mica ridícul, no? Perquè amb les 
instal·lacions, ostres! Amb les instal·lacions precioses i magnífiques que han quedat, que 
tinguem un marcador de les característiques que tenim, així en plan manual, és que sembla de 
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fireta, sembla aquest de demanar a la carta dels Reis que em portin un marcador de futbol, 
sembla així, molt senzill i molt rudimentari. 
 
Sr. Alcalde: El president de la Federació Catalana de Futbol, tal com deia el regidor, a la 
inauguració a Mont-roig es va oferir a finançar els dos marcadors, tant a Mont-roig com a 
Miami. Aleshores estem pendents, esperant a veure com acaben aquestes negociacions, si no, 
buscarem una alternativa. Alguna pregunta més? No? 
 
Sr. Pérez: Un inciso solo. Es verdad que los marcadores… Lo que pasa que los marcadores no 
se pusieron en el proyecto y lo que se puso fue ese pequeño porque entendíamos que o 
mediante publicidad o negociándolo alguien podría llegar a conseguir los marcadores. Piensa 
que son marcadores que tienen que estar en el exterior y no valen dos duros porque tienen que 
estar bien. Entonces, mediante, pensamos que mediante publicidad, alguna empresa, banco o, 
como ha dicho muy bien Ángel, a nivel de la Diputación pues se podía incluir. Pero de 
momento es lo que hay. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. És tot? Per part del PDeCAT, alguna pregunta? 
 
Sr. Chamizo: Tinc una pregunta, tres precs i, després, els meus companys em sembla que 
tenen alguna més. Volia preguntar primer quin ha estat el motiu del cessament del càrrec de 
confiança d’Impuls econòmic i Turisme. 
 
Sr. Alcalde: Doncs, jo no tinc el decret però ho fica el decret, o sigui, la motivació és que ell 
tenia altres previsions de feina en un altre lloc, tenia una altra oferta i, al final, ha decidit no 
continuar amb el contracte.  
 
Sr. Chamizo: Perquè ha trobat feina en un altre... 
 
Sr. Alcalde: No, no. Això, jo, si ha trobat o no, no ho sé. Ell tenia altres projectes i que preferia 
no continuar. 
 
Sr. Chamizo: Jo estic d’acord en que no continuï aquest xic perquè els càrrecs de confiança no 
ens agraden. Jo prego que ja és el segon càrrec de confiança, que pels motius que vostè 
exposa i el que va exposar en l’anterior es veu que no l’encerten o no és el que busquen. Jo 
proposaria que, si us plau, tregui la plaça i busqui algú que realment senti aquest municipi i que 
no marxi pitant com està passant. D’acord? 
 
Sr. Alcalde: Per això dona per fet que aquesta persona no sentia el municipi? Està apagat. 
 
Sr. Chamizo: Si sentia el municipi amb una oferta important que tenia de vostès, jo crec que no 
hagués marxat, penso jo. 
 
Sr. Alcalde: Però a lo millor l’oferta que té per un altre costat és també important. No ho sé, dic 
jo. 
 
Sr. Chamizo: Bueno, en quatre mesos? No sé. 
 
Sr. Alcalde: No, no, suposo que el coneix vostè molt bé. Vostè, segurament, el coneix millor.  
 
Sr. Chamizo: No, no, a mi em sembla perfecte. Després, suposo, que ja el veurem treballant en 
un altre lloc, en un altre patronat, en un altre ajuntament. Jo l’únic que li dic únicament és que 
els càrrecs de confiança no ens agraden, ja està bé que no continuï i que si realment es 
necessita aquest càrrec de confiança per Turisme o Promoció econòmica tenint els tècnics que 
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tenen en l’actualitat d’alt nivell, doncs, si us plau, tregui la plaça i suposo que sortirem tots 
guanyant, tot el municipi guanyant, penso jo, és la meva opinió. 
 
SR. Alcalde: Ha apagat una altra vegada el micro. No però que... 
 
Sr. Chamizo: Després tinc un tema important per mi, bastant greu, pel nostre grup municipal, 
bastant greu per com es va desenvolupar. Nosaltres al Ple del 14 de juliol vam fer una pregunta 
aquí a la Sra. Regidora que avui no està referent a com havia començat la temporada del 
socorrisme al municipi, d’acord? Això va ser al Ple del 14 de juliol. Llavors ens va dir, segons 
tinc l’acta aquí, que estava tot correcte, que s’estaven portant les coses com s’estava en el 
contracte i la sorpresa que el nostre grup municipal s’ha trobat aquesta setmana és que ens 
sembla que el que ens va dir la Sra. Pérez no era correcte, no era correcte perquè aquesta 
empresa que tenia el contracte de socorrisme durant dos anys, 2016 i 2017, ara demana una 
pròrroga pel 2018 i 2019 i vostès li han denegat aquest contracte. A mi el que més greu em sap 
perquè quan nosaltres preguntem aquí volem saber realment la veritat de tot. Llavors, això em 
fa pensar que vostès ens amaguen informació. I em fa pensar que ens amaguen informació 
perquè quan jo veig, vaig al punt, al menys en aquest cas del socorrisme, en altres punts no ho 
sé perquè no ho he pogut comprovar encara, però quan jo vaig al punt del socorrisme veig que, 
amb data 7 de juny del 2017, la Junta de Govern local va formular requeriment als contractistes 
per tal que acredités que el personal destinat a la prestació disposava de titulacions, formació, 
experiència. Trobem que importantíssima la titulació i l’experiència perquè clar, tenim 
kilòmetres de platja. I encara és més greu per nosaltres, és a dir, que una setmana abans de 
que jo formulés la pregunta a la Sra. Regidora, hi ha un altre requeriment per part de 
l’Ajuntament en el que ens diu que aquesta empresa no ha contestat al requeriment del 7 de 
juny i que a més se li demana que [Inaudible 01:24:50] coordinador de platges envia una 
comunicació al tècnic, les hores d’apertura, etcètera, etcètera. I encara no ha contestat aquesta 
empresa, d’acord? I té la barra de demanar la pròrroga i això va passar abans de que jo li 
formulés la pregunta al Ple del 14 de juliol, una setmana abans. Per tant, penso, suposo que al 
proper Ple o vostè m’ho desmentirà, penso que amb una setmana d’antelació, si nosaltres 
preguntem aquí pels socorrisme, crec que, escolta, això, si a l’empresa que ens costa 330 mil 
euros al municipi, ostres, pues jo crec que si se li ha fet aquestes recomanacions, penso que 
s’ha de recordar de dir “escolta, ha començat la temporada amb la mateixa empresa i se li han 
fet aquests requeriments”. Per tant, pensem que el fet d’estar tot l’estiu demanant aquesta 
informació a una empresa que ens ha, i perdoni l’expressió, ha passat de vostès perquè 
lògicament el tenia que haver entregat, jo crec que és totalment intolerable. L’any passat van 
acomiadar un socorrista per abandonar el seu lloc, que aquí ho vam comentar també al Ple i 
que està a l’acta d’aquell dia. I això ha estat passant durant tot l’estiu a les platges de Mont-roig 
i vostès han mirat a un altre costat i no han pres cap tipus de mesures, per tant, pensem que 
aquest servei ni s’ha controlat ni s’ha supervisat, costant al contribuent 330 mil euros. A més, 
amb l’agravant que el mes anterior es va aprovar una ordenança de platges en el que realment 
el responsable final de tot això és l’Ajuntament. O sigui que ens torna a demostrar que aquesta 
improvisació que en aquest tema del socorrisme han portat durant aquests tres mesos, pues, 
escolta, ens fa pensar que s’ha amagat informació o que realment vostès no han sabut 
gestionar en els dos anys que ha durat aquesta empresa al municipi aquest contracte de 
socorrisme. I ara el que sí que agrairia, perquè jo he vist l’expedient de la Junta de Govern, no 
sé què contestaran o al proper Ple o em diran algo però, si us plau, no em diguin ara que no 
renoven per un acte de responsabilitat perquè no ha complert tot el que vostès han portat 
durant quatre mesos demanant-li. Per tant, jo entenc que inclús jo a la meva xarxa social jo 
vaig fer un parell de fotos de dos casos, és a dir, que en les platges de Mont-roig el socorrista 
no estava en el seu lloc. Llavors, pensem que ha faltat supervisió i tinguem en compte que és 
un cost molt important pel municipi i creiem que en aquests serveis que es donen al municipi i 
amb la importància que això ha de tenir a nivell turístic perquè ve molta gent a banyar-se crec 
que ha d’estar més controlat. Això no és cap pregunta, això és un prec que faig referent al que 
jo m’he trobat. 
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Sr. Alcalde: D’acord. Li aclariré coses. L’Equip de Govern quan fa explicacions aquí no 
amaguem informació, donem la informació que tenim en aquell moment i ho fem amb la bona 
voluntat, d’acord? El que sí que, clar, escoltant les seves paraules, el que sí que a lo millor es 
tindria que plantejar el fet de que en tot cas vostès entrin les preguntes per escrit i els hi 
contestarem per escrit i així vostès estaran tranquils que nosaltres hem contestat bé i nosaltres 
estarem tranquils que no estem dient coses que no tenim de dir. No conec els fets però, 
evidentment, si la regidora li va dir això en aquell moment és perquè la informació que tenia ella 
en aquell moment era que les coses anaven bé, si no, la regidora ja li hagués dit “ostres, hi ha 
coses que no van”. No se li ha renovat aquest contracte a l’empresa perquè no ha complert bé 
el contracte. Vostè mateix amb la seva exposició ha vist com se’ls hi ha fet requeriments durant 
tot l’estiu, això significa que hi ha una persona que està controlant el servei i no ha de dubtar 
que el servei no es controla. Es controla, per això se’ls hi fa aquests requeriments. Ara, una 
altra cosa és que si aquests requeriments poden suposar en un moment donat que s’hagi de 
trencar el contracte, que s’hagin de deixar de donar el servei, etcètera, etcètera. Això és una 
altra cosa que desconec, o sigui, ja veig, no aniré al motiu concret que desconec. El que passa 
que sí que finalment, quan hi havia la possibilitat de l’Ajuntament i per això es fa el contracte 
2+2, es va prendre la decisió de dir “no” perquè aquesta empresa hi ha coses que no les ha 
complert per tant no se’ls hi renova i ara es traurà una altra licitació. Aclarit, espero. 
 
Sr. Chamizo: Sí, contesto. No, a veure, jo quan em referia a lo d’amagar informació, a veure, la 
regidora forma part de la Junta de Govern local i aquest últim requeriment és a data 5 de juliol, 
una setmana abans del que és el Ple. 
 
Sr. Alcalde: Però vostè li pregunta, ara estem parlant per veu de la regidora, però li pregunta 
una cosa general de com va el servei i li va contestar que bueno... No sé quin requeriment és el 
que li feia aquí, a lo millor no era un tema, no sé, però dubto que fos la regidora conscient 
d’això. En qualsevol cas...  
 
Sr. Chamizo: [Inaudible 01:30:56] El 5 de juliol demanen “[Inaudible 01:31:05] el coordinador de 
platges envia una comunicació al tècnic encarregat per l’Ajuntament consistent en un full de 
control diari, acreditar que tot el personal i assignat disposa de la formació i experiència”. Clar, 
són coses que entenc jo que són importants dintre del servei que es presta. 
 
Sr. Alcalde: D’acord, és un requeriment que se’ls hi fa. 
 
Sr. Chamizo: Però no podem estar a 5 de juliol fins al novembre i ara sense... 
 
Sr. Alcalde: Però, escolti’m. Se’ls hi fa un requeriment i no el contesten, d’acord? Què fem? 
 
Sr. Chamizo: Bueno, escolti, què fem? Parlar amb ells, parlar amb ells. 
 
Sr. Alcalde: Què es pensa, que no s’ha parlat amb ells i se’ls hi ha demanat i se’ls hi ha fet 
requeriments i finalment aquesta empresa no ha complert amb el contracte i amb el que tenia 
que fer i se’ls hi rescindeix el contracte. 
 
Sr. Chamizo: Pues, fes-li qualsevol tipus d’amenaça perquè el tema del socorrisme a les 
nostres platges és importantíssim! 
 
Sr. Alcalde: Sí, clar que sí. 
 
Sr. Chamizo: Sort que no ha passat res greu, sort que no ha passat res greu. 
 
Sr. Alcalde: No, clar que no. 
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Sr. Chamizo: Imagini’s que gent que és socorrista no té la titulació adequada, vostès no ho 
saben. 
 
Sr. Alcalde: L’empresa privada, vostè ho sap perfectament bé, que una cosa que no li agrada i 
el dia següent la pot canviar. A l’empresa pública és diferent i hi ha un procediment 
administratiu que vostè que ha estat en òrgans de govern coneix. 
 
Sr. Chamizo: Correcte. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha un procediment administratiu, es mira, no compleix, se’ls hi fa requeriment, 
etcètera, etcètera. I porta el procés que porta. 
 
Sr. Chamizo: Però aquest procediment administratiu, amb quatre mesos, entenc jo que al 
menys ha tingut que haver-hi un altre procediment administratiu dient-li “escolta!”, o inclús la 
regidora mateix dient “escolta, no esteu complint amb tota la normativa”. Jo, més que tot, el 
tema d’això era que de la setmana abans que jo faig la pregunta entenc que això se’ns havia 
d’haver comunicat. Això és la nostra o la meva impressió personal.  
 
Sr. Alcalde: Igualment, la setmana que ve, perdó, el proper Ple, la regidora li donarà les 
explicacions oportunes, segurament. [Inaudible 1:33:11] Pot encendre el micro, si us plau? 
 
Sr. Chamizo: Dos precs més pel Sr. Gallardo, en el que al Ple de juliol també demanàvem si es 
podia col·locar, em sembla que vostè va dir coixí berlinès, allò de disminuir la velocitat, al carrer 
Agustí Sardà de Mont-roig. Han passat quatre mesos i tampoc sabem res ni com està el tema o 
si tenen intenció de col·locar-ho. I també per vostè mateix dir-li que encara no ens ha fet arribar 
l’informe que vam parlar el Ple passat de les finques que entrarien a subhasta pel tema de les 
inversions. Em sembla que va dir que ens enviaria un informe de les finques que estarien 
afectades per la seva venda o la seva sortida a subhasta. Gràcies. 
 
Sr. Gallardo: El primer tema els hi consultaré a veure com està. Segurament, no sé si està 
tramitada l’ordre o no. Entenc que tot té el seu termini. Els hi miro com està aquest tema en 
concret. I, respecte a les finques, encara no estan definides quines seran les que finalment es 
posaran en subhasta. 
 
Sra. Margalef: Tinc un parell de preguntes pel Sr. López. El divendres a Portaveus ens va 
comunicar que el 18 de desembre se celebraria el Consell Escolar Municipal i és per saber si ja 
ha enviat les convocatòries als membres. 
 
Sr. López: Avui em tingut una reunió i els hi he explicat de viva veu a tots els directors, tant de 
Primària com de Secundària, i durant aquesta setmana s’enviaran les notificacions 
corresponents. 
 
Sra. Margalef: Llavors, és per si ens pot avançar l’ordre del dia o sap quins temes es tractaran. 
 
Sr. López: Encara no tinc l’ordre del dia però el que sí li puc avançar és que vindrà la Noemí 
Rofes, que és la directora dels Plans educatius d’entorn, que explicarà una miqueta com està 
enfocat aquest nou projecte. Vindrà a explicar-ho aquí perquè volia explicar-ho a tots els 
centres i a les famílies. No obstant, avui s’ha explicat també. 
 
Sra. Margalef: Suposo que, entre d’altres, un dels punts que es tractarà en l’ordre del dia és la 
modificació d’aquest reglament dels Consells escolars per incorporar l’Institut de Miami Platja 
en el reglament que és una realitat educativa del municipi i, com que és la primera sessió que 
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es convoca aquest curs escolar, entenc que serà la sessió inicial i es presentarà el projecte del 
curs amb els objectius, quines són les línies que se seguiran i els plans de treball. 
 
Sr. López: Li faré arribar quan ho tinguem. 
 
Sra. Margalef: D’acord. I l’altre tema que també l’ha tret vostè que és el Pla educatiu d’entorn 
que suposo que recordaran que és una proposta que el nostre grup municipal va presentar en 
forma d’esmena als pressupostos del 2017 i que va ser rebutjada reconeixent la feina del grup 
municipal però al·legant que el conjunt de les esmenes se’n desprèn l’existència d’un projecte 
alternatiu de govern. I ens alegra que hagin vist la necessitat de crear aquest pla educatiu nou 
mesos després d’haver presentat la nostra proposta. I, al setembre, em sembla que va ser, 
vostè a “Mont-roig al dia” va explicar que amb la Generalitat de Catalunya volen fer de Mont-
roig un municipi integrador a través de l’educació i voldríem conèixer què s’ha fet fins a dia 
d’avui i quines són les línies de treball que s’han marcat. 
 
Sr. López: Bé, donaria per fer un altre Ple però, bueno, li explicaré molt breument. La intenció 
del nostre municipi és cohesionar, cohesionar les nostres escoltes a l’igual que s’està fent amb 
els casals d’avis que s’estan fent trobades o s’estan fent treballs conjuntament designant un 
responsable de cada centre, per exemple la trobada que es va fer aquest any passat, la 
trobada esportiva que es van fer als tres centres i una miqueta seria anar en aquesta línia, anar 
a la línia de la cohesió de les tres escoles i, en general, del nostre municipi. Totes les accions 
que s’han fet conjuntament tant a Educació com a Gent gran han estat superpositives i la 
intenció és també cohesionar aquest col·lectiu de gent gran amb el col·lectiu de gent jove. És a 
dir, fent per exemple recitals de poesia als casals on intervinguin o fer xerrades que hi puguin 
intervenir la gent gran o fer activitats al centre de dia o fer activitats als diferents entramats 
associatius del nostre municipi o fer xerrades sobre determinats temes. Però, ja li dic, això 
podria donar per fer un Ple paral·lel al que hem fet. “A grandes rasgos” seria bàsicament això. 
Encara que, vostè com ja sap, això és molt extens. Nosaltres, jo vaig, quan vam estar parlant 
del tema aquest del Pla educatiu d’entorn, nosaltres ens fixem en Vilaseca i Vilaseca potser té 
un pressupost de 200 mil euros. Nosaltres no podem fer un pressupost com el de Vilaseca, és 
aquí on no ens podem trobar. Evidentment, nosaltres posem, el requisit de la Generalitat per 
poder engegar aquest pla és posar com a mínim un 30% del que ells posen, d’acord? Ells 
posen 3 mil euros, nosaltres posàvem 900. De cara a l’any que ve potser això s’incrementarà 
però evidentment el que no podíem fer és un projecte educatiu d’entorn com s’estava fent fa 
uns anys enrere on la dotació era brutal per part del departament i per part dels ajuntaments, 
Diputació, etc. etc. 
 
Sra. Margalef: Li agraeixo l’explicació del que és un Pla educatiu d’entorn però és que crec que 
no m’ha contestat del que s’ha fet fins a dia d’avui. En aquests dos mesos des de que vostè va 
dir que es duria a terme aquest pla educatiu, es va signar el conveni o acord amb el 
departament, què s’ha fet? 
 
Sr. López: S’està fent formació. Avui, aquest dematí hem tingut una xerrada amb tots els 
directors perquè ells expliquin al seu claustre, hem fet una reunió per veure com i de quina 
manera es trasllada a les famílies què és un Pla educatiu d’entorn, quines necessitats cobrirà, 
quines necessitats tenen els centres. És a dir, s’està començant amb la formació del tècnic en 
aquest cas de l’Ajuntament amb una persona de la Generalitat que li està dient tots els passos 
que s’han de seguir per poder engegar amb èxit un Pla educatiu de l’entorn. 
 
Sra. Margalef: Li agrairia que si té qualsevol informació o qualsevol document escrit que ens ho 
faci arribar. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més per part del grup del PDeCAT? No? Doncs, abans d’aixecar 
la sessió comentar-los que la setmana que ve, dimecres a la una hi haurà Ple extraordinari per 
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tal de fer el sorteig de les meses electorals i, tot seguit, quan acabi el Ple, farem la Comissió 
Informativa per tal d’informar dels fets de l’1 d’octubre. Aprofitarem i ho farem tot aquí. La 
convocatòria, si no ha sortit avui.. Ha arribat? Val. Hi estan els membres de la Comissió, que en 
aquest cas és la Comissió de les persones, estan convocats i els altres els hi arribarà la 
invitació, penso, perquè no es poden convocar perquè no formen part de la Comissió? 
 
Sr. Secretari: Al final no sé com ho han pogut fer des de Secretaria perquè la idea era que es 
convoqués a tothom, uns per dret i altres per presència. 
 
Sr. Alcalde: Exactament. O sigui, està convocat tothom i crec que la convocatòria, l’informe ja 
està inclòs. Val. Sí, sí esta inclòs dintre de...m’ho confirma l’Imma que ja ho ha rebut. I l’altra 
cosa és... Sí, l’altra cosa que volia comentar és els dos últims llibres que hem editat des de 
l’Ajuntament que ens els hem deixat, que són per vostès, evidentment que... I, sí, també 
comentar que a partir de l’any que ve BASE farà, donarà la possibilitat de poder passar, perdó, 
poder pagar tant l’IBI com les escombraries i vehicles, o sigui que serien els tres recurrents, ho 
dic bé?, es podrà pagar en 10 mesos prorratejadament sense interessos. Això és algo que 
havíem estat demanant des de fa dos anys ja a BASE, l’Ajuntament donant aquesta opció al 
contribuent, que en el moment que es pogués ho fessin. Tècnicament han trigat més del que 
ens havien dit però finalment això es podrà produir i, si no ha sortit la campanya de 
comunicació que fa BASE, estarà ja a punt de sortir per comunicar-ho. Ja ha sortit, Anna? 
 
Sra. Cartanyà: Ja han enviat els tríptics. I durant aquesta setmana... 
 
Sr. Gallardo: També s’enviarà una carta personalitzada per cada contribuent.  
 
Sra. Margalef: Celebrem aquesta notícia de BASE perquè, precisament, nosaltres en una 
moció demanàvem això i ho vam deixar sobre la taula per no pressionar. 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, ho recordo. 
 
Sr. Chamizo: I agraïm des d’aquí. 
 
Sr. Alcalde: No, home, no, no és això, és de l’Ajuntament. Ah! perdó i el Ferran que m’ha 
demanat la paraula. 
 
Sr. Pellicer: Jo només volia fer un comentari amb relació a una actuació que en principi no 
estava prevista però sí que degut a la gestió, crec, econòmica, dintre de Nostreserveis, a part 
d’aquest canvi de manteniment que hi ha hagut per comprar vehicles hi haurà una actuació al 
camí del Club Mont-roig d’un ampli manteniment on es resoldrà també inclús el tema del final 
del camí, crec que serà a finals de mes. Això ho farà directament Nostreserveis. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Més coses fem però aixequem aquí l’acta. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual  cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Fran Morancho López                                                           Octavi Anguera Ortiga 
Alcalde                                                                                 Secretari accidental 
 
15 de novembre de 2017 
 
 


