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ACTA DE LA SESSIÓ 
 
Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
  
Núm de la sessió:  2017/16 
Caràcter de la sessió:  Extraordinari 
Convocatòria:   13 de desembre de 2017 
Data:    18 de desembre de 2017 
Horari:    13:05 h. –  14:30   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 
Yolanda Pérez Díaz, regidora 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 
 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
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Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la 
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica: 
 
Sr. Alcalde: Bon dia a tothom. Donaríem inici al Ple. 
 

1. Aprovar, si s’escau, els esborranys de les actes de  les sessions plenàries de dates 
15 i 22 de novembre de 2017. 

 
Sr. Alcalde: En aquest cas, el punt 1 seria aprovació de les actes de les sessions anteriors de 
dates 15 i 22 de novembre del 2017. Alguna pregunta o aclariment? No? Si no hi ha res, 
passaríem al següent punt punt i el donaríem per aprovat 
 
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 15 i 22 de novembre  
de 2017.  
 
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 
 
2. Donar compte dels Decrets del número 1882 al 2096 d e 2017. 
 
Sr. Alcalde: El punt 2 és donar compte del decrets del número 1.882 al 2.096 del 2017. Si no hi 
ha cap intervenció, passaríem al punt 3 
 
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. Hisenda.Expedient 12395/2017. Donar compte de l'Inf orme de Morositat 3r trimestre 

de 2017 
 
Sr. Alcalde: Donar compte de l’informe de morositat del tercer trimestre del 2017. Si vol fer 
algun aclariment o algú té alguna pregunta, és l’informe que s’acostuma a passar i es va 
informar a la Comissió Informativa. No hi ha cap aclariment ni pregunta? 

Expedient número: 12395/2017  

Identificació expedient: Donar compte al Ple de l’I nforme de Morositat  

Tràmit: Donar compte al Ple  

  

INFORMACIÓ AL PLE  



 

3 

 

En virtut del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials, 
s’adjunta informació del 3r trimestre sobre compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de les entitats locals, que inclou el nombre i 
quantitat global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint els terminis. 

veure document adjunt "Remissió al Ple Informe Morositat 3t2017.pdf" 

4. Recursos Humans. Expedient 1865/2017. Estimar parci alment, si s’escau, el recurs 
potestatiu de reposició interposat en data 8 de set embre de 2017 per Juan Campoy 
Lozano contra la resolució plenària de l’Ajuntament  de Mont-roig del Camp de data 7 
de setembre de 2017. 

 
 
Sr. Alcalde: El punt 4 seria estimar parcialment, si s’escau, el recurs potestatiu de reposició 
interposat en data 8 de setembre del 2017 per Juan Campoy Lozano contra la resolució 
plenària de l’Ajuntament de Mont-roig, data 7 de setembre de 2017. Aquest punt es va explicar 
també a la Comissió Informativa, si algun grup vol fer ús de la paraula? No? Doncs, passaríem 
al següent. S’hauria de votar, perdó. Sí, sí. Estimar, sí, perdó, s’ha de votar. Vots en contra? 
Abstencions? D’acord. Doncs quedaria aprovat per unanimitat. 
 
Identificació de l’expedient: Expedient disciplinari 
Expedient número:                   Serveis interns / Secretaria General / RRHH / spg  
 Exp. núm. 1865/2017  
Tràmit:                                        Resolució 

  

Fets  
1.  El 9 de març de 2017, per Decret núm. 2017-0337, es va incoar un expedient disciplinari a 

Juan Campoy Lozano, agent de la Policia Local de Mont-roig del Camp, funcionari de 
carrera. Els fets pels quals es va iniciar el procediment disciplinari va ser l’escrit presentat 
pel responsable de la unitat policial, que va ser citant durant la instrucció de les diligències 
prèvies, per determinar el caràcter de la infracció denunciada. 

  
Els fets que s’imputaven a Juan Campoy Lozano, com a presumpte inculpat, eren els 
següents: 

  
1.   Desobediència a les ordres rebudes per part del seu cap en l’operatiu contra la salut 

pública, en col·laboració amb el cos de la Guàrdia Civil, el dia 19 de setembre de 
2016. 
  

2.   Desobediència a les ordres rebudes per part del seu cap en l’operatiu contra la salut 
pública, en col·laboració amb el cos de la Guàrdia Civil, el dia 21 de setembre de 
2016. 

  
2.    En el mateix decret d’incoació es va nomenar instructor de l’expedient disciplinari a 

Francisco Javier Martí Meix, sotsinspector de la Policia Local d’Alcanar, i secretari de 
l’expedient a Octavi Anguera Ortiga, funcionari de carrera, secretari accidental de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
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3.    Instruït el procediment, en data 4 de setembre de 2017, va proposar que es desestimessin 
les al·legacions que havia presentat l’interessat i que es resolgués l’expedient d’acord amb 
la seva proposta de resolució. 

  
4.    El ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió de data 7 de setembre de 2017, 

va imposar al funcionari Juan Campoy Lozano, agent de la Policia Local, les sancions 
següents: 

  
1  Separació del servei per una falta molt greu, prevista en l’article 48 h) de al Llei 

16/1991, de 18 de juliol, on diu: “la insubordinació individual o col·lectiva envers les 
autoritats o els comandaments de qui es depèn, i la desobediència a les instruccions 
legítimes donades per aquests, fets de desobediència a les instruccions legítimes 
donades pel cap de la policia el dia 19 de setembre de 2016. 

  
2.  Separació del servei per una falta molt greu, prevista en l’article 48 h) de al Llei 

16/1991, de 18 de juliol, on diu: “la insubordinació individual o col·lectiva envers les 
autoritats o els comandaments de qui es depèn, i la desobediència a les instruccions 
legítimes donades per aquests, fets de desobediència a les instruccions legítimes 
donades pel cap de la policia el dia 21 de setembre de 2016. 

  
5.    Aquesta resolució va ser notificada a Juan Campoy Lozano el dia 7 de setembre de 2017. 
  
6.    En data 8 de setembre de 2017, Juan Campoy Lozano va presentar un escrit en el qual 

manifesta que la resolució de 7 de setembre de 2017 no havia adquirit fermesa 
administrativa ja que cabia recurs de reposició. Per aquest motiu sol·licita que s’anul·li 
l’acte d’execució de la sanció per haver-se manat executar el mateix dia que es notifica la 
resolució sancionadora, i demana la immediata reincorporació al Cos de la Policia Local de 
Mont-roig del Camp en tant que la resolució no adquirís fermesa. 

  
7.    L’informe jurídic emès en data 17 d’octubre de 2017 pel lletrat Matias Vives March conclou 

el següent: 
  

“Convé no oblidar que estem davant un canvi normatiu que va en vigor l’1 d’octubre 
de 2016, de manera que la jurisprudència al respecte és del tot escassa. Això no 
obstant, la voluntat del legislador, fonamentada en aquelles asseveracions del 
Tribunal Constitucional sembla clara: no permetre la immediada executivitat d’una 
resolució sancionadora, si contra aquesta s’hi pot interposar recurs potestatiu de 
reposició. 

  
Com sigui que en el peu de recurs de la pròpia resolució s’indica de manera expressa 
aquella possibilitat, la immediata executivitat de la sanció no tindria encaix dins 
l’actual procediment administratiu.” 
  
8. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Impuls Econòmic 
de data 13 de desembre de 2017. 

  

Fonaments de dret  
1.      L’article 115.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, indica: 
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“L’error o l’absència en la qualificació del recurs per part del recurrent no és obstacle per 
tramitar-lo, sempre que es dedueixi el seu caràcter vertader.” 
  

2.     L’article 98.1 de la mateixa norma determina que “els actes de les administracions 
públiques subjectes al dret administratiu són immediatament executius, llevat que: 

  
(...) b) Es tracti d’una resolució d’un procediment de naturalesa sancionadora contra la 
qual es pugui interposar algun recurs en via administrativa, inclòs el potestatiu de 
reposició.” 

  
3.     Per tot l’exposat procedeix considerar l’escrit presentat per Juan Campoy Lozano en data 

8 de setembre de 2017 com un recurs potestatiu de reposició, per la qual cosa, d’acord 
amb l’informe jurídic indicat, cal estimar parcialment aquest recurs, entenent que no 
procedia l’execució immediata de la resolució plenària de 7 de setembre de 2017. Cal 
posposar aquesta executivitat a la resolució expressa del recurs, moment en el qual 
aquesta resolució adquirirà fermesa administrativa. 

  
4.    Malgrat l’esmentat, no procedeix estimar la reincorporació de l’interessat al cos de la 

Policia Local, perquè el recurs presentat en cap cas posa en qüestió la correcció de la 
resolució plenària de 7 de setembre de 2017. 

  
5.    En congruència amb l’esmentat procedeix indemnitzar l’interessat amb la part proporcional 

de les seves retribucions, des de la data de notificació de la resolució fins a la data de la 
notificació d’aquesta resolució del recurs potestatiu de reposició. 

  

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

 
 
1.    Estimar parcialment el recurs potestatiu de reposició interposat en data 8 de setembre de 

2017 per Juan Campoy Lozano contra la resolució plenària de l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp de data 7 de setembre de 2017, en allò relatiu a la improcedència de l’execució 
immediata de la resolució municipal. 

  
2.    Abonar, d’acord amb l’anterior, a Juan Campoy Lozano la part proporcional de sou i 

complements deixada de percebre des del 7 de setembre de 2017 fins la data de la 
notificació d’aquesta resolució. 

  
3.    Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat en data 8 de setembre de 2017 per 

Juan Campoy Lozano contra la resolució plenària de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
de data 7 de setembre de 2017, en allò referent a la seva petició de reincorporació, ja que 
no s’ha qüestionat ni justificat la legalitat d’aquesta part de la resolució recorreguda. 

  
4.     Notificar aquesta resolució a l’interessat. 
 
 
5. Cultura. Expedient 12443/2017.Sol·licitar al Depart ament d'Educació la creació de 

l'Escola de Música 
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Sr. Alcalde: El punt 5: sol·licitar al Departament d'Educació la creació de l'Escola de Música. Si 
la regidora vol fer ús de la paraula. 
 
Sra. Esquius: Bé, com ja sabeu, ja hi ha una demanda de fa bastant temps dels pares dels 
alumnes de l’Aula de Música perquè engeguem, perquè hi hagi una creació d’una Escola de 
Música municipal. Ja es va intentar al 2011, cosa que no va ser possible perquè hi ha unes 
mancances, com ja he explicat moltes vegades, a l’aulari de Mont-roig. Amb aquest Equip de 
Govern ho hem tornat a intentar i ens hem trobat amb les mateixes, hem intentat vàries 
possibilitats, vàries maneres de fer les coses però hem tornat a morir al mateix punt, una mica 
més enllà i, finalment, vist que l’aulari de Mont-roig no compleix les condicions tècniques 
necessàries per poder ser escola però que l’aulari de Miami sí que té les condicions per poder 
ser escola i donat que els pares ja estaven d’acord que si no aconseguíem fer una escola de 
música amb dues seus intentaríem per una banda trobar una solució amb unes noves 
instal·lacions a Mont-roig i per altra banda començar els tràmits per la part que sí que es pot 
legalitzar, doncs, finalment, després d’aquests tràmits i de tenir aquesta intenció al cap, la 
realitat que s’imposa després de provar totes aquestes vies és començar la tramitació de les 
instal·lacions de Miami mentre es busca una altra ubicació a la seu de Mont-roig per tal de que 
quan tinguem aquesta ubicació nova poder-ho incorporar com un annex a l’escola de música 
que o bé s’estarà tramitant o bé ja estarà tramitada depèn del que es trigui. D’aquesta manera 
pensem que el nostre municipi ens donarà...tenir una Escola de Música ens donarà més 
prestigi, més oportunitats tant per possibles convalidacions o reconeixements d’assignatures 
que és la demanada que fan els pares com per possibles formacions pels professors i també 
subvencions. I, llavors, el que es demana al Ple és que es prengui aquest acord perquè és una 
condició i un requisit imprescindible per començar la tramitació davant del Departament. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun grup vol fer ús de la paraula? Sí? Per part de Ciudadanos. 
 
Sr. Velasco: Sí, bon dia. Buenos días. Sra. Esquius, le queríamos recordar que Ciudadanos ha 
hecho varias preguntas sobre la Escuela de Música pero tenemos una sensación…es si esta 
vez estaremos ya en la fase final para esta creación y creo que la segunda posición es que se 
buscará una ubicación o un espacio para la creación de la Escuela de Música de Mont-roig. 
Tenemos la sensación de que se ha perdido un poquito el tiempo. Le animamos a que, si 
puede ser, tenga más rapidez o fluidez este nuevo proceso porque creo que llevamos dos 
años, dos o tres años con la Escuela de Música. Gracias. 
 
Sra. Esquius: A ver. Te vuelvo a explicar, como te he explicado varias veces, no ha sido una 
pérdida de tiempo si no la voluntad de crear una Escuela de Música con dos sedes. No quería 
o no queríamos en este caso hacer una Escuela de Música sin tener en cuenta la parte de los 
dos núcleos importantes que tenemos en este municipio. Creo que tenemos un municipio con 
unas características y que había que seguir en esa línea. Visto que no se ha podido y agotadas 
todas las posibilidades y vosotros sabéis que lo he trabajado bastante, hemos llegado a la 
conclusión que había que empezar la legalización a la parte que corresponde en este caso a 
Miami. No me gusta decirlo así porque para mí es la escuela, o sea, a ver, es la creación de 
una Escuela de Música municipal, esté donde esté ubicada. Después tenemos esta parte que 
este municipio es diferente y tenemos dos núcleos y hay que mirar por los dos y en eso 
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estamos. Por un lado lo hemos intentado así, no se puede pero yo me comprometo y este 
Equipo de Gobierno también y espero que los futuros equipos de gobierno que entren sigan en 
la línea de buscar un aulario que corresponda, que tenga las normativas y que todo esté 
correcto para la parte de Mont-roig. Pienso que perder el tiempo, dicho así, bueno, tendrías que 
haber matizado un poquito más. 
 
Sr. Velasco: Bueno, a ver, intentaré matizar un poquito más pero yo te vuelvo a comentar otra 
vez. Evidentemente se necesitan dos escuelas de música porque este Ayuntamiento tiene esas 
necesidades y es lo justo. Pero lo que te vengo a decir que se podría haber tramitado la 
Escuela de Música de Miami desde un principio y haber buscado un espacio para la Escuela de 
Música de Mont-roig seguido. Vuelvo a decir lo mismo, tengo sensación de que nos hemos 
retrasado un poquito. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Gracias. Vol fer ús de la paraula? 
 
Sra. Esquius: Sí, yo vuelvo a decir lo mismo. Que se ha intentado hacer la tramitación conjunta 
para no perder el tiempo, precisamente para eso. Si se hace conjuntamente, no se pierde el 
tiempo. Si se hace separado, es dos veces hacer el trámite. Ya está. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. El grup, algun grup més? Sí, per part d’Esquerra. 
 
Sra. Aragonès: Bé, bon dia. A veure, a nosaltres ens agradaria poder disposar de la redacció 
aquesta que posa al punt 11, la redacció del projecte educatiu, perquè així conèixer una mica 
també la realitat. A veure si ens el podria fer arribar. Aleshores, nosaltres entenem que hi haurà 
una Escola de Música, és a dir, que el centre neuràlgic, per dir-ho d’alguna manera, serà a 
Miami, i estem parlant de que a Mont-roig seguirem parlant d’Aula de Música però que, 
d’alguna manera, els alumnes i professors estaran ubicats de moment al mateix lloc fins que no 
es trobi una ubicació més idònia, suposo que perquè reuneixi totes les condicions necessàries 
per també després, en un futur, esdevingui Escola de Música. 
 
Sra. Esquius: Exacte, tal qual ho has dit. Sí. 
 
Sra. Aragonès: Val, per tant, li agrairíem a veure si ens pogués fer arribar el projecte educatiu. 
 
Sra. Esquius: Sí, aquí està tot. Ja te’l faré arribar per mail. 
 
Sra. Aragonès: Perfecte, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del PDeCAT? 
 
Sra. Margalef: Bé, nosaltres només volíem dir que celebrem que després de dos anys i mig de 
mandat per fi es pugui sol·licitar al Departament d’Ensenyament que es creï una Escola de 
Música al nostre municipi. 
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Sr. Alcalde: Gràcies. Algun comentari més? No? Passaríem doncs a les votacions. Vots en 
contra? Abstencions? Quedaria, doncs, el punt aprovat per unanimitat. 

Identificació de l’expedient:   Creació Escola de Música Municipal, 2017 

Expedient número:   12443/2017 

Tràmit:     Aprovació 

  

Antecedents  

  

1.   Amb data 3 de novembre de 2000 va començar a funcionar l’Aula de Música Baptista 
Nogués de Mont-roig del Camp. Actualment l’Aula de Música Baptista Nogués té dues 
seus, una situada a la Casa de Cultura a Mont-roig al carrer Mare de Déu de la Roca, 5 
i un altre al carrer Granada de Miami Platja.  

2.   El 13 de juliol de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, aprova la creació 
d’una escola de Música Municipal. 

3.   El 31 de maig de 2011, l’Ajuntament de Mont-roig sol·licita als Serveis Territorials 
d’Ensenyament a Tarragona l’aprovació del projecte de centre per a la creació d’una 
escola de música de titularitat municipal. 

4.   En data 12 de setembre de 2011, amb registre d’entrada 2011/12626, la Direcció 
General de Centre Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, adreça un ofici a l’Ajuntament de Mont-roig informant que un cop revisat 
l’expedient per a la creació de l’escola de música els serveis tècnics assenyalen que: 

  

a.   Referent a la normativa en matèria de seguretat, els locals de la Casa de Cultura no 
s’adeqüen perquè cal una segona sortida de planta. 

b.   Referent als espais del centre, els locals de la Casa de Cultura no s’adeqüen 
perquè no disposen d’accés independent des de la via pública. 

  

5.   El nou equip de govern reprèn els tràmits de la creació de l’escola de música amb el 
regidor Enrique López, des del Departament d’Educació que a data 7 de juliol de 2016 
traspassa les competències de l’Aula de Música a la regidora Núria Esquius, de la 
Regidoria de Cultura. 
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6.   Amb data 5 de setembre de 2016 la Regidora de Cultura, Núria Esquius, es reuneix 
amb la directora de Serveis Territorials de Tarragona, Silvia Rodes, i s’exposa la 
voluntat de l’Ajuntament de crear una escola municipal de música amb dues seus. 

  

a.   Després de consultar el decret 179/93 pel qual es regulen les escoles de 
música i dansa a Catalunya, en concret l’article 6, per veure si es pot autoritzar 
com a escola l’Aula de Música de Miami i fer la de Mont-roig com a aula 
descentralitzada, però els requeriments tècnics són els mateixos i no es veu 
viable aquesta possibilitat.  

b.   Com a recomanació Silvia Rodés exposa que el millor seria canviar d’ubicació 
l’aula de música de Mont-roig. I que si es vol es pot presentar l’expedient per 
tramitar l’autorització de l’Escola de Música de Miami. 

  

7.    Entre el setembre i el desembre de 2016 des de la Regidoria de Cultura es presenten 
uns plànols fent les següents al·legacions per tal de poder mantenir les dues seus en la 
futura escola de música. 

  

a.   Que l’accés durant l’horari de l’Aula de Música és independent de la resta 
d’instal·lacions de la Casa de Cultura i que no es comparteixen espais amb 
altres activitats. 

b.   Que la Sala d’exposicions és una aula d’assaig i audicions de l’Aula de Música, 
per tal d’incorporar la segona planta pel que fa a normativa de seguretat. 

  

8.    Amb data 6 de febrer de 2017 es rep una notificació d’Ensenyament en referència a la 
sol·licitud presentada on s’exposa que: 

  

a.   Referent a la normativa en matèria d’habilitat i seguretat: a Mont-roig no s’hi 
adequa. La barana de l’escala no pot ser escalable i no disposa dels 
passamans a doble alçada. 

b.   Referent a la normativa en matèria de supressió de barreres: a Mont-roig no 
s’hi adequa. En escales d’ús públic no accepta graons sense frontal i alçada 
màxima del graó de 16 cm. 

c.   Referent als espais: en la seu de Mont-roig cal indicar l’accés independent des 
de la via pública sense passar per l’espai de la Biblioteca. 
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9.   Amb data a 29 de juny de 2017 la Regidora Núria Esquius es reuneix amb Josep 
Ramon Tarragó, inspector de les escoles de música del Departament d’Ensenyament 
per parlar del projecte educatiu. 

  

10.  Des del Departament de Cultura i des dels Serveis Tècnics municipals s’ha treballat 
per a poder buscar una nova ubicació a la futura escola de música de Mont-roig, però a 
dia d’avui no s’ha pogut concretar. 

  

11.  Durant tot aquest procés des dels Serveis Tècnics han redactat el projecte de les 
instal·lacions de la nova escola i des de l’equip directiu de l’Aula de Música han 
treballat en la redacció del projecte educatiu. 

  

12.  El dia 14 de novembre es va reunir la Taula Mixta d’Ensenyament a les oficines de 
Miami Platja. Es va tractar el tema de la creació de l’escola municipal de música amb la 
nova directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament de Tarragona, Imma Reguant i 
el tècnic Jeroni Ustrell per concretar la tramitació. 

13.  Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de les Persones de data 
13 de desembre de 2017. 

  Fets  

1.   Vist que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha expressat la voluntat de sol·licitar al 
Departament d’Educació la creació d’una escola municipal de música amb dues seus.  

2.   Vist que l’aulari de Mont-roig del Camp no compleix les condicions tècniques 
necessàries que s’adequarien a les especificidades per sol·licitar la condició d’escola 
municipal de música.  

3.   Vist que l’aulari de Miami Platja compleix les condicions tècniques necessàries que 
s’adequen a les especificidades per sol·licitar la condició d’escola municipal de 
música.  

4.   Després dels tràmits i consultes pertinents al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya la realitat que s’imposa és començar la tramitació de la 
creació de l’escola de música municipal a les instal·lacions ubicades a Miami Platja 
que compleixen amb la normativa. 

5.   Vistes les conclusions de la regidoria de Cultura (informe de la relació de fets i informe 
de la Regidora de Cultura) que consten a l’expedient i on es conclou que la realitat 
que s’imposa, després de provar diferents vies, és començar la tramitació de les 
instal·lacions de Miami, mentre busquem una altra ubicació per la seu de Mont-roig. 
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No es vol perdre l’oportunitat de disposar d’una “Escola de Música” al nostre municipi, 
que ens donarà més prestigi, i més oportunitats, tant per possibles convalidacions o 
reconeixements d’assignatures pels alumnes en altres centres educatius, com 
formacions per a professorat i subvencions.  

Des de la regidoria i amb aquest equip de govern, seguirem amb el compromís de 
tenir unes noves instal·lacions a Mont-roig, compromís que demanarem també per als 
futurs regidors i regidores i equips de govern. 

En el moment de la creació de l’escola municipal de música, aquesta haurà de 
conviure amb l’aula de música actual i es recorda que la matrícula que es realitzi en 
un o altre lloc, comportarà l’ús de les instal·lacions corresponents. 

  

 Fonaments de dret  

1. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2. Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa. 

  

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

1. Iniciar els tràmits davant el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per la 
creació d’una escola municipal de música d’acord amb el que disposa el Decret 179/1993, de 
27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa. 

 

 

6. Medi Ambient. Expedient 11690/2017. Petició Institu t Agrícola Català de Sant Isidre 
davant la necessitat de salvaguardar la competitivi tat de les empreses en entorn 
rurals i municipals amb dèficits de transport públi c 

 
Sr. Alcalde:  El punt 6 és petició a l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre davant les necessitats 
de salvaguardar la competitivitat de les empreses en entorn rurals i municipals amb beneficis... 
dèficits de transport públic. Si el regidor voldria fer una explicació del punt. 
 
Sr. Gairal: A veure, aquí també me remeto al que vaig explicar a la Junta Informativa. Es tracta 
d’una petició de l’Institut Català Sant Isidre d’adherir-se l’Ajuntament de Mont-roig a la petició 
que han fet perquè es retirés o, com a mínim, hi hagués una moratòria de l’impost que s’ha 
creat aquest any per gravar sobre les emissions de diòxid de carboni que tots estem d’acord i 
en aquest Ple s’han aprovat molts acord referent amb la disminució amb uns anys graduals del 
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diòxid de carboni, de l’emissió. Però aquí nosaltres creiem que ens podem adherir a aquesta 
petició de l’Institut Català Sant Isidre perquè, més que un impost per dissuadir l’emissió de 
gasos, és un impost amb afany de recaptar i no pas de dissuadir perquè el cas de dissuadir 
seria més amb ajudes i no pas amb impostos. Aquesta és la posició política nostra, de 
l’Ajuntament. En quant a la resta de la petició és totalment acceptable per part nostra perquè fa 
referència a la comparativa entre les ciutats i el món rural, a les ciutats on per proximitat amb 
els sistemes públics de transport tenen la feina, ho tenen tot molt a prop i el món rural tenen 
que agafar els vehicles particulars i fer cents de kilòmetres moltes vegades per poder arribar 
als instituts, a les escoles, a qüestions mèdiques i moltes vegades amb uns dèficits enormes de 
serveis públics i tenen que fer servir els seus vehicles o anar a treballar inclús en polígons 
industrials que estan a les ciutats i ells viuen al món rural. Aquest impost primer, en principi, 
s’aplicarà al gener però amb la visió d’ampliar-ho, ja no només als vehicles particulars, de 
tracció mecànica, sinó també en un futur bastant pròxim als vehicles agrícoles. Clar, els 
vehicles agrícoles també són de molt difícil alternativa. Els particulars, tots arribarem al cotxe 
elèctric però els agrícoles ja és de més difícil alternativa i també és ja una situació econòmica 
sobre el camp que també tenim que preveure. El que demanen i el que proposem és adherir-se 
a aquesta petició de l’Institut Català de Sant Isidre perquè, com a mínim, hi hagi una moratòria 
i, com a màxim, retirin aquesta llei impunitiva. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part dels grups, volen fer ús de la paraula? No? Agrairia als portaveus 
que quan faci aquesta pregunta, si us plau, em mirin perquè és que si no, de veritat, 
perquè...d’acord? Gràcies. 
 
Sr. Gairal: Només un aclariment. Vaig dir als grups polítics que els faria arribar la petició de 
l’escrit aquest, he dit al Departament que ho féssim arribar però crec que encara no ho heu 
rebut, m’han dit aquest matí. Val, ho rebreu, ho rebreu perquè...el punt aquest, sí, més ampliat.  
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Passaríem, doncs, a les votacions Vots en contra? Abstencions? 
Quedaria, doncs, el punt aprovat per unanimitat. 
 

Identificació de l’expedient:  Petició de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre davant 
la necessitat de salvaguardar la competitivitat de les 
empreses en els entorns rurals i municipals amb dèficits 
de transport públic. 

Expedient electrònic:  Serveis Territorials / Unitat de medi ambient / mav / 
11690/2017 

Tràmit:  Ordinari 

  

Fets  

  

1.    En data 16 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada número 2017/513, l’Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre va presentar una petició al Parlament de Catalunya per tal que es 



 

13 

 

procedeixi a l’eliminació, o almenys acordar una moratòria, de l’impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Impost inclòs dins la Llei 5/2017, 
del 28 de març, i que serà exigible a partir del proper un de gener de 2018. 
  

2.    L’Institut Agrícola, com a patronal del sector agroalimentari i forestal de Catalunya, veu 
amb preocupació com el passat 22 de març de 2017 el Parlament de Catalunya aprovà 
l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. 

  
3.    Impost que resulta profundament insolidari amb el món rural, amb els empresaris agraris i 

amb els municipis amb dèficits de transport públic. Inicialment preveu gravar només els 
turismes i vehicles comercials, però en un futur incorporarà la resta de vehicles de tracció 
mecànica (tractors i altra maquinària). 

  
4.    La present petició demana que s’adeqüi l’impost i la naturalesa contributiva del mateix a la 

realitat de l’ús del vehicle als municipis de Catalunya, especialment en base a la 
disponibilitat de transport públic, i al cost assumible per la població de vehicles elèctrics. 
Altrament caldria reconèixer que, lluny de cercar una reducció d’emissions, aquest impost 
únicament té un afany recaptatori per gravar aquells que no tenen alternativa de reducció. 

  
5.    El gruix de la població i dels vehicles subjectes i tribut es concentren en les àrees més 

densament poblades de Catalunya i, en concret, l’àrea metropolitana de Barcelona. Però 
constatem que l’esforç fiscal dels municipis de l’àmbit rural, i en particular dels municipis 
amb dèficits de transport públic i serveis essencials, serà proporcionalment molt superior. 

  
6.    La mitjana de turismes i motocicletes de Catalunya resulta ser, segons l’IDESCAT, de 0,55 i 

0,12 per habitant, respectivament. Xifres molt similars resulten per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona – 0,51 i 0,13-, però a la que sortim d’aquest àmbit, la ràtio s’incrementa força, 
fins al màxim de 0,72 i 0,16 a les comarques gironines. Fet que representa un 30% de més. 

  
7.    Igualment, als municipis petits de l’àmbit rural, el número de km recorreguts per vehicles és 

sensiblement superior, atès que la mobilitat és obligada amb vehicle particular per causes 
com ara: 

  
-       Absència de transport públic suficient (manca de tren i freqüència d’autobús). 
-       Residència en nuclis amb dèficits de serveis públics bàsics (centres assistencials, 

farmàcia, centres educatius, judicials i d’altres). 
-       Residència en nuclis amb dèficits comercials (botiga especialitzada, supermercat, 

etcètera). 



 

14 

 

-       Molts treballadors requereixen de mobilitat obligada, sense alternativa al vehicle privat, 
per anar a un lloc de treball ubicat en un indret sense transport públic (polígons 
industrials, finques rústiques o similiars). 

  
8.    A això s’hi ha d’afegir que molta de la maquinària i vehicles agrícoles no tenen una 

alternativa d’un vehicle elèctric. I, encara que existís, tampoc no tenim una xarxa de 
subministrament adient per abastir-los. 
  

9.    Ateses les anteriors justificacions demanem a aquest Parlament la sensibilitat adient amb 
llur ciutadania per a que, lluny d’augmentar una vegada més la pressió fiscal, la rebaixi, 
atès la naturalesa impositiva de l’impost que pretén gravar les emissions. Especialment per 
que a l’entorn rural aquesta reducció no és ni possible ni factible. 

  
10.  Per tot plegat cal aprovar una moratòria de l’Impost fins que es corregeixen els dèficits 

enumerats en la present justificació en l’àmbit dels municipis rurals i als municipis amb 
dèficits de transport públic. I, singularment, també s’estudiï un mecanisme de reducció de 
les contribucions a l’impost als treballadors i/o autònoms amb un lloc de treball ubicat en 
indrets sense connectivitat mitjançant transport públic des del seu habitatge, amb 
independència de la grandària del municipi de residència. 

11. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de data 13 de 
desembre 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. 

  
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:    
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1.    Adherir-se a la petició de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre de l’eliminació, o acordar 
una moratòria, de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica. 
 

2.    Notificar el present acord a l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre i al Parlament de 
Catalunya. 
  

 

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. 
 

7. Urbanisme. Expedient 4944/2017. Modificació de pla d’ordenació urbanística 
municipal (sotmès a avaluació ambiental estratègica  ordinària) 

 
Sr. Alcalde: El punt 7: Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal. En aquest cas està 
sotmès a avaluació ambiental estratègica ordinària. Si us plau, el regidor, si voldria fer una 
explicació del punt.  
 
Sr. Pérez: Sí, perdón. Bon dia. Se me ha traspapelado. Es una modificación que se hace a raíz 
de las peticiones que se han hecho por los empresarios de la zona. Nosotros tenemos un 
municipio el cual es un municipio turístico y campista, como podría ser de los más importantes 
de Europa, y dentro de la actividad de este municipio las peticiones que siempre hemos tenido 
eran, de alguna manera, regularizar el tema de la actividad, de poder controlar el tema de 
aparcamiento de caravanas. Hemos estado negociando durante tiempo con Urbanismo porque 
no era fácil hacer una modificación la cual pudiera abastar todo el municipio y poder coger el 
mayor de personas y de empresas que están haciendo este tipo de actividad y, después de 
negociaciones que hemos estado sobre un par de años más o menos, al final, lo que hemos 
determinado es hacer un ámbito dentro del municipio donde el cual está excluido las zonas de 
afectación por viales y, evidentemente, servicios de infraestructuras que tenemos en nuestro 
municipio, que estaban protegidos por el impacto visual y, a partir de ahí, lo que hemos 
intentado es hacerlo lo más extensible posible a cada plan especial regulará la actividad y, de 
alguna manera, la actividad y regulará también lo que ellos querían que era el tema de los 
cubiertos o protecciones de construcciones para que ellos pudieran cubrir esas caravanas. En 
algunas zonas que ya viene regulado por la ficha del POM unos tienen un tipo de tipología y 
otros tienen otra, en las cuales unas tendrán que ser donde haya construcciones existentes y 
otro tendrán que ser de nueva creación pero siempre estarán reguladas por lo que marque 
Urbanismo de Tarragona. Esto se pactó con Urbanismo y se ha llegado a un buen acuerdo y 
entendemos que ahora cada empresario, mediante su plan especial que podrá tramitar, irá 
regulando y acotando lo que pueden hacer en cubrir dentro de los metros cuadrados que 
tengan. Básicamente, lo que hemos intentado es hacerlo lo máximo extenso posible y, en todo 
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caso, si tienen que poner alguna objeción, que sea Urbanismo mediante el plan especial el que 
la corrija.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part dels grups? Sí? Sr. Velasco. 
 
Sr. Velasco: Sí. Como comentábamos antes, celebramos que al final hayan puesto atención al 
tema de las autocaravanas porque le voy a recordar que el grupo de Ciudadanos presentó una 
moción para la puesta en marcha de zonas de servicio para autocaravanas porque sabemos el 
problema que era. Y argumentábamos, además, que era un incremento de la actividad de 
temporada, etcétera, etcétera, se lo quiero recordar. Mi pregunta es una cosa, perdón, es la 
siguiente: evidentemente, cuando se regule o se intente regular esta disponibilidad, me imagino 
que se le dará también servicios, a lo que es acogerse al espacio de las autocaravanas. Y le 
recomendaría, no sé si quiere que lo haga como introducción, que nosotros le comentamos que 
sería interesante asociarse nuestro municipio a la Asociación Areasac, portal de grupos de las 
áreas, servicios, pernoctas, parkings en el resto de España. Creemos que es interesante 
complementarlo. Gracias.  
 
Sr. Pérez: Sí, Sr. Francisco, creo que es otra cosa. Le explico. Usted, la propuesta que usted 
me está hablando creo que es el aparcamiento de caravanas de tránsito. No. Esto es una 
modificación para la gente que se dedica a que cuando viene un turista y alquila la caravana, 
en vez de llevársela a su país, lo que hace es que la dejan en un municipio y se la cuidan hasta 
que vuelva a abrir el año que viene. Es un aparcamiento de caravanas que queda simplemente 
aparcada y esos señores con esta actividad lo que evitan es que el turista que viene con la 
caravana, coja su caravana y se la vuelva a llevar a Alemania, a Suiza…simplemente es eso. 
No es el mismo tema. Usted lo que habla creo que son las caravanas que hacen turística, que 
pasan de ruta y ahí donde hay lavabos, servicios. Eso a día de hoy nosotros no lo tenemos 
implantado porque vamos poco a poco y entiendo que, a lo mejor, hacer…no digo que con el 
tiempo esto se pueda encontrar una solución al problema pero no tenemos esa problemática 
en el municipio y de momento nosotros lo que estamos intentando regular es una actividad que 
lleva hace tiempo y que con el tema de municipio turístico es una demanda de empresarios de 
la zona. Es verdad que hay municipios en los cuales hay parkings de caravanas para las que 
están en tránsito o en ruta pero nosotros no, el fin de esta modificación no va por ahí.  
 
Sr. Velasco: Sí, pero para complementar yo sí que tenemos un problema que se sigue 
aparcando las autocaravanas en nuestro municipio y no está regulado. Hay varios 
espacios…no y fuera de ellos, yo le puedo decir varios accesos como por ejemplo en la Playa 
Cristal, allá hay un espacio donde allí aparcan todas las autocaravanas, todas las que quieren y 
más, en la zona que tenemos de l’Estany Gelat, siguen aparcando allí. Y le aseguro una cosa, 
que a veces hacen su limpieza de… ¿sabe lo que es el autocaravaning, ¿no?, de aguas 
fecales, etcétera, etcétera y quedan allí espacios que no nos los dejan para nuestro municipio. 
Solo era recordar si se puede implementar esto. Gracias.   
 
Sr. Alcalde: Sí que está regulado, está regulado. Dice que no está regulado. Está regulado, 
pueden pernoctar durante 24 horas en un punto determinado y las, en este caso, la Policía 
local ya hace la función de cuando ve a una caravana más de 24 horas estacionada le advierte 
para que se retire. Ya cuando ustedes entraron la moción les argumentamos que no preveía 
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este Equipo de Gobierno buscar un espacio para que las autocaravanas paren y puedan 
limpiar, etcétera. Tenemos en este municipio en estos momentos seis campings que hacen una 
buena oferta para estas, precisamente, y otras y lo que no vamos a hacer nosotros es hacer un 
servicio que están dando ahora empresarios locales. Por lo tanto, tal como ha explicado el 
regidor, aquí estamos poniendo encima de la mesa la regulación de parkings de caravanas que 
no tiene nada que ver con el estacionamiento de caravanas. Otra cosa es que en un momento 
dado un parking de caravana quiera ofrecer este servicio, que si lo quiere ofrecer, que 
probablemente a lo mejor hay alguno que lo quiera ofrecer, pues, lo ofrecerá sin ningún 
problema.  
 
Sr. Velasco: Yo le quería comentar, vamos a ver, yo sé que la industria del camping es 
importantísima para este municipio. Yo es porque me lo ha comentado y por alegar, 
evidentemente, yo creo que cuando las autocaravanas se acercan a los camping a veces creo 
que tenemos una oferta diversa en nuestro municipio como visitar Mont-roig, etcétera… Yo 
hablo de que estas caravanas puedan acceder a estos espacios, la verdad es que yo, hablando 
con muchos negocios, le aseguro una cosa, en los camping nos cuesta que la gente se mueva 
a otros espacios del municipio. Le invito a que haga una buena imagen o una buena campaña 
de que se acerquen a todo nuestro territorio, tanto a Mont-roig como a Miami, que no se nos 
queden en el camping. Le aseguro una cosa que es un comentario que nos suelen hacer con 
frecuencia. Gracias.  
 
Sr. Alcalde: En ese caso, le puedo asegurar que desde el departamento de Promoción 
económica y Turismo se está en contacto constantemente con los campings para buscar 
fórmulas para que al final el turista se mueva dentro de nuestro municipio y las acciones que se 
hacen se hacen en ese sentido. Se está trabajando en este tema y se hace directamente, ¿de 
acuerdo? Gracias. 
 
Sra. Pérez: Una puntualización, Sr. Velasco. Si en el caso de que ofreciéramos una parcela 
municipal con libertad de que vengan a aparcar, ya directamente ya no se gastarían nada en 
nuestro municipio. Si ya, que no vayan a los campings y si usted quiere, como dijo en su día, 
habilitar una zona municipal para que vengan los del autocaravaning ya directamente no se 
gastarían nada. Vendrían, dormirían, ensuciarían y se volverían a hacer…porque es gente que 
va de pasada.  
 
Sr. Velasco: Creo que lo está enfocando mal. Vamos a ver, este municipio, en cuanto a 
camping, ofrece un determinado tiempo, le voy a contestar ahí y todos los campings no están 
abiertos durante todo el año. Es una forma de, pero le vuelvo a decir una cosa, usted ya sé que 
tiene una forma de ver el turismo en este municipio pero yo le estoy hablando de implementar 
porque, evidentemente, hay que ofrecer diversidad y otras ofertas para el municipio. 
Seguramente que si nos hubiésemos quedado solo en los campings a lo mejor no hubiéramos 
ofrecido otras ofertas y otras demandas, yo voy por ahí. Por supuesto que tienen que trabajar 
los campings, somos una potencia, creo, en ello. 
 
Sr. Alcalde: Perdó. Per part de...sí. 
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Sr. Aragonès: Jo crec que el que parla el company Francisco es de que l’autocaravana, també, 
en ves d’anar en un càmping i pagar, l’Ajuntament com a França faci un càmping municipal. Jo 
l’únic que afegeixo que té el mateix dret el que va en una autocaravana que el que arrossega 
un cotxe la caravana. Per tant, si l’Ajuntament un dia decideix fer un càmping municipal per les 
autocaravanes que contempli les demés persones que arrosseguen la caravana també. Crec 
que tenen el mateix dret, res més. 
 
Sr. Alcalde: Per part d’Esquerra? 
 
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres celebrem que d’una vegada per totes es regularitzi aquesta 
situació perquè, com és ben sabut, aquesta activitat ja es du a terme i, per tant, està bé que 
fins i tot pels propietaris o per noves iniciatives que puguin sorgir, que puguin ja fer-ho d’una 
forma legal i ben establerta. Perquè no hem d’oblidar que moltes vegades això suposa uns 
ingressos addicionals o una activitat paral·lela en el sector de la pagesia i, per tant, bé, perfecte 
que estigui regulat i que estigui ben fet tal i com ho proposa. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del PDeCAT? No? Passaríem, doncs, a la votació. Vots en 
contra? Abstencions? Doncs quedaria el punt aprovat per unanimitat. 

 

Identificació de l’expedient :  Modificació puntual núm. 13 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM) de regulació de l’ús d’aparcaments de 
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda en l’àmbit del sòl no 
urbanitzable 

Expedient núm.:                       2012 011 PG-MP 

Tràmit:                                     Aprovació inicial 

  

Fets  

1.   El Pla d’ordenació urbanística municipal de Mont-roig del Camp (POUM) va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de 
novembre de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007. La 
sèrie de plànols d’ordenació II.1A i II.1B, a escala 1/10.000, inclou les qualificacions 
urbanístiques de les zones del sòl no urbanitzable. 

  
2.   La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, 

aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, introdueix en l’article 47.6 com a noves 
construccions admeses en el sòl no urbanitzable les destinades a aparcaments de 
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda. 

3.   El POUM de Mont-roig del Camp s’aprovà amb anterioritat a l'esmentada Llei d'urbanisme, 
per la qual cosa no contempla els usos d’aparcaments de caravanes, autocaravanes i 
remolcs tenda com a usos admesos en el sòl no urbanitzable del municipi. 
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4.    L’objecte del present document és permetre i regular l’ús d’aparcament de caravanes, 
autocaravanes i remolcs tenda en l’àmbit del sòl no urbanitzable del municipi de Mont-roig 
del Camp, d’acord amb l’article 47 de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010) 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 

5.   Es proposen unes limitacions pel que fa al tipus de sòl no urbanitzable que pot admetre 
aquest tipus d’usos. Aquestes limitacions són: 

- Queden exclosos de la Modificació puntual tots els sòls qualificats pel Pla territorial 
parcial del Camp de Tarragona de sòls de Protecció Especial. 

- Queden exclosos de la Modificació puntual tots els sòls qualificats pel POUM de Mont-
roig del Camp de Valor Natural, de Valor paisatgístic i ecològic i Costaner 2, aquests 
últims derivats del Pla director urbanístic del sistema costaner. 

- Els sòls qualificats pel POUM de Valor Horticultural es consideren com d’una riquesa 
edafològica i econòmica rellevant al municipi que necessita ser protegida i fins i tot 
fomentada des del punt de vista agrícola. Només es permetrà l’ús d’aparcament de 
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda a l’interior d’edificacions existents. 

  

6.    La present Modificació puntual del POUM afecta als àmbits de sòl no urbanitzable 
qualificats de Zona agrícola Extensiva (SNU 3-B), Zona Agrícola de Valor Horticultural 
(SNU-3-C) i la zona de Sòl No Urbanitzable Turístic-Càmping (SNU-4T). En relació a la 
normativa urbanística, aquesta s'afecta als articles 215, 219 i 229 del capítol 3er del Títol 
VI, de Regulació de Regulació de les Zones en sòl no urbanitzable, de la Normativa 
urbanística del POUM, continguda en el seu Volum VII. 

  

7.    La present Modificació puntual també afecta als articles relacionats amb la definició i 
regulació dels usos i construccions en sòl no urbanitzable, així com el seu règim 
d’autorització. Aquests estan actualment regulats als articles 81 i 87 del capítol 2n del Títol 
II, de Regulació d'Usos i Activitats i a l'article 197 del capítol 2n del Títol VI, de Regulació 
dels usos i construccions en sòl no urbanitzable, de la Normativa urbanística del POUM, 
corresponent al volum VII de la seva documentació. 

  

8. El text de la proposta de Modificació Puntual justifica la seva adequació a la legislació 
urbanística, i també als paràmetres i condicions generals establerts en el POUM de Mont-
roig del Camp. 
 

9.  Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de data 13 de 
desembre de 2017. 

  

Fonaments de dret  
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1.    Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal estan regulades per l’article 
96 del Decret legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLU). Aquest article està desplegat pels articles 117 i 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU). 
D’acord amb aquest article la modificació objecte d’aquest informe no comporta un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, 
o la transformació dels usos ja establerts. 

  

2.   D’acord amb aquests articles la modificació del POUM se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació, que està regulada per l’article 83 del TRLU. 
D’aquesta forma la tramitació de la modificació s’ha de subjectar als tràmits següents: 

  

- L'aprovació inicial i l'aprovació provisional per l’Ajuntament. 

- Informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació 
pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació 
inicial. 

- Simultàniament al tràmit d'informació pública s'ha de sol·licitar un informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini 
d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. 

- Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal, 
s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del 
municipi que és objecte del pla. 

3.   L’article 22.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, estableix que 
l’aprovació inicial i provisional del planejament general, i per tant de la seva modificació, és 
competència del ple municipal. 

  

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
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1.   Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 13 del Pla d’ordenació urbanística municipal 
de Mont-roig del Camp, de regulació de l’ús d’aparcaments de caravanes, autocaravanes i 
remolcs tenda en l’àmbit del sòl no urbanitzable. 

2.    Assumir de manera expressa la iniciativa pública de la modificació puntual núm. 13 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Mont-roig del Camp, de regulació de l’ús 
d’aparcaments de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda en l’àmbit del sòl no 
urbanitzable. 

3.    Sotmetre aquesta modificació puntual núm. 13 a informació pública. 

4.   Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de la seva competència i atorgar 
audiència als ajuntaments limítrofs.  

 
8. Planejament. Expedient 563/2016. Aprovació provi sional, si escau, de la Modificació 

puntual núm. 9 del Pla d’ordenació urbanística muni cipal de Mont-roig del Camp, de 
transformació del sector de sòl urbanitzable no del imitat (SUND-6) en un sector de 
sòl urbanitzable delimitat (SUD-15). 

 
Sr. Alcalde: El punt 8 també és un tema d’Urbanisme, en aquest cas, aprovació provisional de 
la modificació puntual núm. 9 del Pla d’ordenació urbanística municipal de transformació del 
sector de sòl urbanitzable no delimitat en un sector de sòl urbanitzable delimitat. 
 
Sr. Pérez: Sí, gracias Sr. Alcalde. Bueno, esto es un SUND-6 que pasa a ser un SUD-15. A ver, 
esto cuando se estaba realizando el POM, había un plan parcial que se tenía que desarrollar, 
era un no delimitado en el cual tenía una cualificación del terreno con un tipo de tipología y un 
tipo de ficha. Cuando se hizo el POM, esto se suspende y se pasa de ser un SUD a un SUND, 
en el cual lo que hace es pasa de ser delimitado a no delimitado. Esto viene en el 2006, se 
suspende licencias, luego esta empresa o estos familiares empiezan a montar un litigio con el 
Ayuntamiento porque ellos consideraban que tenían una edificabilidad, tenían unos derechos 
de densidad en la cual podían construir, estoy hablando de memoria, pero eran unos 7.200 o 
7.400 metros cuadrados de edificabilidad en los cuales podían construir 148 viviendas más o 
menos. A raíz de que se aprueba el POM, esta ficha es mucho más restrictiva y les permite con 
el mismo suelo, lo que sí que les perjudica que solo podían construir viviendas hasta 94 y 
tenían que hacer cesiones y viviendas de HPO, con el tanto por ciento que marcara la ficha del 
terreno. Esto los propietarios no están de acuerdo y, a partir de ahí, empezaron contenciosos, 
incluso me acuerdo que el Ayuntamiento llega a llegar a un acuerdo entre lo que es la 
propiedad y el Ayuntamiento, vamos a Urbanismo a intentar mediar porque ni 148 ni 94, y al 
final pasaban a un promedio, nosotros lo aceptamos porque allí ellos también se comprometían 
a hacer viviendas de HPO, aunque fuera en otro sitio, pero Urbanismo esto no lo aceptó. A raíz 
del tiempo y supongo que esta propiedad ha seguido luchando, cuando se han visto de que no 
han llegado a ningún sitio, con el paso del tiempo, al final lo que acaban haciendo es aceptar la 
ficha que marca el POM con las restricciones que tenía, con la viviendas de HPO que marcaba 
la ficha y lo que están de acuerdo es en aprobar algo que se aprobó en el 2006. Y pasa de ser 
un SUD en el cual ahora cuando se pueda desarrollar, cumplirá la ficha urbanística que tenga 
actualmente.  
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Sr. Alcalde: Gràcies. Per part dels grups, alguna pregunta? Esquerra? PDeCAT? No? Doncs, 
passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? I vots a favor, la resta. 
 
Identificació de l’expedient : Modificació puntual núm. 9 del Pla d’ordenació urbanística 

municipal de Mont-roig del Camp, de transformació del sector 
de sòl urbanitzable no delimitat (SUND-6) en un sector de sòl 
urbanitzable delimitat (SUD-15) 

  

Expedient núm.:  2012 019 PG-MP// 563/2016 

Tràmit:    Aprovació provisional 

  

Fets  

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp, que va ser 
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, va 
classificar l’àmbit corresponent a aquest sector com a Sòl Urbanitzable No Delimitat, i 
el va identificar com a SUND-6, incloent també la corresponent fitxa en el volum VIII 
‘Annex normatiu I – Instruments de planejament’, que forma part de la documentació 
del POUM. 

2. L’objectiu de la Modificació puntual (MP) és transformar el sector de Sòl Urbanitzable 
No Delimitat SUND-6 en un nou sector de Sòl Urbanitzable Delimitat, SUD-15, per tal 
de fer possible la tramitació del pla parcial presentat abans de l’aprovació inicial del 
POUM actualment vigent, i poder així donar compliment a la sentència núm. 412/2011 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que anul·lava la denegació de la 
tramitació del Pla parcial per part de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

3. El text de la MP justifica la seva adequació a la legislació urbanística, i també als 
paràmetres i condicions generals establerts en el POUM de Mont-roig del Camp.En el 
sector urbanitzable delimitat que es proposa es manté el sostre previst en el POUM per 
al SUND-6, però s’incrementa el nombre màxim d’habitatges. Tot i això, el valor 
proposat és inferior al que contemplava el pla parcial de l’any 2006. La MP proposa 
eliminar la reserva d’habitatge de protecció pública, pel fet que el POUM, i per tant els 
seus requeriments en matèria d’habitatge, i la Llei d’urbanisme que estableix de forma 
obligatòria aquesta reserva de sostre de protecció pública, són posteriors a la data del 
Pla parcial, 2006, que la sentència ja esmentada preveu tramitar. 

4. El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 3 d’abril de 2013, va aprovar inicialment 
aquesta modificació puntual. 

5. Posteriorment es va sotmetre aquest expedient a informació pública amb anuncis al 
diari el Punt de data 22 d’abril de 2013 i al Butlletí oficial de la província núm. 92, de 
data 20 d’abril de 2013. També se’n va fer publicitat al taulell d’edictes de la corporació 
i a través del web municipal www.mont-roig.cat.  
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6. Durant el termini d’informació pública no es van rebre al·legacions. Tots els informes 
d’organismes oficials rebuts tenen caràcter favorable, tot alguns d’ells fan 
recomanacions que han estat incorporats al document objecte d’aprovació provisional. 

7. L’arquitecte municipal ha informat favorablement d’aprovació provisional de la modificació 
puntual núm.9 del POUM un cop incorporades les esmenes i correccions.  

 

8. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori de data 13 de 
desembre de 2017. 

  

  

Fonaments de dret  

1. Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal estan regulades pels 
articles 97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLU). Aquest article està desplegat pels articles 117 i 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU). 

2. D’acord amb aquests articles la modificació del POUM se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació, que està regulada per l’article 85 del TRLU.  

  

3. D’acord amb allò previst a l’article 98 del TRLU, en afectar la modificació puntual els 
espais lliures i zones verdes considerades pel planejament com sistemes urbanístics 
generals o locals, la modificació ha de garantir el manteniment de la superfície i de la 
funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. 

4. L’article 22.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, estableix que 
l’aprovació inicial i provisional del planejament general, i per tant de la seva modificació, 
és competència del ple municipal. 

  

El Ple de l'Ajuntament, amb 16 vots a favor (grups municipals: PSC, IMM; Ferran Pellicer 
Roca (A-VX+), Grup mixt, PDeCAT, ERC, FIC; C'S) i 1  abtenció (grup municipal: Josep M. 
Gairal Marti (A-VX+) acorda:    

1. Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 9 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Mont-roig del Camp, de transformació del sector de sòl urbanitzable no 
delimitat SUND-6 Clot d’en Xon, en un sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-15. 
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2. Trametre la modificació puntual núm. 9 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, d’acord amb el que preveu l’art. 80.a) 
del TRLU per a la seva aprovació definitiva. 

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

 
09. Mocions   
 
Secretaria. Expedient 13838/2017. Moció de suport i  adhesió al manifest de 
somescola.cat per refermar el suport a l'escola cat alana i al model de cohesió 
social que aquesta representa. 
 
Sr . Alcalde: El punt 9 són mocions. En aquest cas el grup d’Esquerra ha presentat una moció.  
 
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres presentem una moció de suport i l’adhesió al manifest de 
Somescola.cat per refermar  el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que 
aquesta representa. És una moció molt llarga, amb molts punts, s’adjunta també el manifest, 
però de forma resumida els dos acords serien que demanem subscriure’ns al manifest que, a 
més a més, està adjuntat i que també l’Ajuntament de Mont-roig s’adhereixi a la plataforma 
Somescola. Aquests són els dos punts de la moció.  
 
Sr. Alcalde: Ja està? 
 
Sra. Aragonès:: És... 
 
Sr. Alcalde: No, no, perdó. 
 
Sra, Aragonès: Ho he fet al revés, he dit els dos punts perquè el punt és subscriure el manifest i 
l’altre és la possibilitat que l’Ajuntament s’adhereixi a la plataforma que, de fet, aquesta 
plataforma Somescola.cat està formada per entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu. 
No les puc anomenar perquè estem parlant d’un llarg llistat de federacions i associacions i, fins 
i tot, de sindicats, per posar un exemple, la UGT de Catalunya. I una mica l’objectiu és aquest, 
atès que...sobretot també el fonament de que hi ha tantíssimes agrupacions i tantíssimes 
federacions i tantíssimes associacions que donen aval a aquesta plataforma, la de coordinar 
totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del 
model educatiu català.  
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per part dels grups?  
 
Sr. Velasco: Bien, nosotros hemos leído esta moción. Evidentemente, no votaremos a favor y 
nos gustaría explicarle un poquito el porqué. Mire, la sociedad catalana es plural y es diversa. 
Entre otras muchas características hay una que nos hace culturalmente más ricos, somos una 
sociedad bilingüe. Y esta realidad social queda reflejada en nuestra Constitución y en el vigente 
Estatuto de Autonomía de Catalunya y la posterior interpretación que va a realizar el Tribunal 
Constitucional en relación a esta norma, en la sentencia 39/2010 del 28 de julio, 



 

25 

 

reconociéndose en los textos legales un régimen lingüístico bilingüe que garantice la 
cooficialidad de las dos lenguas que hablamos y que utilizamos la inmensa mayoría de los 
ciudadanos de Cataluña: el castellano, y que asimismo es lengua oficial en toda España, y el 
catalán. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Vol fer ús de la paraula? 
 
Sra. Aragonès: Sí, de fet, aquest manifest no reflecteix absolutament res de la societat bilingüe 
que som. El manifest i Somescola.cat va una miqueta més enllà, és a dir, som una societat 
bilingüe, orgullosos de ser una societat bilingüe, anem cap a voler ser una societat trilingüe. 
Som bilingues els que hem nascut aquí però això no reflecteix la gent que viu a Catalunya. És a 
dir, és una societat que jo no sé les llengües que es poden parlar. Evidentment que, si parlem a 
nivell d’escola, diem que som bilingues però això tampoc reflexa la realitat perquè a l’escola no 
únicament s’imparteix la llengua catalana i la llengua castellana, sinó que s’imparteixen 
moltíssimes llengües estrangeres, tant a la pública, a la concertada i a la privada. Nosaltres 
anem una miqueta més enllà i no estem parlant de la llengua, no estem parlant d’utilitzar el 
català i el castellà perquè això és una evidència que és el que es fa. Nosaltres 
anem...Somescola.cat el que defensa és l’actuació dels mestres i dels professionals en el món 
educatiu, és a dir, els mestres i professionals, professors, mestres, professores no únicament 
som uns transmissors de coneixements sinó que a l’escola el que es fa és formar persones 
amb sentit crític, no parla absolutament de la llengua. Gràcies. 
 
Sr. Velasco: En eso, le voy a decir una cosa, estamos, en varias cosas, de acuerdo. En una, 
que en la escuela tenemos que formar personas y punto. Y en el segundo, es cierto lo de las 
lenguas vehiculares, evidentemente, catalán, castellano y una lengua, una tercera lengua que 
es un modelo que propone Ciudadanos para el futuro. En esto estamos de acuerdo. En el 
resto, le voy a decir una cosa, para nada en esta moción, por eso votaremos en contra. 
 
Sra. Aragonès: Jo, per acabar, només li he de fer un recordatori que hi ha una única llengua 
vehicular al sistema educatiu català que és la llengua catalana. No hi ha dues llengües 
vehiculars. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun grup més vol fer ús? Sí? 
 
Sra. Margalef: Bé, últimament els mestres ens hem hagut de sentir i veure de tot, que 
adoctrinem, que els llibres de text adoctrinen, que el model d’immersió lingüística no funciona. 
Una sèrie d’atacs externs que intenten trencar la convivència en els centres educatius per 
afavorir interessos polítics en comptes d’interessos pedagògics. Al llarg de 40 anys, alumnes, 
docents i escoles ja van patir l’adoctrinament de la “Formación del espíritu nacional” i avui la 
pedagogia i les necessitats dels alumnes són l’única guia de l’escola catalana. No permetrem 
que determinades acusacions infundades i mentides sense escrúpols facin ostatges els infants 
catalans per trencar la convivència dels nostres centres educatius. És una violació clara de 
l’article 10 de la Carta Universal dels Drets dels Infants a Nacions Unides, que l’infant ha de ser 
protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació racial, religiosa o de 
qualsevol altra mena. Tampoc permetrem que es vulgui desestabilitzar un sistema que funciona 
des de fa anys escampant mentides tòxiques i lamentables. El sistema escolar català és i serà 
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exemple de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme. El model d’immersió lingüística 
ha garantit que l’alumnat es tituli amb un nivell similar de català i castellà. També en les 
comparacions entre les comunitats autònomes, Catalunya ha aparegut en la mitjana espanyola 
de nivell de castellà. L’ensenyament del català no perjudica els alumnes castellanoparlants a 
l’hora d’aprendre els conceptes escolars amb la mateixa agilitat que ho fan els alumnes 
catalanoparlants i així ho demostren els informes PISA. I no permetrem tampoc que es posi en 
dubte la professionalitat dels nostres docents. A tots els mestres, professors, docents, 
pedagogs, professionals de l’educació i, especialment als del nostre municipi, gràcies per la 
gran tasca que feu dia rere dia, gràcies per ajudar a créixer els nostre infants i joves en llibertat 
per tal que esdevinguin ciutadans lliures i respectuosos amb la diversitat del món actual, 
gràcies per fomentar l’esperit crític i per educar en drets i en valors, gràcies per acollir, estimar i 
donar tot el que està al vostre abast i més per oferir tot allò que els nostres infants i joves 
necessiten pel seu desenvolupament global. I per tot això, el nostre grup municipal subscriu el 
manifest de Somescola.cat. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí? 
 
Sr. López: Jo li llegiré un article del 15 de juny del 2014 on diu “Arrenca la manifestació de 
Somescola per clamar la defensa de l’escola catalana i la immersió lingüística”. Diu: “Per un 
país de tots, decidim escola catalana” Aquesta manifestació, a la capçalera, hi havia Irene 
Rigau, Joana Ortega, Neus Munté, Germà Gordó, així com representants de CiU, ERC, del 
PSC, ICV-EUiA i la CUP, per lo tant, nosaltres ens hi adherim. Ja estàvem adherits però ens hi 
adherim, d’acord? I també subscriure les paraules que ha dit d’agraïment als professors de tot 
el que s’està fent. També m’agradaria dir que és complicat que la situació actual no entri a les 
escoles perquè a casa nostra nosaltres parlem amb la nostra dona, amb els nostres amics, els 
nens són esponges i això, tant per un cantó com per un altre, això entra. Hi ha aules de tutoria 
on els nens expressen, diuen el que senten, el que ha passat, el que escolten dels demés, 
llavors, és molt complicat que la situació actual no entri a les escoles, no hi ha muralles a les 
escoles perquè no entrin, d’acord? Com s’està treballant això? Doncs, com a tot arreu, va en 
funció de la direcció del centre, de l’ajuda que tingui, del professorat però no es pot 
generalitzar. Jo estic d’acord que s’està fent una bona tasca al nostre municipi, sóc conscient 
de que s’està fent una gran tasca a aquest nivell i també agrair als directors i a tot el personal 
educatiu del nostre municipi. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de...vol fer ús de la paraula? 
 
Sra. Aragonès: Sí, no, bueno, no sé si tots els grups ja han emès el vot? Sí? 
 
Sr. Velasco: Por alusiones, creo, que para contestar un poquito. Vamos a ver, algunos temas 
tendríamos que, algunos de los temas que ha dicho del [Inaudible 37:19] habría que matizarlo. 
Yo no estoy diciendo en todos los colegios pero, casos, los hay. Le voy a comentar, en la 
última, ya que me ha hablado del informe PISA, en la última edición del informe PISA, en el 
programa de evaluación internacional de los alumnos de la OCD deja una importante y 
preocupante lectura con respecto a Cataluña: los alumnos castellanohablantes rinden peor, 
repiten más cursos y se sienten menos integrados que los catalanohablantes en las escuelas, 
siendo su tasa de fracaso escolar el doble según los datos que se desprenden del estudio 
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realizado por la Convivencia Cívica Catalana. Según este informe, la inmersión lingüística es la 
que ha dado lugar a resultados tan desastrosos entre los castellanohablantes que no 
encuentran su espacio en la escuela en la que se fomenta el aprendizaje en lengua catalana 
exclusivamente. Gracias.  
 
Sr. Alcalde: Gracias, Sr. Velasco. Si vol fer ús de la paraula. 
 
Sra. Aragonès: Sí, tres coses sobre el que acaba de dir. Quina casualitat! Jo em dedico a 
treballar, tal com diu, fracassos escolars i resulta que son joves que, el català, gairebé el 
desconeixen. Quan vostè parla d’adoctrinament, que no hablas en general però hablas en 
alguns casos, quan vostè utilitza aquesta paraula, si us plau, digui quins casos, digui noms 
d’escoles i poblacions. No digui que hi hagi casos. I, després, per acabar, res, dir que potser 
igual podria ser una bona notícia ja que aquesta tarda se celebra el Consell Escolar Municipal 
de que es pugui traslladar, en cas que es pugui aprovar la moció, que es pugui traslladar a la 
comunitat educativa que els donem total suport.  
 
Sr. Velasco: Le vuelvo a comentar. Vamos a ver, no estoy diciendo que ocurra en general en la 
escuela catalana pero le voy a comentar una cosa, casos, creo que todos tenemos información 
más que suficiente de niños que se les ha recogido a unas horas determinadas, se ha sugerido 
a los padres, lo voy a decir de esta manera, para hacer ciertas excursiones para ir a utilizar 
determinados eslóganes. Y esto, se lo aseguro…se lo voy a decir aquí, evidentemente, usted 
no tiene esta información pero le aseguro que si mira un poquito más, seguro que 
acercará…seguro, y quiere buscar no solamente donde…en su información, seguramente que 
encontrará casos. ¿Que usted dice que son aislados o que no lo dicen? No sé, pero le aseguro 
que ocurren en esta sociedad.  
 
Sra. Aragonès: Precisament per això, com que jo aquesta informació no la tinc, és la informació 
que li demanava precisament a vostè. És el que li estic demanant, si vostè coneix aquests 
casos, digui’ls, anomeni’ls, situï’ls, acusi’ls, denunciï-ho! 
 
Sr. Velasco: Usted me está pidiendo sitios, haré una cosa, cuando reciba esta información lo 
que puedo hacer es facilitársela. No la tengo preparada pero con mucho gusto se la facilitaré 
para seguir hablando. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies.  
 
Sra. Margalef: Em permet un moment? 
 
Sr. Alcalde: Si us plau. 
 
Sr. Margalef: No, que si també ens ho podria facilitar al nostre grup municipal. I, llavors, només 
dir-li que, si al que es refereix és, per exemple, la imatge aquella del mapa dels Països 
Catalans que va ensenyar el Sr. Albert Rivera en una ocasió, dir-li que allò era d’una 
enciclopèdia del Club Super3 i que es referia al territori on es parla la llengua catalana. Per 
exemple, si es refereix a una estelada que hi havia a una escola, que sàpiguen que quan, 1 de 
setembre va començar el curs escolar, aquella estelada va ser retirada, etcètera, etcètera. Per 
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tant, jo l’animo que si vostè coneix casos que els denunciï a l’organisme competent i que 
prenguin mesures en aquest sentit.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, deixaríem el punt aquí. És curiós que hem dedicat molt de temps en 
aquest punt i hem passat de la resta, que n’hi havia alguns de molt importants però, bueno, té 
importància aquest punt, no estic dient però... Si no hi ha cap intervenció més, passaríem a les 
votacions. Vots en contra? Abstencions? Doncs, quedaria aprovada amb els vots en contra del 
grup de Ciudadanos i del regidor, el Sr Gallardo, i la resta de grups i regidors a favor. I donarem 
trasllat aquesta tarda, tal com deia la regidora, al Consell escolar. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que Somescola.cat amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones, entitats i 
institucions que es comprometen a actuar de manera activa en suport d’una escola catalana en 
llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi 
a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure. 

Atès que Somescola agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu, des de fa sis 
anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a 
actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una 
societat més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la seva 
llengua d’origen. 

Atès que les entitats que avui formen Somescola, representants de l’àmplia pluralitat d’actors i 
de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creuen necessari reforçar el 
treball conjunt per consolidar, protegir i millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra 
societat i garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i de la cohesió social 
del país. 

Atès que el model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que 
possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge 
de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals. Així 
ho estableix també el currículum vigent a Catalunya: “La finalitat de l’educació és aconseguir 
que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan 
creixent i que els guiïn en el seu actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones 
capaces d’intervenir activament i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els 
ha tocat viure”. 

Atès que les nostres escoles, avalades pel llegat de l'escola catalana de principis de segle XX, 
han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns sòlids principis de 
convivència. Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i han après 
vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura 
de Catalunya han determinat el procés de desenvolupament d'aquestes capacitats, dins una 
escola catalana, amb valors democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la 
ciutadania de ple dret. 
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Atès que  avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva 
diversitat, són compartits de forma amplíssima per la societat catalana, més enllà d’opcions 
polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de les diferents perspectives que la 
pluralitat d’actors del sistema educatiu tenen sobre com ha de ser la seva concreció. 

Atès que els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la seva història 
per diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les 
Montessori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Escola Nova i els Institut-
escola de la Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica dels anys 60, les 
escoles d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per l’escolarització de tots els infants i 
pels drets laborals, el treball per l’escola inclusiva, el consens social i polític i de la comunitat 
educativa del model d’immersió lingüística, etc. 

Atès que el context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el 
model educatiu català es consolidi i millori, per donar resposta als reptes i necessitats dels 
infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el 
pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de 
convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la 
inclusió i la cohesió social, on tot infant hi ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, 
inclosa la plena competència comunicativa en les llengües d’ús normal a la societat. 

Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible 
aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha 
mantingut tothora la seva funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context 
de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i entitats reconeixem i agraïm 
públicament la seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat. 

Atès que l'escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la 
darrera dècada per acollir, des d'una perspectiva inclusiva, a infants i joves vinguts de diferents 
cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important, per afavorir la cohesió 
social des d'una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals 
del model educatiu català. 

Atès que els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa 
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació 
lingüística, volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat 
d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra 
societat. Per això, les entitats que formem Somescola fem una crida a que el conjunt de la 
societat faci seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es comprometi a 
consolidar-lo, a protegir-lo i a contribuir a la seva millora 

  

El Ple de l'Ajuntament, amb 15 vots a favor (grups municipals: PSC, Vicente Pérez Mula 
(IMM); A-VX+, Grup mixt, PDeCAT, ERC, FIC) i 2 vots  en contra (grup municipal: Juan 
Gallardo Algueró (IMM) i C's) acorda  

Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català en tant que 
en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya, treballen en coresponsabilitat amb el 
Departament d‘Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat. 
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Primer. Subscriure el manifest de Somescola.cat (https://www.somescola.cat/manifest-per-la-
consolidacio-proteccio-i-millora-del-model-educatiu-catala/) per refermar el suport a l’escola 
catalana i al model de cohesió social que aquesta representa. 

Segon. Aprovar  l’adhesió d’aquest Ajuntament a la plataforma de Somescola.cat formada per 
entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu català. 

Tercer. Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

 
 
 
9. Afers sobrevinguts 
 
Sr. Alcalde: El punt 9 són Afers sobrevinguts. No hi ha cap afer 
 
No hi ha assumptes a tractar. 
 
 
10. Precs i Preguntes 
 
Sr. Alcalde: I el punt següent seria Precs i preguntes. Si els grups tenen algun prec o alguna 
pregunta. Sí? Començaria el Sr. Velasco, doncs. 
 
Sr. Velasco: Sí. Era lo del famoso tema del…digo famoso porque la verdad es que me imagino 
que a los grupos nos están preguntando bastante por el tema de la iluminación. 
Concretamente, el otro día se nos acercaron señoras, una señora mayor a mí y la verdad es 
que no he recibido respuesta. En la N-340 estamos haciendo actuaciones ahora, 
concretamente de alumbrado, que hay algunos espacios que llevan días con ese alumbrado. 
En la N-340. 
 
Sr. Alcalde: A ver, el tema del alumbrado todavía no ha finalizado. Tenemos que pensar que es 
un proyecto de mucha envergadura, sobre unas instalaciones que, en algunos casos estaban 
bien, pero en otros casos había que hacer muchos cambios, y durante todo el procedimiento y 
durante toda la construcción se han detectado errores. En el momento que se detecta cualquier 
error, se le comunica a la empresa y el técnico hace el informe oportuno. Si lo detecta el 
técnico o quien lo detecte, se traslada y se soluciona. Está pasando en algunas 
urbanizaciones, en Mont-roig, está pasando en algunas partes del municipio. Insisto, es un 
proyecto de mucha envergadura sobre algo que ya está. Que cuando haces una obra nueva es 
muy diferente que si lo haces sobre algo que ya está y, evidentemente, que están saliendo 
problemas que, como digo, se solucionan rápido. No se cambian solamente farolas o 
iluminarias, se cambian cables, se cambian cuadros. Esta misma semana o ayer o antes de 
ayer, parte del Paseo Mediterráneo estaba sin luz, se disparan los cuadros, bueno, estamos 
todavía que la empresa pública municipal no puede entrar a actuar en según qué sitios porque 
realmente es una obra que está abierta y, hasta que la empresa no entregue la obra, no 
puede…Bueno, estamos intentando que tenga la mínima afectación a los ciudadanos, aun así 
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aprovecho para pedir disculpas a las personas que se han visto afectadas. Intentamos 
solucionarlo lo más pronto posible y, aun así, si alguien detecta alguna cosa o algo, nos lo 
comunican, le nosotros damos traslado y se soluciona con la mayor brevedad posible. Per part 
del Sr. Aragonès, alguna pregunta? No? Per part d’Esquerra? 
 
Sra. Aragonès: Bé, nosaltres només tenim, no és cap pregunta ni tampoc cap prec però ens va 
comentar a la Junta de Portaveus el tema de la iniciativa per part de la Generalitat de 
Catalunya que estava proposant declarar BCIN l’Ermita de Mare de Déu de la Roca i entorn i 
ens va semblar que, d’alguna manera o altra, estaven una mica molestos pel fet de que no 
hagués estat iniciativa de l’Ajuntament perquè el Departament de la Generalitat va prendre la 
iniciativa...No. Això ens va semblar. 
 
Sr. Alcade: No, molestos perquè hagi estat la Generalitat i no l’Ajuntament, no. O sigui, sí que 
en alguna ocasió amb l’Equip de Govern s’havia comentat “a lo millor s’hauria de començar el 
tràmit”. Bé, el que ens va sorprendre és que, i després la Generalitat es va disculpar...o sigui, la 
Generalitat ha iniciat un procés sense comptar amb la propietat. Lo normal és que, abans 
d’iniciar un procés, i més quan la propietat és una altra administració, abans de començar el 
procés, i això és el que li vaig traslladar tant a la directora general com al director de Serveis 
Territorials, home, una trucada, una reunió, “escolta, iniciem això”. El que es va trobar 
l’Ajuntament és amb uns senyors que estaven prenent mides en un espai privat i vam dir “què 
és això!”. A partir del moment que s’aclareix i tot, és el que dic, li vam traslladar “home, 
encantadíssims”, entenc, per part d’aquest Plenari, de que s’iniciï la declaració de Bé cultural 
d’interès nacional tant de l’ermita com del seu entorn però sí que la sorpresa, i li vam traslladar 
el neguit de dir “home, si ens aviseu, molt millor”. Perquè, a  més a més, hi ha una altra cosa, 
estan fent unes tasques que l’Ajuntament ja té, perquè ara estan fent un aixecament de tot 
l’edifici i això ja l’Ajuntament ho té de l’any 2014, no, Josep Maria, de tres o quatre anys. 
 
Sra. Aragonès: Que estigui actualitzat. 
 
Sr. Alcalde: Bueno però és un aixecament que quan els hi vam ensenyar ens van dir que sí, 
que ja era suficient. Per això mateix, el que ha faltat és coordinació.  
 
Sr. Gairal: No, jo com que és el tema aquest, el que em vaig molestar vaig ser una mica jo 
quan em vaig enterar per casualitat que s’estaven fent unes medicions i unes actuacions a 
l’ermita per part d’una enginyeria d’arquitectura, per uns senyors privats, per encàrrec de la 
Generalitat. I, quan me’n vaig enterar del que estaven fent, cosa que nosaltres sabíem que això 
ho teníem fet nosaltres. Jo el que em vaig molestar com per no comunicació entre dues 
administracions podem malgastar diners fent dobles treballs, això és el que em va molestar a 
mi. El Sr. Alcalde ja ho va dir, ho ha dit i explicat perfectament. No que la Generalitat agafés la 
iniciativa, nosaltres amb això estem encantats, l’altre dia a la reunió que vam tindre, nosaltres 
precisament el que volem tots és això, és protegir, inclús estem contentíssims perquè nosaltres 
tindrem zones protegides que no tots els municipis ho poden tindre a la costa com són les 
ruïnes de Miramar, el Mas Miró, l’ermita a la muntanya, les barraques de pedra seca. O sigui 
que un municipi tan ric com nosaltres amb BCIN no n’hi ha. I estem encantats. El que a mi em 
va saber molt greu és que malgastéssim amb una inversió de la Generalitat pagant a uns 
arquitectes una feina que ja la teníem feta nosaltres amb previsió al futur i la falta aquesta de 
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comunicació, cosa que ja ha dit molt bé el Sr. Alcalde es van disculpar i van dir que era un 
lapsus que havien tingut, només va ser això.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. [Inaudible 48:27] No, no. No, no, ho van fer directament des de Barcelona. 
Quan van trucar al Jordi [Inaudible 48:35] va dir que no tenia ni idea. A més a més, va explicar 
que en moltes ocasions tenen pendent d’algun àmbit declarar-ho Bé cultural d’interès nacional i 
els truquen a ells, pregunten quin és el proper perquè això ve des de Barcelona però és que no 
en tenia ni constància, Tarragona, no hi havia... 
 
Sr. Gairal: Em permet, Sr. Alcalde? I al moment ja que es va entrar en contacte i ja vam entrar 
en converses, ja va venir l’arquitecte del Departament de Barcelona, va tenir totes les facilitats 
per part nostra, el vam acompanyar, jo personalment i l’arquitecte municipal, i va quedar 
encantat, per suposat, del que era l’ermita. Li vam proporcionar totes les facilitats, li vam 
proporcionar l’estudi que ja tenia fet l’Ajuntament que tenia de ser coincident amb el mateix 
perquè són coses inamovibles, coses tècniques, i ja la cosa està funcionant, crec, molt 
coordinadament i encantats de la vida.  
 
 
Sra. Aragonès: Bé, lo que es referia el Sr. Gairal sobre els informes, d’haver de duplicar el 
mateix, no sé si aquests informes o aquests estudis, tal com s’ha vist ara, fa anys que es van 
fer, per tant, entenem que tot allò que estigui actualitzat tampoc es perdre-hi diners sinó que fer 
una cosa que estigui més al dia i que s’ajusti més a la realitat sempre és més bo. S’entén que 
potser encara no havien dit res als Serveis Territorials perquè eren el inicis, no? Jo no sé com 
funciona el Departament de... 
 
Sr. Alcalde: No, no, no! Tal com va explicar el director de Serveis Territorials, el procediment és 
comunicar-ho a l’interessat, o sigui, al propietari i al director de Serveis Territorials. Ell també es 
va quedar molt sorprès de com havia anat tot, eh! 
 
Sr- Gairal: La qüestió tècnica no és que s’hagi actualitzat sinó que són qüestions tècniques de 
cotes, unes qüestions tècniques que són inamovibles... 
 
Sr. Alcalde: El director de Serveis Territorials ens va dir que la feina que ja havíem fet nosaltres 
en el seu moment era totalment vàlida.  
 
Sra. Aragonès: Bueno, a mi em sap greu que el Sr. Gairal se sentís amoïnat per aquesta, 
amoïnat, no, ha dit “molest” de que ningú... 
 
Sr. Gairal: Precisament perquè s’han fet dos gastos. 
 
Sra. Aragonès: També ho hagués pogut proposar vostè, no?, si és membre de, és el regidor 
assignat de l’Ajuntament en el Patronat, també hagués pogut...? Però, tot i així, sense anar 
més enllà, el tema està que és una bona iniciativa, vingui d’on vingui, per tant s’ha de celebrar i 
tothom ha d’estar content i satisfet de la proposta. 
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Sr. Gairal: Exacte, ara ho acaba de definir perfectament. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup del PDeCAT, alguna pregunta? 
 
Sr. Chamizo: Jo, la meva pregunta anava encaminada, com ha dit el Sr. Velasco, al tema de 
l’enllumenat també. Però, bueno, ja ho ha explicat molt bé, sobretot perquè vam veure, i li fico 
un exemple, a Plaça Tarragona, que les primeres lluminàries, els primers fanals que es van 
canviar es va fer tot com a les urbanitzacions i pràcticament allà no s’hi veia i ara hi ha faroles 
noves en tot el que és la plaça i el carrer que baixa a la plaça, llavors, suposo que dintre de poc 
temps o quan acabi el projecte o dins del projecte a lo millor si es fa una auditoria de nivell de 
lluminositat, ostres, pues, a lo millor on realment hi ha deficiència que es canviï i ja està. Jo 
només era això. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: El que hem de tenir molt present és que aquest projecte s’adjudica amb unes 
condicions determinades i amb uns nivells de lluminositat, d’acord? Si no compleix en algun 
lloc, han de canviar la lluminària, l’han d’ampliar. Hi ha llocs que ja s’ha detectat, han fet les 
proves i el que fan és canviar la lluminària, no sé el nom tècnicament però, al final, es 
soluciona. Qualsevol lloc que es detecta, el que estem fent és comunicar-ho...però, igualment, 
quan acabi, abans de tancar l’obra, evidentment, s’haurà de fer tot un estudi, mirant carrer per 
carrer, si arriba, si no arriba, etcètera. Sí? 
 
Sr. Chamizo: Que hi ha molta gent descontenta perquè abans hi havia molta llum i ara 
pràcticament no hi veuen a l’entrar a la seva porta. 
 
Sr. Alcalde: Sí, però això, al final, això sí que també ho hem detectat, el que passa és que al 
final la gent també s’acostuma perquè el que hi ha és que s’ha baixat el grau d’intensitat. Amb 
el grau que està adjudicat és suficient i sí que també hem detectat nosaltres que al principi a 
gent es queixava i després la pròpia gent ens ha dit “hosti, pues, sí que t’acostumes” perquè 
abans hi havia molt... En qualsevol cas, content tothom no estarà, això és molt difícil. És molt 
difícil. Aleshores, pues, bueno. 
 
Sr. Pérez: Solo quería hacer una pequeña aclaración. Es verdad lo que la gente comenta. 
Claro, lo que tenemos que entender es que una cosa es lo que marca la ley y otra cosa es lo 
que quiere la gente. Nosotros hacemos un proyecto en el cual está la contaminación lumínica y 
el ahorro energético. Si hacemos ahorro energético es normal que, si la ley marca una 
intensidad de lúmenes y la ley cumple, y otra cosa es la farola que tenía el señor debajo de su 
casa que tenía que ponerse gafas de sol pero está acostumbrado a ese tipo de luz. Pero aparte 
de la luz, tenemos que entender que otra cosa es ahorrar energía. O sea, el Ayuntamiento lo 
que estudiará cada año es una cantidad importante de dinero porque lo que hace es ahorrar 
energía y por eso baja la intensidad de la luz. Que eso no quiere decir que no cumpla con los 
ratios que marca la ley, lo que pasa es que el vecino o la gente, como dice muy bien el Sr. 
Alcalde, estamos acostumbrados a un tipo de iluminación que, evidentemente, se veía más 
pero también contaminaba más y ahora lo que hacemos es regularla un poco y que cumpla la 
ley. También es cierto que con un proyecto de 4 millones de euros, con lo complejo del 
municipio, pues, se han encontrado la empresa de todo. Hemos de pensar que un proyecto se 
hace sobre el papel y el papel es una cosa que lo aguanta todo. Luego, cuando realmente 
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empiezas a hacer zanjas y empiezas a ver cosas, pues, ves que, primero, que eso no lo has 
contemplado y, segundo, que no lo tenías contemplado en el proyecto la obra. ¿Qué pasa? El 
Ayuntamiento y los técnicos de la obra ya hemos negociado muchas cosas con la empresa 
pero, claro, llega un momento que, evidentemente, el dinero es el que hay y la obra se ha 
adjudicado por lo que se ha adjudicado. Lo que, si sale alguna incidencia que se puede 
solventar, se han ido arreglando. Hay algunas urbanizaciones que, a lo mejor, con el paso del 
tiempo, el Ayuntamiento tendrá que volver a actuar pero no porque no pueda hacerlo ahora, 
sino porque, primero, por fecha de tiempo, es un IDAE dice que se tenía que ejecutar en este 
año, por terminio, que es complejo porque han salido más obras, y luego, evidentemente, 
habrá insuficiencias que el Ayuntamiento, mediante algún estudio que habrá que hacer, 
lumínico, si no da por el tipo de farola que hay, pues, tendrá que mejorarlo pero eso será con el 
paso del tiempo. Pero yo creo que la obra es muy compleja, la gente…es verdad que hay gente 
descontenta pero hay mucha gente que también está contenta, creo que será una obra muy 
importante. 
 
Sr. Chamizo: Nos alegramos donde no había luz, lógicamente, ahora tienen y están contentos 
pero es lo que tú dices y dice el Sr. Alcalde, mucha gente que, por ejemplo, algunas 
urbanizaciones que tenían luminarias de bajo consumo que están dentro de la normativa 
lumínica, ahora se ven que para ahorrar, si ellos ya ahorraban con esa luz, ostras, a lo mejor 
hay que compensarlos de alguna manera, ¿no? Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies.  
 
Sr. Garcia: Bon dia. Jo tinc diverses preguntes. Les dues primeres van dirigides a la regidora 
de Promoció econòmica. Si li sembla bé, li faig les dues seguides. Sí? Perfecte. Bueno, en 
primer lloc, ens agradaria saber en què consisteix la campanya de seguretat infantil i en quines 
platges es realitzarà. I la segona pregunta fa referència als cursos de cuiner i cambrer que 
realitza l’àrea de Promoció econòmica, saber quantes places hi ha disponibles, quina és la 
seva duració i com es farà el procés de selecció de candidats que poden participar-hi, si sol va 
adreçat únicament a la gent del gremi o va adreçat a tothom.  
 
Sra. Pérez: Bon dia. En primer lloc, la campanya de seguretat infantil es tracta d’uns flyers que 
s’han fet informatius i unes polseres identificatives. Aquestes polseres s’entreguen a les 
oficines de Turisme i a la Guàrdia de Platja a totes les famílies que ho demanen, llavors, és per 
ficar-li al nen amb el seu nom, cognom i telèfon. I s’ha fet una campanya de conscienciació de 
cara als pares de que vigilin al seu nen, que no el deixin sol i una sèrie de normes de conducta. 
Això s’ha fet a totes les oficines de Turisme que tenim i a les platges, s’han entregat. 
 
Sra. Garcia: Seria possible que en els punts de socorrisme també es poguessin donar aquesta 
informació i aquestes polseres per poder arribar a totes les platges del municipi, per exemple? 
 
Sra. Pérez: Haurien de tenir, els punts de socorrisme, haurien de tenir perquè així els ho 
vam...els hi vam fer arribar. I la segona pregunta, el tema de la formació, aquests cursos estan 
oberts per a tothom, evidentment, per la gent del gremi i per la gent que no és del gremi. Són 
cursos de formació que s’han fet arrel de vàries reunions que hem tingut amb restaurants del 
municipi. Sobretot, tinc que dir que els cursos de formació enguany s’han tingut en compte 



 

35 

 

després de fer vàries reunions amb l’Hotel Bonmont de 5 estrelles i amb varis càmpings. O 
sigui, nosaltres quan fem al llista de cursos no fem el que se’ns ocorre, fem reunions amb les 
empreses, quines necessitats hi ha i arrel d’aquí fem l’elaboració dels cursos. Vam fer durant 
enguany ja un curs de cambrer i de cuiner però tornem a repetir perquè l’hotel ens ha demanat, 
per la llista que ens ha passat de la demanada que tenen, necessitaran més gent formada i per 
això hem tornat a repetir aquests cursos que potser sí que s’han fet enguany però hem tingut la 
necessitat de tornar a fer perquè necessitem molta més gent preparada.  
 
Sra. Garcia: Llavors es tirarà de la borsa de treball de la gent que, per exemple, té experiència 
en hostaleria i se’ls hi farà en aquesta gent els cursos perquè puguin optar a treballar en aquest 
hotel que vostè em comenta? 
 
Sra. Pérez: No, a veure, els cursos de formació estan oberts per a tothom. Dins de la borsa el 
que fem és que quan fem un curs, sigui del que sigui, enviem a tothom, a tothom que ho vulgui 
fer. Després, enviem també els restaurants per si coneixen algú o inclús pel seu personal que 
tinguin que es volen millorar, també se’ls envia i el que he dit és que hem fet, hem duplicat 
aquesta formació durant el 2017 perquè hi ha una necessitat bastant gran també dels 
restaurants del municipi però sí de l’hotel a l’hora d’agafar gent que estigui preparada i 
formada. 
 
Sra. Garcia: Moltes gràcies. La segona pregunta és en referència al tema de l’avantprojecte 
d’arranjament de la Plaça Miramar. No sé si va dirigida al Sr. Tico, se suposa. 
 
Sr. Alcalde: Ho porta més directament el... 
 
Sra. Garcia: El Sr. Pellicer. Perfecte. Més que res volíem saber si han tingut, o quins aspectes 
s’han tingut en compte del tema de la consulta popular a l’hora de redactar o a l’hora 
d’encomanar aquest avantprojecte d’arranjament de la Plaça de Miramar. 
 
Sr. Pellicer: Val, aquest projecte està en la fase següent. S’ha contractat un arquitecte que en 
aquest moment està preparant un avantprojecte i, exactament demà, tenim una reunió amb 
l’arquitecte municipal, aquesta persona i també per coordinar amb la gent de participació 
ciutadana que començaran les reunions per aquest esbós que hi hagi avui damunt la taula, per 
començar a parlar-ho a veure com s’organitzarà, quin tipus de reunions es farà...evidentment, 
se li va entregar un document, una conclusió de tot el que hi va haver a aquesta persona que 
es va contractar i ara ella va demanar per organitzar, suposo que serà passat festes, el tema 
de fer el seguiment. No sé si es muntarà una comissió des de l’àrea de Participació, està 
convocada una reunió demà amb la persona que ho porta. Gràcies. 
 
Sra. Garcia: Una altra pregunta. Ens agradaria saber, una pregunta pel Sr. Alcalde, en què 
consisteix i quins objectius persegueixen els diferents programes específics que van lligats a un 
plus de productivitat de temes de qualitat en l’àmbit de Serveis Socials, disciplina en l’àrea del 
territori, eficiència energètica, manteniment i millora d’equipaments, millora de la gestió 
documental, política de prevenció de Recursos Humans i qualitat en l’educació. 
 
Sr. Alcalde: Em preguntaves en què consisteixen? 
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Sr. Garcia: Sí, en què consisteix i quins objectius persegueixen. 
 
Sr. Alcalde: Cada programa va lligat a uns objectius, cada programa porta uns objectius 
diferents en els quals el que es fa és que, a partir dels informes dels tècnics superiors o de 
l’àmbit on van aquests programes, s’han marcat uns objectius i aquests objectius el que fan és, 
dintre de cada àrea n’hi ha diferents però estan molt especificats, dintre dels expedients ho pots 
trobar sense cap problema l’informe i el que persegueixen.  
 
Sra. Garcia: Volem pensar que anirà tutelat i anirà alineat amb el Pla estratègic que està fent 
actualment l’Ajuntament.   
 
Sr. Alcalde: No té res a veure una cosa amb l’altra.  
 
Sra. Aragonès: No té res a veure el Pla estratègic amb les actuacions? 
 
Sr. Alcalde: No, no, no, no té res a veure. Una cosa és internament una sèrie de tasques que 
s’han considerat oportunes per part dels caps de l’àrea per marcar, com deia, uns objectius i 
unes tasques que s’han de realitzar i per una altra banda és el Pla estratègic. 
 
Sra. Garcia: Ja mirarem els expedients. I, per últim, una pregunta pel Sr. Pellicer, ens agradaria 
saber quin és el cost total de l’adquisició d’aquestes noves papereres del nucli de Mont-roig del 
Camp i quantes n’hem comprat. Hi ha una compra de papereres... 
 
Sr. Pellicer: Hi ha una partida pressupostària de 136 mil euros per compra de papereres. El 
procés anterior, primer ha sigut el marcar un planell de tot el municipi de les necessitats de 
papereres i ara ve, d’aquesta partida que hi ha, treure-li per adjudicar-ho. La col·locació, la 
compra i la col·locació. 
 
Sra. Garcia: Però ja sap quantes unitats en comprarem o encara no ho tenen? 
 
Sr. Alcalde: Als plecs parla d’un model, no, d’unes especificacions tècniques que ha de tenir la 
paperera i un preu màxim, si no recordo malament. Perdó? I un preu màxim. 
 
Sra. Garcia:: El preu que hi posa és el preu màxim. 
 
Sr. Alcalde: Aleshores, cada empresa, en base a les especificacions tècniques, oferiran un 
número determinat de papereres. 
 
Sra. Garcia: Ho teníem mal entès. Ens pensàvem que el preu màxim era el preu definitiu de la 
paperera i ens semblava una aberració pagar 400 euros per una paperera. No sabíem quines 
característiques tenia aquesta paperera que valia 400 euros. Probablement ha sigut un error 
nostre. 
 
Sr. Alcalde: És amb la col·locació. O sea, és la paperera i la instal·lació de la paperera. Però, a 
més a més, també l’especificació tècnica de la paperera, el que hem fet és ficar unes 
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especificacions tècniques, unes papereres que hi haurà una part important que estaran al 
costat del mar, temes d’òxid, temes de corrosió, del pipí dels gossos, o sigui, hi ha una sèrie 
d’especificacions. El que sí que es va calcular és que amb aquest preu màxim donaria resposta 
a tot el municipi, a tot, o sigui, amb aquest preu màxim, en cas de que fixessin aquest preu, 
insisteixo és amb la col·locació, donaria resposta a tot el municipi. 
 
Sra. Garcia: I això reforçaria el servei de recollida selectiva, entenc? 
 
Sr. Alcalde: Perdó? 
 
Sra. Garcia: Que reforçaria el servei de recollida selectiva. 
 
Sr. Alcalde: Això el que farà és que...aquest és l’objectiu. És una paperera, hem ficat una 
paperera que no pots, no és de boca ample, diguéssim, per tant, no pots tirar, perquè ens 
trobem que tiren moltes bosses d’escombraries, és d’entrada lateral, amb una entrada petita, 
bueno, s’ha mirat...I amb una capacitat gran, no molt, molt gran però sí més gran. Quedaran 
punts que, a lo millor, no caldrà recollir-la, segurament, ni cada setmana perquè...i això també 
ens estalvia el no tindre de passar molts cops. [Inaudible 01:06:20] Sí. [Inaudible 01:06:25] 
 
Sra. Garcia: També estaria bé que es miressin bé el lloc on les col·loquen perquè, per exemple, 
aquí al carrer Sant Antoni n’hi ha una col·locada just al mig, que la van haver de treure al cap 
de quatre dies, suposo que també s’ho miraran bé el lloc on les col·loquen. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha una planificació feta, segurament alguna no anirà ben col·locada però la 
tindrem que canviar. Però hi ha una planificació, els tècnics han agafat un planell i han marcat 
els punts. Alguna cosa més? Per part dels grups, ningú més? Doncs, abans d’aixecar la sessió, 
desitjar-vos a tots... Digue’m.  
 
Sra. Pérez: Al darrer Ple se’m va fer una pregunta, no hi era. Volia preguntar al Sr. Chamizo si 
vol que li contesti o ja li va servir la resposta que li va donar l’Alcalde? Em va preguntar pel 
socorrisme. Ho vaig veure des de casa, el Ple i, bueno, sé que li va contestar però vostè va 
anar que a veure si al proper Ple jo li podia contestar.  
 
Sr. Chamizo: Això ho va dir ell. Jo, més que una pregunta va ser un prec, perquè quan jo li vaig 
preguntar a vostè si el tema del socorrisme el 14 de juliol, al Ple del 14 de juliol havia començat 
bé... 
 
Sra. Pérez: Vol que li contesti, no? 
 
Sr. Chamizo: Bueno, pot fer-ho... 
 
Sra. Pérez: No, perquè no ho torni a repetir. 
 
Sr. Chamizo: Utilitzar el torn de paraula, jo més que tot era això, que hi havia dos requeriments 
que se’ls hi havia fet a aquella empresa i jo faig la pregunta, tot bé i només feia una setmana 
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que s’havien fet aquells dos requeriments i ja està. I em va sobtar que vostè no em contestés el 
que passava. Només era això i ja està. 
 
 
Sra. Pérez: Doncs, si em permet, Sr. Alcalde. Li puc llegir la pregunta que em va fer vostè al 
Ple, així també fem memòria tots perquè això és del juliol. Vostè va dir “li volia fer una pregunta 
sobre les platges, l’any passat el tema dels socorristes va haver-hi una mica de lio i demés i era 
a veure si havia començat tot bé, si hi havia hagut algun problema referent als socorristes. Tot 
funciona bé?”. I jo li dic “quan parla de lios, a què es refereix, si us plau?”. I vostè em contesta 
“bueno, lios, per exemple la falta de para-sols pel tema de socorristes, que es queixaven de la 
falta d’aigua, cosetes d’aquestes que ja es van parlar en un Ple”. Llavors jo li vaig contestar, ho 
llegiré però, en termes generals, lo que li vaig contestar, li vaig contestar que les taules tenien 
sostre, que no havien pogut instal·lar les torres perquè estaven malament, en mal estat, i 
enguany ja estaven totes instal·lades, que no patien de falta d’aigua ni de serveis als puestos 
de socorrisme. I, clar, em sorprèn que vostè aprofita el dia que jo no estic i sembla que la seva 
preocupació és una altra. Jo crec que el que vostè em va preguntar, jo li vaig contestar. A mi lo 
que m’ha sorprès i lo que no m’agrada és que vostè hagi dit que jo li he amagat informació 
perquè, evidentment, no tinc cap intenció d’amagar informació a cap dels regidors, a ningú. A 
més a més, crec que no es pot perquè controleu tot lo que fem i, si no, pots parlar amb la 
secretària o qualsevol altra persona, o sigui, la intenció no era amagar cap informació. A partir 
d’ara, també potser n’aprenem tots i quan fem preguntes ho fem d’una forma més concreta o jo 
quan respongui també m’ho miraré i pensaré si hi ha algo que a vostè li pugui fer dubtar que jo 
li estic amagant informació, en termes generals, que jo entenia la pregunta, i més pel que vostè 
em va dir, sostre, aigua, no sé què, jo li vaig contestar dels serveis. En termes generals, si 
vostè o qualsevol regidor em pregunta, a data d’avui, si estic contenta amb el servei de 
socorrisme diré que sí perquè ho estic. A aquesta empresa no li renovem el contracte perquè 
no ha enviat els DNI cada dia dels treballadors que hi havia a les platges, és per això, no hi ha 
cap queixa, no hi ha hagut...problemes segurament que n’hi ha hagut, segurament que hi ha un 
dia que un treballador no ha vingut perquè està malalt, perquè està de baixa, qualsevol cosa 
que passa al dia a dia de qualsevol empresa, però en termes generals estem molt contents del 
servei que hi ha hagut a les platges. Clar, i vostè quan parla d’aquesta empresa, jo que estava 
a casa i ho estava mirant, ostres, estava nerviosa perquè, a veure, sembla que estem parlant 
aquí d’uns pirates, d’una empresa que no ho fa bé. A veure, és la mateixa empresa que treballa 
a Salou,Cambrils  a Hospitalet, o sigui, estan a tot arreu. Aquí el problema ha sigut que aquesta 
empresa no ha enviat els DNI cada dia dels treballadors que tenien, que això és algo que no sé 
si...segurament que abans no es demanava i tampoc hi ha cap contracte que li demanem. A 
una empresa que contractem, jo què sé, ara que parlàvem de la il·luminació, li hem demanat a 
l’empresa d’il·luminació que envií els DNI dels treballadors que tenen contractats? No sé, és 
algo que dius... Sí, sí, no, Imma, t’entenc, eh! T’entenc però, bueno, és un exemple, més que 
res perquè jo he fet la consulta als ajuntaments i és algo que no demanen. Que em sembla 
molt bé que ho demanem i segurament que la persona que ha decidit que s’ha de demanar és 
perquè s’ha de demanar. Jo entenc que s’ha de demanar la titulació, els TC, tot això els 
treballadors ho tenen i sabem que ho tenien, l’únic que no han enviat són els DNI cada dia. 
Però torno a repetir, si hi ha algú que creu que s’han d’enviar, jo no seré la persona que digui 
que no, però això no ho he dit en cap moment. Només aclarir que hem tingut un bon servei, 
que segurament el podríem tenir millor i jo sóc la primera que m’agradaria tenir més socorristes 
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i durant mes temps i amb un millor servei però, bueno, estem millorant, eh! D’on veníem fins on 
estem ara, hem millorat molt. I segurament que es podrà millorar, evidentment. I el servei que 
tenim, segurament, no és perfecte però l’únic també que volia deixar clar és que en cap 
moment s’ha volgut amagar informació i, torno a repetir, estem contents amb el servei que hem 
donat. Després, un altre detall que també... Sí. Vostè va ficar una foto a les xarxes, a més a 
més ho va comentar al Ple, bueno, que havia estat a la platja i que no hi havia socorrisme. Jo 
sabia que aquell dia no hi havia socorrisme en aquesta platja perquè hi havia un socorrista que 
estava de baixa. Hi havia d’haver dos socorristes i un estava de baixa. Estàvem al setembre, 
no hi havia molta gent i vam decidir que aquell socorrista estigués a la zona del càmping. I en 
tot moment hem estat al cas sempre de si ha passat algo amb algun treballador. A mi la 
coordinadora de platges m’enviava whatsapps a mi o a l’inspector de platges. En tot moment 
hem estat informats de tot el que passava a les platges, val? O sigui, no ha sigut una empresa, 
com diu vostè, li dic de memòria, eh!, “que vam estar tot l’estiu sense un bon servei a les 
platges” i això ho va dir vostè. Això crec que és massa atrevit generalitzar d’aquesta manera 
perquè vostè no sap, vostè no ho sap això. 
 
Sr. Chamizo: Ai, Déu meu! Primer que tot crec que, penso jo, no sé, jo treballo a l’empresa 
privada i lògicament totes les persones que entren a treballar a l’empresa privada es té que 
tenir un control de qui entra amb els TC2 i demés conforme estan donats d’alta perquè hi ha 
molta empresa pirata que pot contractar treballadors que no estan donats d’alta i demés. Jo 
crec que seria important que les empreses, jo suposo que sí que es deu fer, l’exemple de 
l’enllumenat, treballa molta gent, segurament i jo crec que aquestes persones tenen que estar 
al corrent de tota la seva documentació perquè estem parlant d’un tema important, per exemple 
com pot ser l’enllumenat, o un tema important com ho és el socorrisme. Dit això, jo quan dic lo 
d’amagar informació i demés i, la veritat és que vostè diu que estan contents. Clar, no, és que 
segons fica lo que vostè era present a la Junta de Govern quan s’aprova la no renovació del 
contracte de socorrisme, clar... Si jo li pregunto a vostè el dia 14 que tot està bé, que jo també 
ho tenia tot anotat i demés, clar, i el 7 de juny se li fa un requeriment i el 5 de juliol, vuit dies 
abans del Ple, se li fa un altre requeriment, perquè, clar, aquí segons passa no li renoven el 
contracte només perquè no presenta els DNI, és que aquí parla “li va formular un requeriment 
al contractista per tal que acredités que el personal destinat a la prestació disposava de les 
seves titulacions, formació i experiència necessàries segons prescripció dels plecs i de la 
normativa”. I en el segon li tornen a dir que “cal que diàriament el coordinador de platges li enviï 
una informació al tècnic dient el personal de servei, horari d’apertura, salvaments realitzats, 
cures ateses, acreditar que tot el personal disposa de la formació, experiència i qualificació 
suficient”. Llavors, quan vostès diuen això i no li renoven, jo entenc que tot això que tenia que 
presentar l’empresa no s’ha presentat. Aleshores jo puc entendre o puc imaginar-me que hi ha 
algun socorrista que a lo millor no disposa de la titulació adequada, per això jo faig aquesta 
apreciació. La veritat és que quan ho vaig preguntar vostè no hi era i ho vaig parlar amb els 
meus companys, “ostres és que no està” però s’ha donat alguna situació que teníem preguntes 
per vostè o alguna persona que no estava i les hem retirat però, clar, arriba un moment que 
dius, escolta, ho acabàvem de veure, d’acord?, bueno, li preguntem al Sr. Alcalde per veure si 
estava al cas de tot això. O sigui que per nosaltres no només era presentar el DNI diari sinó 
que hi havia una sèrie d’informacions per nosaltres importants que aquesta empresa durant tot 
l’estiu no la va presentar. A veure, jo sóc assidu de les platges de Mont-roig i ja em sembla bé 
que aquell dia que...un dels dies que jo estava i no estava el socorrista al seu lloc, hi havia gent 
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a la platja però, escolti, penso jo que aquell dia que va poca gent a la platja pot passar 
qualsevol cosa, llavors, jo penso que l’empresa o l’Ajuntament ha de preveure tenir el nombre 
de socorristes necessaris per cobrir una urgència que pugui passar allà. No pot dir “no tenim 
personal, estem a mitjans de setembre i pot passar, i pensem que no ha de passar res”. El 
perill està cada dia a la platja, un nen es pot ofegar i després no podem anar a dir-li a la gent o 
a la mare “escolta, és que com que hi havia un socorrista de baixa vam preveure que no 
passaria res”. Penso que això no és de rebut. I, al fil del que deia, jo només vaig preguntar això 
perquè em va sobtar que havent-li preguntat i tal com em deia que tot bé, doncs, i l’any passat 
va haver-hi un socorrista que no va estar al seu lloc de treball, se’l va acomiadar, d’això era la 
meva inquietud. I, sobretot, que va passar una setmana després de que vostès van aprovar en 
Junta de Govern no renovar-li el conveni o el contracte a aquesta empresa. Només era això. 
 
Sra. Pérez: Sr. Chamizo, evidentment, tots tenien la titulació. Aquesta empresa, a més a més... 
 
Sr. Chamizo: Perdoni, jo no sé si tenen la titulació perquè no li han presentat. 
 
Sra. Pérez: M’ho han enviat. Aquí la queixa és que cada dia no enviaven... 
 
Sr. Chamizo: Quan? 
 
Sra. Pérez: ...la relació... 
 
Sr. Chamizo: No, no, però aquí no parla, si us plau i perdoni que l’interrompi, aquí diu “acreditar 
que tot el personal disposa de la formació”, aquí no l’han presentat, llavors....jo em baso en els 
papers. 
 
Sra. Pérez: Sí que està presentat.  
 
Sr. Chamizo: Jo em baso en els papers que jo tinc i tinc lo de la Junta de Govern. Llavors, si 
vostè em diu que té els papers, jo entenc que quan es redacta el punt a la Junta de Govern dirà 
“acreditar, no, no que ja està acreditat” i llavors jo no em fixo en això, penso jo. És el que jo 
veig, llavors, jo només li puc parlar del que vostès han aprovat. Que té la titulació? Perfecte. 
Content de que la tingui i que gràcies a Déu no hagi passat res però jo em baso en el que tinc i 
ja està. 
 
Sra. Pérez: Bueno, al menys, en positiu, en lo que estem d’acord, que el que volem és que hi 
hagi més socorristes a les nostres platges, no? 
 
Sr. Chamizo: Correcte. 
 
Sra. Pérez: I per això ara tenim més socorristes durant més temps, cosa que abans no teníem. 
O sigui que anem millorant el servei. 
 
Sr. Chamizo: No, no, correcte. Si el servei s’ha d’anar millorant però, bueno, el que passa és 
que, clar, veiem tot això i vostè diu que funciona bé i funcionarà millor que abans. Bueno, pues, 
no sé què dir-li... La Creu Roja també funcionava la mar de bé.  
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Sra. Pérez: Sí, no, jo només, no, home...  
 
Sr. Chamizo: Penso jo que portava la Creu Roja. 
 
Sra. Pérez: Evidentment. 
 
Sr. Chamizo: I ens costava molts menys diners. Ens costa 330 mil euros. 
 
Sra. Pérez: En dos anys. 
 
Sr. Chamizo: Bueno, són cent setanta i pico mil euros. [Inaudible 01:19:40] 340 mil euros, dos 
anys. Amb la Creu Roja, quan jo estava a l’Equip de Govern no costava tot això. I, bueno, se va 
fer, se va fer però hi havia molts problemes. Hi havia dies que la barca no tenia benzina per 
sortir a d’això. I jo sóc assidu de la platja i jo em fixo, eh! 
 
Sra. Pérez: I jo també. 
 
Sr. Chamizo: I jo pregunto i dius “escolta, passa això aquell dia només?”, diu “no, no, si fa una 
setmana que per aquí no passa!”. 
 
Sra. Pérez: Sr. Chamizo, vostè era regidor de Turisme igual que jo. 
 
Sr. Chamizo: Sí, correcte. 
 
Sra. Pérez: La meva preocupació eren les platges i millorar el servei de les platges i per això es 
va decidir que Turisme volia agafar la regidoria de platges, jo estava molt preocupada pel tema 
del socorrisme, bueno, s’ha millorat el servei de socorrisme. Jo no vull dir si la Creu Roja era 
millor o pitjor que aquesta empresa. L’únic que dic és que tenim més socorristes i durant més 
temps a les nostres platges. Això és una realitat i això no m’ho pot negar. Vostè diu que abans 
funcionava millor amb la Creu Roja? Pues, bueno, treballaven menys i hi havia menys 
socorristes. I, clar, evidentment, costava menys perquè donaven menys servei. Aquí no estem 
parlant de si un és millor que l’altre, estem parlant de que ara hi ha més socorristes durant més 
temps. El tema del socorrisme és molt delicat, ningú ens obliga a tenir socorristes. Jo tindria un 
socorrista a cada platja i tindria un socorrista per cada deu persones però, evidentment, això 
ens costaria massa diners.  
 
Sr. Chamizo: A veure, vostè ha dit que funciona més bé ara que abans i jo li he dit que abans 
també funcionava la Creu Roja molt bé i ara, si vostè diu que funciona, perfecte. Jo crec que 
ara que no se li ha renovat en aquesta companyia, aquesta empresa, que hi hagi una licitació 
per trobar la millor companyia possible i que gràcies a Déu no tinguem cap desgràcia. Ja que 
m’ho ha tornat a dir, ja li torno a recordar, si us plau, amb aquest Ple ja és la quarta vegada, 
que si us plau actualitzin la pàgina web de Turisme que portem, ja li he preguntat quatre 
vegades, segueix estant la nomenclatura de les platges que pensem que no és la correcte i 
demés, ja està. 
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Sra. Pérez: Al gener tindrem una nova pàgina web de Turisme.  
 
Sr. Chamizo: Me n’alegro.  
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Alguna pregunta més? No? Doncs, desitjar-vos a tots unes bones festes i 
que tinguem un any millor que aquest, si pot ser.  
 
Sr. Chamizo: Moltes gràcies i lo mateix. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual  cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
Fran Morancho López                                                           Octavi Anguera Ortiga 
Alcalde                                                                                 Secretari accidental 
 
18 de desembre de 2017 
 


