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ACTA DE LA SESSIÓ 
 
Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Núm de la sessió:  2017/1  
Caràcter de la sessió:  Extraordinari 
Convocatòria:   20 de gener de 2017 
Data:    25 de gener de 2017 
Horari:    13:00 h. –  15:15 h. 
Lloc:    Casa de Cultura "Agustí Sardà" 
 
  
Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP 

 

Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 

Enrique López González, regidor PSC-CP 

Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP 

 

Juan Gallardo Algueró, regidor IMM 

Vicente Pérez Mula, regidor IMM 

 

Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+ 

Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+ 

 

Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU 

José Francisco Moreno Herrero, regidor CIU 

Imma Margalef Ciurana, regidor CIU 

Annabel Garcia Echevarria 

 

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM 

Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM 
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Francisco Velasco Autor, regidor C’s 

 

Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC 

 

Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt 

 

 

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental 

Alberto Viñes Velasco, interventor  
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
 
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la 
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica: 
 

Sr. Alcalde:  Bé, bon dia, donaríem inici al Ple extraordinari. El primer punt de l’ordre del 
dia seria: 

 

1. Aprovar definitivament el Pressupost General per  l’exercici 2017  

Sr. Alcalde: Resoldre, si s’escau, les al·legacions presentades pel grup municipal de 
Convergència i Unió als Pressupostos per l’any 2017. Passaria la paraula al senyor 
Chamizo. 

 

Sr. Chamizo: Sí, bon dia a tothom. Bé, jo faré una, bueno, no sé si legalment això es pot 
fer o no, però la veritat és que a la Comissió Informativa quan, no vaig dir res perquè me 
van dir que l’Informe d’intervenció el tindria entre dilluns i dimarts. La meva sorpresa és 
que jo el vaig reclamar ahir i aquest dematí me’l han enviat, ahir, i avui me l’han enviat i 
me’l han enviat a dos quarts d’una. He fet una ullada així però sense temps, diguéssim, 
a analitzar-lo. És a dir, no vaig dir res, per exemple, a la Comissió Informativa que me 
va estranyar molt que ni l’interventor, ni la cap d’Intervenció, ni el regidor d’Hisenda en 
una Comissió d’Impuls Econòmic, doncs, no estiguessin presents, no? Però, bueno, com 
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que el senyor alcalde me va dir que, bueno, que era important l’Informe d’intervenció, 
que el tindríem, doncs, bueno, pues no vaig fer menció a l’acte de la Comissió 
Informativa. Bé, jo, des d’aquí, no sé si es podrà legalment fer o no, però jo volia fer una 
proposta, que ja la va fer el senyor alcalde, era de deixar aquest punt sobre la taula i 
convocar, que passi, com va dir el senyor alcalde, un Ple extraordinari per tornar a 
debatre íntegrament les esmenes perquè ara veig que s’han dictaminat, diguéssim, la 
seva proposta i, bueno, pues si podem arribar a un petit acord, encara que sigui en 
algunes de les nostres esmenes i, legalment, això està cobert i es pot fer, doncs, jo 
plantejaria això. És a dir, deixar aquest punt damunt de la taula, tal com va dir el senyor 
alcalde, convocar un Ple extraordinari per debatre això i, durant aquest temps que duri 
fins el Ple extraordinari, doncs, nosaltres les treballarem un altre cop per adaptar-les 
també una mica a la voluntat de l’Equip de Govern perquè veig que, ràpidament, el que 
ens han dit aquí, que, bueno, que hi ha algunes que, que posen en valor algunes que 
no estan acceptades i, en definitiva, era la nostra proposta. No sé, senyor secretari, què 
es pot fer? 

  

 

Sr. Secretari: Aviam, ara, en aquest moment, està la proposta a l’ordre del dia. És cert 
que per la Comissió Informativa no es va poder dictaminar perquè s’havien acabat de 
presentar i hi va haver un acord que consta a l’acte de la Comissió Informativa de que 
s’acceptava que passés pel Ple per part de qui havia fet les al·legacions i això [Inaudible 
3:07] així. De tota manera, si ara s’acorda deixar-ho sobre la taula i debatre-ho en un 
altre Ple, no hi ha inconvenient per fer això tampoc. 

 

Sr. Chamizo: Jo vaig dir que no calia fer un altre Ple extraordinari perquè, clar, si 
l’Informe d’Intervenció te’l donen dilluns o dimarts, bueno, pues, escolta, t’ho pots mirar, 
pots fer alguna pregunta, inclús parlar amb algun grup, perquè únicament em consta 
que jo només he parlat amb el senyor Velasco de Ciutadans respecte al tema. No sé.  

 

Sr. Alcalde: Sí, un moment si us plau. A veure, crec que ja fa, crec, eh!, que abans de 
final d’any vam comunicar que el Ple extraordinari, o sigui, que no faríem Ple ordinari, 
que tocava, sinó que esperaríem al Ple extraordinari i el faríem el 25, que és avui, i la 
Comissió Informativa que seria el divendres 21. Això se li va passar a tots els grups. 
Evidentment que els grups poden presentar les al·legacions en el període que tenen per 
presentar-les que, precisament, finalitzaven el divendres. Amb això, què vull dir? 
Home... Perdó, dijous. Amb això, què vull dir? Que, des de ja finals d’any, sabien que la 
Comissió era en aquesta data i que sí que tenien temps fins dijous per presentar 
al·legacions però si es presentaven abans, molt millor. Vostès van presentar les 
al·legacions l’últim dia, a la Comissió Informativa que ja estava convocada els vaig dir: 
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“Hi ha dues opcions: convocar un Ple extraordinari a part d’aquest i, sinó, les entrem 
dintre de la Comissió.” I, sí que és cert, que jo vaig dir que entre dilluns i dimarts tindrien 
l’informe. L’informe ha arribat més tard. En aquests moments, vostès el que demanen 
és fer un altre Ple extraordinari, no hi ha problema, si no volen entrar aquest punt durant 
el dia d’avui, ara mateix, quan acabem el Ple, jo convoco un Ple extraordinari per 
divendres però el sentit serà el mateix, sentor Chamizo, ja li avanço, per part de l’Equip 
de Govern. Una: perquè aquestes al·legacions que vostè ha fet esment que es podien 
parlar amb altres grups, han esperat, les han presentat a l’últim moment i, aleshores, 
per negociar és més complicat, d’acord? A l’equip de Govern i al municipi en general el 
que l’interessa, evidentment, és que s’aprovi definitivament aquest pressupost per 
començar-ho a treballar. Si avui no passem aquest punt perquè vostès consideren que 
l’informe no ha arribat a temps i que tenia que estar dintre l’expedient, bé, ho entenem, 
d’acord? Però el que farem és convocar el Ple per divendres i convocarem el Ple 
extraordinari per divendres amb aquest punt amb el mateix resultat, ja li avanço. O sigui, 
en aquest cas, l’Equip de Govern no té previst admetre cap de les seves, com ja ha vist 
a la proposta que li hem fet arribar, no té previst admetre cap de les propostes que tenen 
vostès presentades que, per una altra banda, les valorem molt ben valorades, d’acord?, 
i entenem que han fet molt bona feina en aquest sentit però també estem molt justos de 
temps. Si aquestes al·legacions, vostès ens les presenten fa 10 dies o 15, nosaltres les 
haguéssim treballat, escolti’m, seiem i tal però ara estem a últim moment, insisteixo, 
nosaltres hem d’aprovar el pressupost, volem aprovar el pressupost definitivament per 
començar a executar aquest pressupost.  

 

Sra. Garcia: Jo, una consulta. Jo el que no entenc és que vostè està dient que les 
esmenes són molt bones, les valoren molt positivament però cap de les esmenes té 
cabuda en els pressupostos, cap ni una? 

 

Sr. Alcalde: No, no, no. 

 

Sra. Garcia: Cap de les 15 propostes? 

 

Sr. Alcalde: Cap de les 15. Algunes perquè tècnicament, i aquí ja ho diu l’informe de 
l’interventor, no són viables, o sigui, perquè fan ús, estan utilitzant unes partides en 
inversió que no es poden utilitzar en ordinari, i les altres perquè entenem que ja estan 
cobertes. I dintre de l’explicació que els farà tant el regidor d’Hisenda com els diferents 
regidors que els contestaran aquestes al·legacions, estaran justificades, no perquè sí, 
no perquè sí. I, quan dic que, el que em referia, no sé ben bé què és el que he dit, el 
que volia dir és que han fet bona feina de mirar-s’ho i de fer una sèrie de propostes però, 
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clar, si des de final d’any saben que la Comissió es convoca el dia 21 i que tenien poc 
temps, si realment hi havia voluntat de negociar-les, home, parlem el 15 de gener, 
seiem, “escolta, això com ho tenim?” i s’hagués fet, però ara ja estem damunt del dia i 
nosaltres el que necessitem i el que volem és aprovar definitivament el pressupost.  

 

Sr. Chamizo: Queda molt bonic això de dir “parlem, parlem i parlem” però, clar, a veure, 
nosaltres, lògicament, vostès porten treballant el pressupost des de setembre o octubre 
de l’any passat, nosaltres pràcticament hem tingut tres setmanes o un mes per, 
diguéssim, dictaminar o intentar rascar algo, diguéssim, d’aquest pressupost. Jo li 
agraeixo el seu reconeixement, no?, però jo entenc que això són unes esmenes 
polítiques. Em refereixo a que, a veure, perquè jo he estat mirant la fulla d’inversions i, 
clar, jo he vist que s’han comprat equips informàtics que es financen amb despeses 
corrent, no?, i nosaltres, que ara he vist aquí quatre cosetes, la compra de les pantalles, 
diguéssim, pel tema dels instituts i demés i material digital, ha de ser a préstec, ostres! 
És tan rígid el pressupost per canviar una cosa d’una banda a una altra? O, per exemple, 
si ara, quan arribi ara el tema del Pla d’Acció Municipal de la Diputació que ingressarem, 
i ens alegrem d’ingressar uns calerets, doncs, escolta, si amb això n’hi ha per arranjar 
la plaça Nova, vostès vendran també la parcel·la? O sigui, jo crec que, a veure, algun 
acord polític no hi ha hagut temps perquè nosaltres no hem tingut tampoc temps 
material, diguéssim, per fer-lo amb els passos que normalment calen però jo crec que, 
escolta, si hi havia alguna possibilitat d’arribar a un acord, jo crec que nosaltres sempre 
hem tingut la mà estesa per arribar a un acord amb vostès. 

 

Sr. Alcalde: Jo, en tot cas, senyor Chamizo, és decidir si volen que passem aquest punt, 
si volen que passem aquest punt li podrem contestar totes aquestes argumentacions 
que ens està donant, si no volen que passi, doncs, ho traiem de l’ordre del dia i 
convoquem un Ple per divendres.  

 

Sr. Chamizo: Jo ja vaig dir a la Comissió Informativa que no calia fer un altre Ple 
extraordinari per això, si haguéssim tingut la informació a temps, cosa que no ha passat. 
Però, bueno, si la resposta ha de ser negativa, doncs, escolta, no cal fer una altra 
despesa al poble perquè nosaltres debatim aquest sentit de vot, diguéssim, de les 
esmenes que hem presentat. Ja està. Tirem-ho endavant.  

 

Sr. Alcalde: Molt bé. Vol fer exposició del punt, vol explicar-ho? 
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Sr. Chamizo: Bé, nosaltres, tal com queda reflexat a les actes, el dia, el 21 de desembre 
es va aprovar inicialment amb el vot en contra del nostre grup, és a dir, vam pensar que, 
el vot en contra nostre va ser perquè no es va donar veu, diguéssim, a l’Oposició i no es 
van tenir en compte moltes situacions familiars que pateixen habitants del nostre 
municipi, no? I pensàvem que si haguéssim negociat algo, doncs, haguéssim pogut 
tocar el que era la càrrega impositiva. Degut a això, nosaltres vam preparar una sèrie 
d’esmenes lligades, diguéssim, en aquest sentit. És a dir, per nosaltres és important 
reclassificar la despesa i no pujar impostos o congelar-los i, després, que també les 
esmenes que presentàvem nosaltres anessin encaminades i dirigides a l’àmbit, 
diguéssim, laboral de moltes famílies que pateixen situació d’atur, que em sembla que 
està al voltant del 30 o el 31%. Bé, nosaltres, les esmenes que vam presentar en el seu 
dia i a temps va ser destinar una partida de 150 mil euros, diguéssim, per fer 
bonificacions al béns d’impost immobles. Actualment les ordenances recolleixen 
bonificacions per famílies nombroses però nosaltres les volíem ampliar al que era 
tercera edat, monoparental i als joves, inclús també teníem preparades com una escala, 
diguéssim, que segons, de descompte, segons el valor cadastral de l’immoble, doncs, 
que es poguessin fer ús d’aquesta bonificació. Per exemple, si el valor de l’immoble fos 
inferior a 40 mil euros, una bonificació de 90; entre 40 i 60, un 70; entre 60 i 80, un 50; 
i, a partir de 80, pues, que tinguessin un 30 o un 40% de bonificació. Això era una de les 
esmenes que nosaltres presentàvem. Després, també hi havia una altra esmena 
dedicada al lloguer social. És a dir, sí que és cert que hi ha un conveni entre el Consell 
Comarcal, no?, que venen una sèrie de dies aquí al nostre municipi, però, bueno, també 
pensàvem, igual que quan vam debatre els pressupostos li vam dir que ens agradaria 
destinar una partida fixa al que són plans d’ocupació i demés, doncs, aquí també ens 
agradaria destinar una partida fixa, intentar, sigui per campanya, sigui publicitat o el que 
sigui, que un número més gran de joves, que actualment no sabem el número de joves 
que s’han pogut acollir a aquest lloguer social, doncs, poguessin agafar el lloc social, 
d’acord? Després, també vam presentar una bonificació a les ordenances referent a 
ficar-hi un 25% sobre l’import d’arranjament de façanes al nucli antic, d’acord, amb un 
màxim de 1.500 euros de subvenció. Si no recordo malament, abans hi havia un 2% 
sobre l’import del projecte o algo així, però en les ordenances que s’han prorrogat en 
aquests dos últims anys, jo no ho he sabut trobar, d’acord? Una altra esmena anava 
encaminada a ajudes a emprenedors i a bonificar les empreses locals que contractin 
gent. Hi ha partida destinada en aquest pressupost però la trobàvem insuficient, 
d’acord? Nosaltres el que volíem era destinar entre 40 i 50 mil euros, respectivament, a 
ajudes a emprenedors i a les empreses que contractessin els veïns. També havíem 
destinat una partida per adquisició de material digital informàtic als centres educatius, 
una esmena a fer un Pla educatiu de l’entorn, una guia de divulgació sobre el patrimoni 
del municipi que inclogui el casc antic i després... Això eren uns 10 mil euros cada 
esmena. I, després, destinar 12 mil euros perquè en el pressupost trobem insuficient la 
partida que es destina a l’arranjament i millora de les senyalitzacions de les rutes BTT. 
Veig que, hem vist que al pressupost, em sembla que pel senderisme es destina 1.500 
ara i per les rutes BTT, 2.500. Després també volíem destinar 75 mil euros a fer com un 
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inici d’arranjament de la plaça Fleming perquè pensàvem que és l’entrada del municipi, 
igual que s’han arreglat rotondes fa poc al municipi, del qual ens alegrem, i recordar 
també que el nostre grup municipal al 2015-2016 va fer dos esmenes per arranjar 
aquesta rotonda de Gil Vernet, doncs, era ja per començar a l’entrada, diguéssim, de 
Miami a donar-li un altre caliu a l’entrada del nostre poble que actualment està net però, 
desgraciadament, a mida que passa el temps, costa molt anar-lo netejant. Després 
també vam trobar a faltar, com ja vam dir, al pressupost, les... arreglos a les 
urbanitzacions, és a dir, són les grans oblidades. Sí que teníem 4 milions o tenim 4 
milions que ja, pel tema de l’enllumenat però el tema del manteniment el trobàvem molt, 
molt, molt, molt just encara que sí que l’empresa NOSTRESERVEIS té, diguéssim, dins 
de les seves feines arreglar tot el que calgui però pensàvem destinar una partida directa 
de 168 mil euros a fer voreres i manteniment d’urbanitzacions. També volíem destinar a 
l’arranjament de la plaça i el local situat entre el carrer Josep Maria Gran i Cirera i la 
plaça Mossèn Gaietà Ivern 15.500 euros aquí a Mont-roig; la millora de l’entrada de la 
plaça de Mont-roig del Camp per les avingudes de Reus i l’avinguda de Catalunya, 10 
mil euros. I, després, hi havia un increment de les subvencions a les associacions 
esportives i culturals que passaven de 12 mil euros, passar-les a 38 mil, pensem que el 
tema associatiu està una mica pobre en aquest aspecte. I, després, volíem fer, degut a 
la importància que tenen alguns esportistes aquí al municipi, volíem fer una Festa de 
l’Esport. El total d’això eren 669.750 euros que nosaltres havíem preparat d’esmena. 
D’on traiem tot això? Bueno, vam revisar també tot el tema de despesa que feia 
l’Ajuntament i volíem treure dels òrgans de Govern, de la compra de vehicles de l’Equip 
de Govern, d’Urbanisme i demés, que pujava 150 mil euros, el trenet turístic, 7.550 
euros. Després també volíem destinar una rebaixa a l’arranjament de la plaça Nova, de 
350 mil euros a 200 mil euros perquè vam fer nosaltres un petit projecte de valoració i 
una rebaixa també de l’arranjament de la plaça de les Oliveres. Em consta que el senyor 
alcalde a la Comissió Informativa va dir que hi havia projecte d’arranjament a la plaça 
de les Oliveres, que era una mica antic però es tenia que adaptar, i també ens van dir, 
perquè ho vam sol·licitar nosaltres, si per la plaça Nova hi havia alguna memòria 
valorada al respecte per arribar als 350 mil euros. Em sembla que el mateix dia de la 
Comissió Informativa, el divendres, ens van passar la informació que havíem demanat 
fa vuit o nou dies a l’Ajuntament però, bueno, allà només posava el que s’havia de fer, 
només hi havia un pressupost global d’uns 400 mil euros i no estava detallat per partides 
individuals, d’acord? I, després, també volíem treure partides de Festes: Sant Jaume, 6 
mil; Sant Josep, 4 mil; també pensàvem que les Jornades del Pop, amb el pressupost 
que ja havia existit de 1.000 euros, ja estava prou. I, després, el Club de Mar que estava 
valorat en 275 mil euros, nosaltres pensàvem que amb 50 mil euros per fer el trasllat de 
la base nàutica tal com indica el PAM, doncs, en principi, seria suficient. I aquest és el 
resum de les nostres esmenes. Com he dit abans, unes esmenes, creiem que polítiques 
que, bueno, suposo que per una altra vegada tindrem en compte els temps, plaços i, 
com vostè va dir al Ple que ens estenia la mà per poder debatre un futur pressupost 
plegats, bueno, nosaltres treballarem, com sempre hem fet, creiem, per tenir un municipi 
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millor que és el que cal i pensàvem que amb aquestes esmenes, doncs, encara podia 
ser millor.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Chamizo.  

 

Sr. Gallardo: Gràcies, senyor alcalde. Bé, com ha indicat abans l’alcalde, aquesta 
situació és una mica complexa perquè hi ha un, sobretot, dos aspectes tècnics que 
condicionen l’acceptació de les esmenes que vostès han presentat i, en tot cas, em 
referiré i els explicaré. En qualsevol cas, jo el primer que vull fer és agrair-los la feina 
que han fet de revisió i anàlisi del pressupost. A veure, vostès demostren que se l’han 
tornat a mirar, la qual cosa sempre és agradable, el que passa és que vostès, com molt 
bé ha dit el senyor alcalde, van presentar les seves al·legacions el dia 19 de gener que 
és el darrer dia del termini per al·legacions, la qual cosa fa que s’acumuli tot el procés 
perquè la Comissió Informativa era el dia 20 de gener i el Ple és avui dia 25, amb lo qual 
resulta molt difícil donar una resposta coherent i ràpida a un volum d’esmenes que són 
relativament importants perquè afecten a un gran nombre de partides tant de despesa 
com d’inversió i, fins i tot, d’ingrés. Per tant, reconeixement i justificació de per què 
l’Equip de Govern, doncs, legítimament, podria haver dit: “Escolti, com que és un 
plantejament polític, nosaltres no acceptem, en Comissió Informativa ja els diem que no 
i aquí els portem una negativa política”. Però que no és el cas, ens les hem mirat, hem 
aprofitat el cap de setmana per fer la revisió de les seves esmenes i, bàsicament, el que 
els volem dir a títol informatiu i preliminar és que no hem fet un rebuig automàtic sinó 
que justificarem el nostre posicionament. Hi ha dos elements tècnics que han de tenir 
vostès en compte, un és de tècnica pressupostària. Vostès, fent un anàlisi de les seves 
esmenes, donen de baixa aproximadament uns 600 mil euros d’inversió i donen d’alta, 
simultàniament, uns 300 mil euros d’inversió. Això afecta la coherència en termes 
d’estabilitat perquè la llei diu que els ingressos, perdó, els ingressos corrents serveixen 
per finançar —ingressos corrents són taxes, tributs, contribucions especials, impostos, 
subvencions, transferències corrents, etc.— això serveix per finançar despesa corrent i 
despesa no corrent, i despesa no corrent, bàsicament, és inversió. En canvi, els 
ingressos no corrents, els ingressos no corrents que, bàsicament, són préstecs i 
transferències de capital o alienació de patrimoni, que podrien ser subvencions de 
capital, venda de patrimoni o els préstecs, això només serveix, per llei, per finançar 
despesa de, despesa no corrent, és a dir, bàsicament, inversió. Amb la qual cosa, aquí 
se’ns generava ja un desnivell que afectava al plantejament legal del pressupost, 
d’acord? Ja balla aquests 300 mil euros aproximadament que obligarien a reordenar 
addicionalment tot el plantejament de la alienació de patrimoni i també de préstec, amb 
la qual cosa hi hauria que retocar tot el pressupost amb més profunditat. Això ja és un 
element que, amb la premura de temps que es planteja en aquesta negociació, ja ens 
feia qüestionar la seva acceptació. Després hi ha un altre element tècnic i, sobretot, 
quan els dic això, els dic això, escolti, miri, no menystén en absolut la seva feina, al 
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contrari, perquè vostès han fet una feina i, escolti, treballant s’aprèn, d’acord? I ningú 
neix ensenyat, amb la qual cosa, jo el que els hi recomano és que la propera vegada, si 
fan al·legacions, les presentin una mica abans, que les plantegin, si no volen parlar amb 
el regidor, les plantegin davant de l’interventor i totes aquestes precisions tècniques els 
hi farà arribar, amb la qual cosa vostès tindran la capacitat per refer-les i entrar-les, 
diguéssim, d’acord, amb plena justificació normativa. Després hi ha una altre element 
que és que vostès, aportant bonificacions sobre l’impost sobre béns immobles, toquen 
les ordenances fiscals. Les ordenances fiscals, el moment processal no és el debat 
pressupostari, és el debat d’ordenances fiscals. Vostès em contestaran: “Home, no han 
fet vostès debat d’ordenances!” No, és cert, perquè nosaltres ens hem adaptat al disseny 
d’ingressos que hi ha, amb les ordenances prorrogades ja ens està bé a efectes de 
disseny de la part d’ingressos corrents de l’Ajuntament però el que sí els dic és que, per 
exemple, l’IBI no es pot tocar ara perquè el que toquem d’IBI ara, atès que el meritament 
de l’impost és l’1 de gener de cada exercici, no podria afectar l’any 2017, afectaria 
directament a l’any 2018, val? O sigui, perquè una bonificació, ho dic d’una altra manera, 
perquè  una bonificació entri en vigor l’any 2017 ha d’estar publicada, o sigui, aprovada 
definitivament i publicada, abans del 31 de desembre de l’any 2017, ai, de l’any 2016, 
perdó, de l’any anterior. Amb la qual cosa, això què faria? Doncs que si ara inclús 
plantegéssim un debat d’ordenances, que l’haurem de fer i ara els faré una proposta 
sobre aquest tema, doncs ja no entraria en vigor per un criteri de seguretat jurídica i 
entraria en vigor per l’any 2018. Jo el que els hi recomano, perquè he vist que tenen 
vostès varis plantejaments en matèria de bonificacions, unes afecten a l’impost sobre 
béns immobles, la de 37.500 euros de bonificacions del 25% sobre l’impost de 
l’arranjament, entenc que és sobre l’impost sobre construccions i instal·lacions i obres, 
no sobre el pressupost, sinó seria una subvenció, ho hauríem de precisar si és una 
bonificació o una subvenció. O sigui, una subvenció sí que es pot tractar en qualsevol 
moment, si és una bonificació hauria d’anar a l’impost, a l’ordenança fiscal. Li repeteixo, 
el moment processal de l’ordenança fiscal és setembre-octubre a fi efecte que s’aprovi 
provisionalment abans de finals d’octubre, període d’exposició pública, aprovació 
definitiva, desembre entrada en vigor. Per tant, jo el que els hi recomano, com que 
vostès en tenen varies i és interessant, que com a màxim, abans del mes de juliol vostès 
ens entrin formalment un requeriment per fer debat d’ordenances. Segurament algunes 
ja s’han de tocar, sobretot, a efectes de l’Equip de Govern, algunes de taxes, 
concretament, a fi efecte de millorar-les i posar-les al dia, però si vostès tenen tot un 
seguit de propostes, com veig, jo els hi demano que ens demanin formalment al juliol 
que fem debat d’ordenances fiscals amb la qual cosa al setembre, màxim primers 
d’octubre, podem fer-ho i podem debatre totes aquestes consideracions que em 
semblen bastant ben, bastant oportunes. O sigui, una, millorar l’escala de bonificacions 
de l’impost sobre béns immobles que afecti a tercera edat, famílies nombroses, 
monoparentals i joves hauríem de fer alguna precisió perquè, també els hi he de dir que 
la llei d’Hisendes locals ens marca molt clarament quin tipus de bonificacions 
obligatòries i bonificacions potestatives pot incorporar l’Ajuntament i a vegades, doncs, 
hem d’anar amb cura de no extralimitar-nos perquè poden ser nul·les, perquè poden ser 
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susceptibles d’impugnació però jo crec que sobre aquest podem trobar un espai de 
consens. També podem trobar un espai de consens sobre les bonificacions de l’ICIO si 
és que les plantegen com a tals o fan una línia de subvencions, això sí que seria, per 
exemple, possible objecte d’un expedient de modificació de crèdits i susceptible de ser 
aprovat enguany. I l’increment de la bonificació a empreses locals, entenc bàsicament 
que seria també una línia de subvencions perquè la taxa no es pot bonificar com a tal, 
perquè la taxa és la cobertura del cost del servei i quedaria, hi ha ajuntaments que ho 
fan però queda una mica lleig i és impugnable. Per tant, jo els diria que, fetes aquestes 
dues precisions legals que, repeteixo, no els vull alliçonar perquè cadascú sap del que 
toca i vostès han fet una feina, no han tingut en compte aquestes precisions, ningú neix 
ensenyat, això no els hi resta cap mèrit, ni molt menys. Però tinguin en compte aquests 
dos fets perquè farien que, per un cantó i a efectes d’equilibri pressupostari, des del punt 
de vista de disseny de les partides de pressupost no pogués ser acceptat perquè es 
genera un desequilibri de 300 mil euros entre els diferencials d’inversió que s’anul·len i 
es proposen, i que hi ha bonificacions als impostos que s’haurien d’haver tractat en el 
seu moment i, repeteixo, els invito a que ho tractem oportunament en el debat de —se 
sent millor així, no?— en el debat d’ordenances. Per altra banda, també, i fent una 
consideració de tipus més general, en tot cas, la resta de regidors de l’Equip de Govern 
els matisaran algun aspecte més concret que jo no vull entrar, dir-los que, des del punt 
de vista global, nosaltres considerem que aquesta proposta que ens fan vostès, 
independentment dels aspectes tècnics dels quals hem parlat, respon a un programa o 
a  

una acció de govern que tenen vostès plantejada, a nivell global. Entenem que, com 
vostès amb bon criteri ja l’han fet quadrar, o sigui, que resulta molt raonable, respon a 
un projecte de govern que tenen vostès, a un projecte d’acció política que tenen vostès, 
amb la qual cosa, nosaltres més que considerar-les esmena a esmena, el que hem 
considerat que és un tot global, és una al·legació integrada, una al·legació integrada 
doncs perquè, d’alguna forma, doncs, tot quadra, la qual cosa, clar, al ser una esmena, 
com vostè, senyor Chamizo, ha dit amb molt bon criteri, també política i de forma 
integrada. Clar, nosaltres, en tot cas, el que sí els diem amb l’informe que li aportem i 
ho ratifico amb la meva intervenció, estem disposats, per una banda, a recollir-ho a nivell 
de debat d’ordenances fiscals i algunes partides especifiques com línies de 
subvencions, etcètera, a recollir-ho per via d’expedient de modificació de crèdits i a 
aprovació de base de subvencions puntualment en el decurs d’aquest exercici 
pressupostari, sempre tenint com a referència l’execució. Sempre, vostès saben que 
aquest Ajuntament va executant, a vegades queden partides disponibles, aquestes es 
poden aplicar, per què no, amb aquests criteris. Amb la qual cosa, aquesta seria la 
justificació. Jo, en qualsevol cas, els deixo als altres regidors de l’Equip de Govern, si 
volen fer alguna altra aportació més específica sobre temes concrets de les seves 
esmenes. Gràcies. 
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Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Gallardo. No sé si algun regidor, per part d’Educació? Sí? 
Comença... 

 

Sra. Pérez: Bé, bon dia. Jo parlaré de les esmenes de les meves àrees. A veure, en 
Promoció Econòmica, plantejàveu un augment de la bonificació, tant als emprenedors 
com a les empreses. Nosaltres ja vam passar l’any passat de la partida de 20 mil euros 
que hi havia a 30 mil. La vam augmentar perquè vam incloure també la bonificació a les 
empreses perquè contractessin gent aturada del municipi. Què ha passat? Que enguany 
no hem arribat ni a la meitat, val, dels ajuts perquè no hem tingut ni emprenedors ni 
empreses que han sol·licitat aquesta ajuda. Evidentment, si haguéssim tingut un històric 
de gent que s’ha quedat fora i que no ha pogut optar a aquesta ajuda, doncs, ens 
haguéssim plantejat augmentar la partida però és que no s’ha arribat a màxims, ni 
enguany ni l’any passat que eren 20 mil. Llavors, en aquest sentit, no trobem lògic 
augmentar aquesta partida, reservar aquests diners, 50 mil euros que plantejaven 
vostès, per unes ajudes que sabem que, a data d’avui, encara no hem arribat a màxims. 
Evidentment, ho tindrem en compte si tinguéssim més sol·licituds. De la part de Turisme, 
que vostès demanen guia de divulgació sobre el patrimoni del municipi on s’inclogui el 
nucli antic, senyalització, rutes i itineraris de visita. Recordar que tenim una partida de 
40 mil euros per senyalització turística. I, quant a la guia de divulgació, al 2015 es va 
aprovar, bueno, que Eduard Boada, historiador, realitzés una feina de recerca de 
continguts dels indrets més importants del municipi. Llavors, aquesta feina la va acabar 
l’any 2016 i, a partir d’aquí, el que hem fet és actualitzar els continguts tant a la web com 
al material promocional que tenim a Turisme, en varis idiomes, i ja s’està fent promoció. 
A més a més, vam fer un vídeo promocional on van sortir totes aquestes imatges que 
l’Eduard ens recomanava i imatges del casc antic també, que creiem que és una forma 
de promocionar bastant encertada. Disposem de les rutes BTT, rutes de senderisme, 
totes senyalitzades degudament amb codis QR, material gràfic, tot està a la web, els 
tracks, o sigui, tema de senyalització i d’informació tant del nucli de Mont-roig com de 
Miami, creiem que, sempre es pot millorar però, fins ara, aquesta feina l’estem fent. 
Promoció del nucli antic, no?, que parlen també. A més a més de tot el que acabo 
d’explicar, durant els mesos d’estiu lo que fem és que agafem els turistes de Miami, els 
pugem a Mont-roig, fem visita guiada al nucli antic, o sigui, ja s’està fent aquesta 
promoció. Després, arranjament de les rutes BTT, aquest manteniment es fa 
periòdicament, el pressupost del 2017 s’ha incrementat respecte l’any anterior i ho hem 
incrementat sent conscients del que necessitem, sabem les senyals que s’han de 
canviar, sabem el que costa fer neteja dels camins i hem fet un pressupost a mida sabent 
el que ens costa cada any perquè ja fa molts anys que ho fem. Per això, aquests 
increment que vostès plantegen no trobem que sigui adequat. I per la meva banda ja 
estaria. 

 

Sr. Alcalde: Gracies, Yolanda. Ángel? 
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Sr. Redondo: A l’expedient ja ho diu però com que és molt ràpid... Les dues millores que 
proposàveu, el tema de les subvencions, ja l’any passat les vam incrementar un 50% i 
aquest any s’ha tornat a incrementar un altre 30%. Clar que ens agradaria incrementar, 
el problema és que tenim les prioritats que tenim, però això ja s’ha incrementat. I el tema 
de la Festa de l’Esport també es farà aquest any molt més modesta perquè no 
estan...però es farà, està al pressupost i es farà aquest any.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Enrique. 

 

Sr. López: Bé, jo parlaré de les esmenes de Socials i d’Educació. Bé, com bé ha dit el 
regidor d’Hisenda, jo també penso que se li ha de donar una volta al tema de l’IBI, el 
que la llei ens permeti, però sí que estic d’acord en part de mirar d’estudiar aquesta 
ordenança. Amb el tema de lloguer social, com bé sap, fa alguns mesos aquí vam parlar 
de creació d’un parc de lloguer social en col·laboració amb el Consell Comarcal que 
venia una persona... Nosaltres ens fèiem càrrec de la reclamació jurídica, l’assegurança, 
l’aval, però no vam aconseguir resposta per part de la ciutadania. La gent prefereix llogar 
el seu habitatge els mesos d’estiu perquè en treuen més benefici i no vam trobar 
habitatges per fer-ho. Per una altra banda, aquest punt, pensem que té molt més sentit 
en municipis on no tenen tan parc d’habitatge buit com té el nostre municipi. El nostre 
municipi per desgràcia tenim molt, o per gràcia segons es miri, vaja, tenim molts pisos 
buits, moltes cases buides que això fa que s’abarateixi considerablement el lloguer, pots 
trobar lloguers per 300 euros. El 99% , deixaré un 1% perquè sempre tenim marge 
d’equivocar-nos, el que ens demana la gent que ve a parlar a Serveis Socials és treball. 
No ens venen a demanar pisos, jo encara estic per esperar a que algun jove vingui a 
Serveis Socials a demanar si tenim algo de Serveis Socials per poder agafar un pis. 
Venen a demanar treball, el 99% de gent, des dels 18 fins els 80 anys, li diria, gent que 
està jubilada que ho està passant malament que venen a buscar feina, no venen a 
demanar, d’acord? En el tema de l’Ensenyament, l’adquisició de material digital i 
informàtic en els centres educatius, a part de la subvenció de reciclatge de llibres, es 
pot destinar a l’adquisició de material digital i informàtic, així ho vam explicar a la 
Comissió Informativa, si més no, no ho posava allà explícitament i en una esmena que 
vau fer, que l’Imma va fer, doncs, ho vam posar explícitament però ja s’estava fent degut 
a que hi ha escoles on no s’utilitzen els llibres, llavors, la part que no utilitzen les escoles 
en llibres ho poden utilitzar en material informàtic, en material... Per una altra banda, 
nosaltres estem assumint competències en matèria d’escoles que no ens pertoquen. 
Aquesta, per exemple, seria una d’elles, les vetlladores als patis de les escoles, no el 
manteniment, que és lo que nosaltres tenim transferit. Nosaltres, en matèria d’Educació, 
apostem per un altre model. Nosaltres pensem rescatar el projecte del Mare de Déu de 
la Roca, ja hem anat dues vegades a parlar amb el Departament. Nosaltres tenim pensat 
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apostar en llars d’infants, ara mateix estem al 100% de la capacitat, hi ha llistes d’espera. 
És a dir, pensem que les inversions del municipi han d’anar en aquesta línia, no a 
assumir competències que moltes vegades tenim problemes de justificar perquè no són, 
són del Departament, no són de l’Ajuntament. Quant al Pla educatiu de l’entorn, 
nosaltres no ho descartem en un futur però, ara mateix, estem centrant tots els esforços 
i recursos en temes com els que li he explicat. Si més no, això ho podem debatre, si li 
sembla, al... ja ho diré, al Consell Escolar Municipal que hem parlat de fer-ho des del 
mes de novembre, se li va passar el requeriment a les escoles perquè ens passessin la 
persona que havia d’estar representant a l’escola, el pare o la mare, però ens van dir 
que al desembre feien, renovaven els consells, que si us plau, per no haver de fer el 
tràmit una altra vegada. Els hem tornat a requerir, doncs, que ens passin aquest 
membre, abans d’ahir vaig reunir-me amb els tres directors, i ens van dir que, abans que 
finalitzi aquest mes, tindria la resposta. La meva intenció era haver-ho fet el mes de 
desembre, com no vam poder, vam posar de data límit el 30 d’aquest mes de gener, 
però com que no hem rebut resposta, tenim la intenció de fer-ho el més aviat possible 
perquè, si més no, ens van demanar els directors que volien apostar pel tema de la 
jornada continuada, directors, AMPA i tot l’entramat educatiu del nostre municipi i 
nosaltres, evidentment, estem al seu costat, d’acord? 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de... sí? 

 

Sr. Pérez: Yo creo que la moción que presentan ustedes, es cierto que mueven 
cantidades de dinero, las cambian de un sitio a otro, seguramente son criterios y todo 
es mejorable. Ahora, en el tema de las urbanizaciones, el Ayuntamiento ya destina la 
cantidad de dinero para, a raíz de que se suprimieron los PAU, los        de los 
presupuestos de este Ayuntamiento en un pacto que se hizo con la Generalitat, el 
Ayuntamiento ya tenía que dotar anualmente en los presupuestos una cantidad de 
dinero para acondicionar las urbanizaciones, seguramente no sería todo lo que haría 
falta pero, bueno, es cierto que ya tiene una partida presupuestaria. El tema de los 
proyectos de las plazas, de acondicionamiento tanto de Miami, como de Mont-roig, como 
en cualquier urbanización, hay un PAM que ya está, de alguna manera, reflejado las 
inversiones. Yo creo que, más que aportación de dinero, lo que se tendrían que hacer 
son actuaciones porque, claro, tenemos unas plazas, por ejemplo, en Miami, no tanto 
en Mont-roig, pero sí en Miami, muy inmensas como esta que ha mencionado usted, la 
plaza Fleming, que yo no creo que es una, un problema de cantidad de dinero sino saber 
a dónde, qué queremos hacer y siendo austeros con la situación económica tanto del 
Ayuntamiento como de la situación normal. Se tiene que saber lo que se quiere hacer, 
consensuar con todos los, con la ciudadanía y con el Equipo de Gobierno y también con 
la Oposición, saber el dinero, lo que se quiere hacer y entonces hacer actuaciones e ir 
gastando, mediante financiación, o mediante venta de terrenos o que se ocupe el 
Ayuntamiento, o por préstamo, es igual, al fin y al cabo son cosas que se deciden. Pero 
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más que ir dotando dinero a, no sé, en la plaza Fleming nos podríamos gastar 2 millones 
de euros perfectamente y se quedaría bien, arreglada, pero, claro, hemos de decidir qué 
cantidad, qué obra y qué cantidad nos gastamos en esas plazas puesto que son muy 
importantes en su dimensión. Más que ir aportando cantidades de dinero, yo creo que 
lo mejor, antes de ir aportando dinero, es saber qué arreglamos, cómo se arregla y qué 
cantidad de dinero estamos dispuestos a gastarnos dentro, vuelvo a repetir, de 
austeridad y eso, y la velocidad que el municipio y la cuenta económica pues, da, porque 
la verdad es que, bueno, tienes que ir marcando la velocidad que te va dando un poco 
la economía.  

 

Sr. Alcalde: Gracias.  

 

Sr. Chamizo: Aviam, no farem aquí, ara, perquè, bueno, sentit de vot de l’Equip de 
Govern està clar però, bueno, quatre apreciacions que he pres nota per anar contestant 
a cada regidor. A veure, senyor Gallardo, ho hem entès perfectament. És a dir, nosaltres, 
la normativa també la sabem, d’acord, o al menys, a vegades, veiem que la sabem però 
aquí del que es tracta és d’esmenes polítiques. És a dir, a veure, jo trec inversió d’un 
cantó perquè no m’agrada i poso inversió a un altre cantó perquè crec que m’agrada i li 
puc treure més rendiment. Com hem dit són esmenes polítiques, és a dir, a veure, si 
nosaltres es finança amb préstec, venda o despesa corrent, escolti, ja hi arribarem a 
l’acord i el senyor interventor ja buscarà la fórmula per canviar, diguéssim, aquesta 
manera de finançament, diguéssim, de les esmenes, d’acord? El tema de les 
bonificacions i demés, bueno, ara ja sabem que, lògicament, hi ha hagut dos anys 
consecutius que s’han prorrogat les ordenances però, bueno, on diu bonificació es 
podria haver dit subvenció, d’acord? S’han fet modificacions de crèdit, em sembla que 
són cinc o sis durant aquest any passat, pues, escolta, ja podríem haver fet una 
modificació de crèdit si ens agradava alguna esmena nostra per poder adaptar-la a la 
normativa legal, d’acord? Referent al senyor Enrique López, bé, a la Comissió 
Informativa em sembla que es va parlar però no es va dir ni quantitat ni res. Nosaltres 
aquí hem fet una valoració i hem posat una quantitat. I, referent a lo que vostè diu de 
que ja fan coses que no pertoquen, clar que un Ajuntament a vegades ha de fer coses 
que no pertoquen! Van fer una actuació al CAP de Miami quan no li tocava a vostès o 
van arranjar la rotonda de la sortida de Miami quan no li tocava a vostès i, estem d’acord, 
són actuacions que l’Ajuntament ha de fer perquè malauradament els organismes 
oficials i de més calat no la fan, llavors, tenim nosaltres que invertir. Referent al senyor 
Pérez, bé, nosaltres el tema de la plaça Fleming, a veure, nosaltres hem fet una petita 
valoració però és un inici, jo crec que si comencem a dotar partides, jo crec que hi ha un 
compromís, d’acord? Queden dos anys i mig de mandat, bueno, pues, escolta, a lo millor 
aquests 75 mil euros no són prou, són 2 milions els que farien falta i encara no en 
tindríem prou, però, bueno, comencem, no? És a dir, comencem a moure el tema, 
d’acord? Respecte a la regidoria de Turisme, bé, ens sembla bé que destinin, ja li vam 
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dir, 40 mil euros a senyalització, ja li vam dir. Però nosaltres, la guia de divulgació és 
algo, diguéssim, únic i estàndard, que crec que l’Ajuntament encara no ha fet cap 
divulgació. Referent a les visites guiades del casc antic, clar que es feien! Es feien des 
de que el senyor Antoni Vernet  era regidor de Turisme, inclús jo també, quan era regidor 
de Turisme, també les feia. I referent a les subvencions, potser seria bo plantejar-se fer 
una campanya potent envers els empresaris del municipi per poder, diguéssim, fer ressò 
per veure si tenien, diguéssim, més sol·licitants en aquest aspecte. Ens consta que n’hi 
ha hagut alguns que han anat a sol·licitar i alguns se’ls ha dit que no, que per aquest 
any no, que per l’any que ve. Bueno, era una mica, diguéssim, redreçar i ficar-hi més 
diners en aquest tema que creiem nosaltres important. Gràcies, gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha cap intervenció més, senyor Velasco? No? Sí? Senyora 
Yolanda. 

 

Sra. Pérez: No, que m’ha cridat l’atenció això últim que ha dit. Bueno, el tema de la 
divulgació de la subvenció, sí, potser es pot fer una campanya més important de 
comunicació, es va publicar al Costa [Inaudible 46:39], a la pàgina web, s’ha enviat un 
mailing a totes les empreses del municipi, val? Podríem buscar una altra fórmula, no sé, 
sortir a la tele també, potser, fer un anunci, potser així arriba a més gent. Per la nostra 
banda, inclús nosaltres hem arribat a trucar a les empreses per telèfon, una per una, per 
recordar més que res perquè s’acabava el plaç, teníem més diners i, bueno, feia llàstima 
que es quedessin aquí els diners. I això que acaba de comentar ara que ha vingut gent 
a l’Ajuntament que els hi hem dit que per enguany no, que per l’any que ve, m’agradaria 
que després si m’ho pot aclarir perquè, clar, és un tema que em preocupa perquè, com 
us acabo de dir, s’han quedat molts diners per donar perquè no hem tingut sol·licituds, 
o sigui, m’agradaria saber quin cas ha sigut i el motiu. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Senyor Velasco? 

 

Sr. Velasco: Buenos días, primero quería pedir disculpas por el atraso pero por 
cuestiones de trabajo. La verdad es que yo creo que fue ayer cuando llamé al señor 
secretario para que me aclararía, yo, con la información que tenemos, pensábamos que 
el debate político se cerraba con la aprobación inicial de los presupuestos, ¿no? Y no 
he tenido la información es para ahora, para posicionarnos. Perdón, al final, en el punto 
cuatro, corresponde al Equipo de Gobierno pronunciarse al respecto. Yo le comenté al 
señor secretario que teníamos una moción en el que vienen alegaciones y eran 
enmiendas, mi pregunta es: ¿nos teníamos que posicionar? 
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Sr. Secretari: Jo el que vaig entendre que em veia el senyor Velasco, em va trucar per 
telèfon, crec que era dilluns, era que l’escrit que va presentar el grup de CiU posava 
“moció” però jo, el que li deia jo és que, des d’un punt de vista jurídic, enteníem que no 
era una moció per debatre al Ple sinó que era un escrit presentant al·legacions i, per 
tant, que això no es debatria al Ple com a moció sinó com a esmenes al pressupost, que 
realment era la seva voluntat, vaja, com sembla o és evident. Llavors, l’aprovació inicial 
del pressupost el fa el Ple i la resolució de les esmenes, estimant-les o desestimant-les 
total o parcialment i, per tant, aprovant definitivament el pressupost, també el fa el Ple i, 
per tant, hi ha d’haver un pronunciament polític, com a mínim en el sentit de votar sí o 
no d’acord a la proposta que hi ha a debat en el Ple. Era una conversa per telèfon a les 
vuit del matí, vull dir que, i conduint, vull dir que de vegades també la capacitat per... Jo 
vaig entendre que em deia, jo li vaig intentar contestar en aquest sentit. La proposta el 
que fa és desestimar, o sigui, es votarà una proposta que si es vota a favor, es votarà 
desestimar les al·legacions presentades i, si es vota en contra, seria estimant-les però 
la votació, o sigui, la proposta que té sobre la taula el Ple és de desestimar aquestes 
al·legacions i aquesta proposta, els que votin a favor, aprovaran desestimar les 
al·legacions. De fet, sempre és així. 

 

Sr. Alcalde: Sí, una cosa, jo també volia aclarir que encara que el Ple finalment estimi 
aquestes al·legacions, tècnicament no es poden dur a terme, d’acord? És que això 
també que quedi clar, és una cosa que ha explicat el senyor regidor, encara que votessin 
a favor tampoc es podrien tirar endavant. Per part d’Esquerra volia fer alguna...? 

 

Sra. Aragonès: Sí, aleshores, jo pensava que el que s’aprovava ara era definitivament 
els pressupostos, per tant, hi ha dues votacions, pregunto? 

 

Sr. Secretari: No, no, la proposta que tenen damunt la taula és primer, desestimar les 
al·legacions, i, segon, aprovar definitivament el pressupost. 

 

Sra. Aragonès: Per tant, hi ha dues votacions? 

 

Sr. Secretari: No, és un acord que té com dos parts, val? 
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Sr. Alcalde: Si no s’haguessin presentat cap al·legació el pressupost s’hagués aprovat 
sense necessitat de convocar un Ple, s’hagués aprovat automàticament. Al presentar 
al·legacions, s’han de respondre les al·legacions i, amb aquesta resposta de les 
al·legacions, en aquest cas serà desestimar-les, si fossin estimar-les seria l’aprovació 
definitiva del pressupost amb aquestes al·legacions. No sé si m’he explicat. 

 

Sr. Secretari: Si s’aprovessin les al·legacions, les al·legacions s’incorporarien al 
pressupost i s’aprovaria amb aquestes modificacions. Com que aquí la proposta és de 
desestimar, si es vota a favor, es desestimaran les al·legacions i el pressupost quedarà 
aprovat definitivament tal com es va aprovar en la seva aprovació inicial. 

 

Sra. Aragonès: Un dubte que, bé, que tinc quan el senyor Redondo ha respost pel que 
feia referència a les preguntes de les esmenes sobre festes o entitats, esports. Si no 
m’equivoco, quan parlava de subvencions, ha dit que s’ha augmentat un 50% les 
subvencions, estem parlant de les subvencions a les entitats? 

 

Sr. Redondo: Les subvencions a les entitats, l’any 2016 es van augmentar en un 50% i, 
aquest any 2017, en un 30%.  

 

Sra. Aragonès: Al 2016 van augmentar un 50% les subvencions de les entitats respecte 
del 2015? 

 

Sr. Redondo: Les esportives, les esportives. 

 

Sra. Aragonès: Les esportives! Ja està, ja està. He tingut aquí, no em surten els 
números. 

 

Sr. Alcalde: No, normalment el 50%, vostè ja sap que... 

 

Sr. Redondo: De 10 a 15. Però segur que ja ho sabia. 

 



 

18 

 

Sra. Aragonès: Val, val. 

 

Sr. Redondo: Segur que ja ho sabia. 

 

Sra. Aragonès: A veure, jo, nosaltres, el nostre grup pensem que les esmenes del grup 
de Convergència i Unió tindrien molt més sentit dins un procés de pressupostos 
participatius. És a dir, nosaltres ja vam fer el debat de pressupostos el dia 21 de 
desembre, nosaltres vam raonar, vam argumentar el nostre posicionament respecte dels 
pressupostos però, probablement, sí, dues coses: primer, que per l’any 2017 aquestes 
ordenances es puguin canviar, per tant, tot l’apartat aquest de bonificacions i taxes hi 
tindrien cabuda en cas que l’Equip de Govern decideixi fer el debat de les ordenances 
fiscals; i que una part de la inversió contemplada en els pressupostos del 2018 es 
pogués debatre i pogués ser participatiu. Aleshores, jo, em sembla que hi hauria la 
cabuda que tots els grups municipals hi poguéssim dir la nostra que, d’alguna manera, 
és el model d’al·legacions que vostès presenten, perquè les esmenes aquestes fan 
referència una mica a la voluntat política o al que nosaltres, de cada grup municipal, el 
que prioritzem en el programa electoral. Tot i així, clar, tenim un PAM, tenim un PAM 
aprovat i, aleshores, a tot el llistat de les actuacions del PAM, s’entén que l’Equip de 
Govern prioritza les que ell, la que ells consideren. No sé si això és incompatible amb 
fer una part, encara que sigui una petita part, per primera vegada, de pressupostos 
participatius. Gràcies. 

 

Sr. Chamizo: A veure, ja que he contestat a tot l’Equip de Govern, també contestaré a 
la senyora Aragonès. A veure, no estic d’acord amb el que acaba de dir, és a dir, 
nosaltres els pressupostos participatius ja els vam fer amb el Pla d’Acció Municipal, 
d’acord? Pensem, perquè nosaltres portem esmenes que, del nostre programa, que 
estan reflectides en el Pla d’Acció Municipal. Jo crec que es va donar, nosaltres vam 
votar en contra del Pla d’Acció Municipal pels temes que vam explicar en el seu dia i 
que ara no cal fer un altre debat. Però, bueno, pensem que aquests pressupostos 
participatius que vostè diu ja es van debatre i ja es van oferir a la gent i que segurament 
ara tenim que ser imaginatius per propostes, diguéssim, introduir propostes noves que 
no estiguin dins del PAM. Per tant, nosaltres pensem que aquesta participació ja ha 
existit i, a partir d’aquí, l’hem de treballar però també la treballarem per incloure coses 
que siguin positives pel nostre municipi i no estiguin incloses aquí en el PAM. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Chamizo. Senyora Aragonès. 
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Sra. Aragonès: Val, és que probablement no m’he explicat bé. És a dir, evidentment que 
tenim un Pla d’Acció Municipal, per tant, aquest és el pla d’acció fins el 2019, s’entén. 
Jo em referia a aquesta part de pressupostos participatius amb les accions que ja 
contempla el PAM, a veure si entre tots podríem arribar a un acord de quines inversions 
hi ha incloses en el PAM que s’efectuïn l’any 2018. 

 

Sr. Chamizo: Ja hi ha una partida al PAM de pressupostos participatius. 

 

Sra. Aragonès: No fer... 

 

Sr. Chamizo: Ja està al Pam, ja està, sí, sí. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha... Sí, senyor Velasco. 

 

Sr. Velasco: Es que yo le había comentado la pregunta al señor secretario pero aparte 
de eso, como tenemos que votar, queremos hacer nuestra exposición. No olvidemos 
que Ciudadanos votó en contra, perdón, Ciudadanos votó a favor de estas, Ciudadanos 
votó a favor de estas enmiendas pues entendemos que son unos presupuestos 
coherentes y creemos que es el mejor presupuesto para todo nuestro municipio. La 
verdad, señor Chamizo, que en sus alegaciones, en alguna estamos de acuerdo y en 
otras creo que tenemos un criterio diferente. Es cierto, coincidimos en algo también muy 
importante, que desde Ciudadanos también priorizamos la preocupación que hay por 
resolver la situación tan delicada de muchas familias. Como usted dice, en defensa de 
estas alegaciones, a nosotros a veces nos gustaría entender que cuidado con el tema 
de las ayudas, de aumentar ayudas, partidas porque a nosotros nos gustaría la creación 
de puestos de trabajo para dignificar la vida de estas familias. Y cuidado cuando vemos 
ahí ayudas, ayudas y ayudas. Estoy de acuerdo también con una cuestión concreta, le 
doy la razón. Este Equipo de Gobierno, le doy la razón, no tiene en cuenta aportaciones 
de la Oposición, no sé si en un futuro tendrá en cuenta estas alegaciones. De todas 
formas, yo tomo nota porque estoy aprendiendo. En mi corta experiencia política 
pensaba que se tenía más claro el tiempo de presentar las alegaciones pero he recogido 
que antes de julio podremos entrar en presentar para que se tengan en cuenta 
ordenanzas fiscales y, bueno, que haya cierta fluidez en ese dialogo. Le doy la razón 
ahí. Gracias. 
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Sr. Chamizo: Bien, trenta segons. A veure, li agraeixo que hi hagi partides nostres que 
li agradin però, bueno, quan diu vostè “cuidado con las ayudas”, escolti, nosaltres estem 
donant ajudes o proposant ajudes a empreses del municipi perquè contractin gent, eh!, 
no pas perquè visquin de [Inaudible 58:41] O sigui, que incrementem aquestes ajudes 
perquè, per, diguéssim, generar més llocs de treball, perquè la gent, els empresaris 
puguin disposar d’aquesta ajuda i puguin contractar una, dos, tres persones que calgui. 
O sigui, que nosaltres també anem en compte amb les ajudes però les ajudes que 
proposem són per, pensem nosaltres, per promocionar l’empleo. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Bé, moltes gràcies. A veure, per acabar, dir-lis que l’Equip de Govern va 
iniciar un procés de participació ciutadana per la realització del Pla d’Acció Municipal. 
Vostès van col·laborar, van fer les seves propostes, algunes de les seves propostes es 
van incloure dintre del PAM, inclús així, algun grup com Convergència va votar en contra 
del PAM, que dius: “Home!, què vols tot el pastís! No, vostès van votar en contra del 
PAM.” En canvi, l’Equip de Govern sí que va recollir, en el seu procés, aportacions, 
d’acord? Home, hem, estem presentant uns pressupostos o vam presentar uns 
pressupostos que són un reflex del PAM, o sigui, recollim tot el que vam ficar al PAM. 
Hi ha altres mecanismes de participació, hi ha altres mecanismes on els grups de 
l’Oposició poden participar. Nosaltres vam considerar que la redacció del PAM era un 
bon mecanisme. Encara i així, vostès presenten unes al·legacions. Jo crec que no els 
hauria de semblar tan estrany que no les acceptéssim. No els hi hauria de semblar tan 
estrany quan vostès, quan nosaltres vam fer el document de guia dels propers anys, van 
votar en contra, d’acord? I ara passaríem a la votació. Senyor secretari, si us plau, digui 
vostè... 

 

Sr. Chamizo: No li puc replicar? 

 

Sr. Alcalde: No, perquè ja està. 

 

Sr. Chamizo: No li puc replicar? 

 

Sr. Alcalde: No, no, ja està. 

 

Sr. Chamizo: No puc replicar-li? 
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Sr. Alcalde: Home, li he deixat molta estona, ja està.  

 

Sr. Chamizo: Ja, però si fa menció a... 

 

Sr. Alcalde: Digui vostè quin és el sentit del vot, si us plau, i ja està, senyor Chamizo, ja 
està. He donat la veu tota l’estona. Ja està. Digui vostè el sentit de vot... 

 

Sr. Chamizo: Jo crec que aquest comportament no és adequat, volia que constés en 
acta, eh! Jo crec que el portaveu d’un grup polític, aquest comportament... 

 

Sr. Alcalde: Senyor Chamizo, no és cap comportament, vostè... 

 

Sr. Chamizo: M’està despreciant.  

 

Sr. Alcalde: No, ni molt menys. 

 

Sr. Chamizo: M’està despreciant.  

 

Sr. Alcalde: Senyor Chamizo, hi ha hagut un debat. Escolti’m, no senyor. Home, jo no li 
estic parlant malament. Hi ha hagut un debat, hi ha hagut un debat entre diferents grups, 
entre grups de l’Oposició, entre membres del Govern, escolti’m, quan vol vostè que jo 
acabi el Ple, perdoni, el punt? Quan vol? Si vostè em diu quan vol que acabi el punt, li 
faig cas. Vostè ara intervindrà i jo li contestaré i vostè voldrà una altra vegada contestar-
me. I quan ho acabarem això? Sí, segur que sí, segur que sí que voldrà contestar-me. 

 

Sr. Chamizo: És que jo només volia recordar-li per què vam votar en contra del PAM, 
que vostè ens ho ha dit tres vegades, això és el que jo li volia dir. I com vostè li està 
parlant al secretari, referint-se i deixant-me a mi de costat, crec que està actuant 
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malament perquè m’ha de mirar, jo parlo amb vostè mirant-lo als ulls i vostè quan es 
dirigeix amb respecte a la meva persona [Inaudible 1:01:40] 

 

Sr. Alcalde: Escolti, senyor Chamizo, que no, li he demanat... 

 

Sr. Chamizo: Em sento despreciat. 

 

Sr. Alcalde: No, no és el que jo vull, val? El que pretenc, d’acord, és acabar el debat. 
Vostè farà una altra intervenció i jo li contestaré. Aleshores, quan s’acaba aquest debat? 
Clar, hi ha d’haver un punt. I, permeti’m, que algú ha de permetre, o sigui, a de dir que 
s’ha acabat el debat, ja està, no passa res. 

 

Sr. Chamizo: Vostè ho demana però si vostè em fa una interpel·lació a mi, crec que tinc 
dret a la defensa segons el ROM, penso jo.  

 

Sr. Alcalde: Contesti, senyor Velasco, ai!, senyor Chamizo. 

 

Sr. Chamizo: Mira, molt fàcil, en un minut. Nosaltres vam votar en contra del PAM perquè 
era un PAM que no era verídic, que no estava quantificat, d’acord, que no estava 
prioritzat i puc seguir i puc allargar-me.  

 

Sr. Alcalde: Aquest PAM es va fer amb les aportacions, d’acord, i es va mesurar amb 
els tècnics de la casa, val? I es va repassar i els tècnics de la casa, des de tots els 
àmbits, van dir que era possible portar aquest PAM endavant. Nosaltres el vam aprovar 
en aquest sentit, no ens el vam inventar, no vam ficar allà propostes que van sortir de 
l’Equip de Govern únicament, en van sortir de vostès, van sortir de tots els grups, dels 
ciutadans, dels tècnics de la casa, de molta gent i ho vam incorporar tot, les seves 
propostes i de la resta. Vostès, vostès, van votar en contra del PAM, de les seves 
propostes i de la resta, clar, bueno, ja està. Això és el que li he dit, d’acord? Bueno, val. 
Però van votar en contra del PAM. Ara fan vostès propostes, estan fent propostes que 
ja estan incloses algunes dintre del PAM i que nosaltres hem inclòs dintre del pressupost 
ja. Simplement amplien algunes partides, justifiquen una sèrie de coses i, amb aquest 
debat, se li ha contestat una per una el motiu de perquè no. Ja està, és que... D’acord. 
El sentit del vot, senyor secretari, si us plau. 
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Sr. Secretari: La proposta és, si s’aprova, per tant, qui voti a favor, votarà a favor de 
desestimar les al·legacions presentades pel grup de CiU i, per tant, aprovar 
definitivament el pressupost. I com s’aprova? Tal com està subjecte a informació pública, 
és a dir, d’acord amb l’aprovació inicial que es va fer el desembre. 

 

Sr. Alcalde: Aleshores, vots a favor de desestimar les al·legacions del grup de 
Convergència i Unió i aprovar definitivament? Si ho dic al revés no m’aclariré. Per això 
he començat així, t’ho dic clarament. Vots a favor de desestimar, d’acord? Vots en 
contra? I abstencions? Queden desestimades les al·legacions i aprovat definitivament 
el pressupost 

Identificació de l’expedient:   Pressupost de l’exercici 2017 

Número d’expedient:                    56/2016– Serveis Econòmics/Hisenda/Intervenció 

Tràmit: Aprovar definitivament el Pressupost General per 
l’exercici 2017. 

Fets 

1.   El Ple de l’Ajuntament, en la sessió  de data 21  de desembre de 2016, va adoptar 
l’acord d’aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament, de les entitats 
públiques empresarials i les seves bases d’execució per l’exercici 2017. 

El dia 19 de gener de 2017 el grup municipal del CiU presenta una al·legació dels 
pressupostos confeccionats per l’equip de govern per l’exercici 2017, on proposen 
una modificació dels imports d’algunes aplicacions pressupostàries per altres. 

2.    Concretament, l’import d’aquests crèdits ascendeix a 669.750,00 euros. 

3.    Vist l’informe de l’interventor de data 24 de gener de 2017, on exposa que la 
resolució a les al·legacions presentades són de caràcter  polític i que correspon a 
l’equip de govern de pronunciar-se al respecte. 

4.    Vist  l’escric presentat per l’equip de govern on motiva la resolució de les diferents 
esmenes. S’adjunta l’escrit. Annex1 resolució esmenes pressupost. 

  

Fonament de dret 
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1.    Article 169, 170 i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març de la Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

  

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

  

1.  Desestimar les al·legacions del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp presentades pel grup municipal de CiU , atès que es considera 
que trenquen amb l’equilibri de la distribució de la despesa, obtinguda de la 
negociació política de l’equip de Govern. 

2.  Aprovar definitivament el Pressupost General per l’exercici 2017. 

3.  Un cop aprovat definitivament el pressupost, publicar el resum general per capítols 
en el Butlletí oficial de la Província. 

4.  Notificar als interessats.  

  

Peu de Recurs 

Contra l’aprovació definitiva del pressupost, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu, en la forma i termini que estableixi les normes de la jurisdicció 
corresponent, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. La interposició de recursos no suspendrà per si sola l’aplicació 
del pressupost definitivament aprovat per la Corporació. El Tribunal de Comptes haurà 
informar prèviament a la resolució del recurs quan la impugnació afecti o es refereixi a 
l’anivellament pressupostari. 

 

2. Educació. Expedient 709/2017. Aprovar, si escau, sol· licitar al departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el trasllat dels mòduls de l’Institut 
Antoni Ballester, secció Miami, a un nou indret definitiu, al C/ Saragossa, cantonada C/ 
Aleixar. 

Sr. Alcalde: El següent punt és aprovar, si s’escau, sol·licitar al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el trasllat dels mòduls de l’Institut Antoni 
Ballester, secció Miami, a un nou indret definitiu, en aquest cas, el carrer Saragossa, 
cantonada carrer Aleixà. Estem parlant de que els mòduls ubicats al costat de l’Escola 
Joan Miró on es fa, on està ubicat l’extensió de l’Institut Antoni Ballester de Miami, l’espai 
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s’ha quedat petit i volem, des de l’Equip de Govern ja s’està treballant des de fa mesos 
per tal de buscar un lloc més cèntric i que donin millor resposta als alumnes del nucli de 
Miami. A més a més, ja tenim en compte que està previst de cara a l’any que ve aquesta 
extensió es converteixi en institut i ja no serà una part de l’extensió sinó que necessitarà 
l’espai necessari i aquí el que demanem és a la Generalitat que es faci càrrec d’aquest 
trasllat i adequació dels terrenys. Alguna pregunta per part d’algun grup? Sí? Senyora 
Aragonès. 

 

Sra. Aragonès: Bé, si abans de sol·licitar se suposa que han tingut alguns contactes. Si 
ens podrien fer cinc cèntims, una mica de l’evolució, dels últims mesos, com està. A 
veure, nosaltres hem demanat informació sobre l’esmena, el que passa és que, clar, ens 
ho van dir el divendres i cap de setmana pel mig no tenim la documentació. 

 

Sr. Alcalde: Val, aquí no fem esment de l’esmena en aquest punt. El que faríem és 
sol·licitar... Sí, sí, ja, ho dic perquè no... Sí, sí va lligat. Sí. Des de fa ja uns, ja fa un any 
potser, que estem en converses amb el Departament, inclús hem tingut visites amb el 
director general de Centres Educatius, en el sentit de que la ubicació actual dels mòduls 
no és la més adient, s’ha fet valoracions per tal de donar un trasllat a un espai més 
cèntric i el que demanem a la Generalitat és que es faci càrrec d’aquest trasllat i 
d’aquesta adequació. Alguna pregunta més o intervencions? 

 

Sra. Aragonès: Em referia, sobretot, a si hi havia hagut ja alguna resposta, algun 
posicionament? 

 

Sr. Alcalde: No, no, no, no, no. 

 

Sr. Chamizo: Jo només volia saber si s’ha quantificat perquè no sé, aquí no posa la 
quantitat, heu quantificat l’import de...? 

 

Sr. Alcalde: Nosaltres tenim dins del, sí, els tècnics han fet alguna quantificació, estan 
parlant de mig milió d’euros pel trasllat i adequació, aproximadament. Si això no ho fa la 
Generalitat, ho haurà d’assumir el Municipi. Entenem, des de l’Equip de Govern, que no 
es, com abans parlava el regidor, no és una despesa que tinguem que assumir 
nosaltres. Aquí la Generalitat, en un moment donat, aposta per una ubicació perquè 
l’aposta de la Generalitat en aquest moment era fer instituts-escola. Això de l’institut-
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escola finalment ho deixen de fer i l’espai on està ubicat, més enllà de que la situació 
urbanística d’aquest espai, més el lloc on està, entenem que s’ha de donar trasllat a 
aquests mòduls i ha de ser la Generalitat qui assumeixi, que és la seva competència. 
De res. Alguna pregunta més? No? Vots en contra d’aprovar la sol·licitud? Abstencions? 
Vots a favor? Doncs, quedaria aprovat per unanimitat. 

 

Identificació de l’expedient:   Sol·licitar al departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya el trasllat dels mòduls de 
l’Institut Antoni Ballester, secció Miami 

Expedient número: Serveis al Ciutadà/Educació  

Tràmit:     Ordinari 

 

 

Fets 

 

1. Fins al curs escolar 2009/2010, el municipi de Mont-roig del Camp va comptar amb 
un Institut d’Educació Secundària, l’Antoni Ballester de Mont-roig del Camp, a on es 
desplaçaven tots els alumnes que finalitzaven l’educació Primària, tant de l’Escola 
Joan Miró del nucli de Miami, com de l’Escola Mare de Déu de la Roca de Mont-roig 
del Camp, per cursar els estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i 
Batxillerat. 
 

A partir del 2009/2010, l’escola Joan Miró de Miami Platja va començar a funcionar 
com Institut Escola, gràcies a uns mòduls provisionals annexats a la mateixa escola. 
Amb aquesta ampliació s’aconseguia que els alumnes que estudiaven a Miami no 
haguessin de desplaçar-se fins a Mont-roig per cursar els estudis d’Educació 
Secundària, afavorint, per altra banda, que les famílies gradualment s’estalviessin el 
cost del que suposa el transport escolar dins a Mont-roig del Camp. Per a l’altra 
escola de Miami Platja, l’escola Marcel·lí Esquius, també es projectava el model 
d’institut escola, cobrint així l’oferta d’ensenyament secundari per a tota la població 
escolar d’aquest nucli.  

 

En els darrers anys, el Departament ha optat per no mantenir el model dels instituts 
escoles, eliminant el projecte de l’Escola Marcel·lí Esquius, i fent que els mòduls 
annexos a l’escola Joan Miró, es destinessin a ser una secció de l’Institut Antoni 
Ballester, de Mont-roig del Camp.  
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2. El nucli de Miami Platja, donada la seva projecció demogràfica, amb gairebé 8.000 
habitants censats i doblant la població del nucli de Mont-roig, requereix un institut 
que s’allunyi de la permanent situació de provisionalitat, i que pugui donar resposta 
i es converteixi en referent tant per a l’Escola Joan Miró com per l’escola Marcel·lí 
Esquius. 
 

3. La ubicació que proposa l’Ajuntament, al c/ Saragossa, cantonada c/ Aleixar, es 
troba centrada en el nucli de Miami Platja, i suposa un punt adequat per a que 
l’institut esdevingui de referència per a les dues escoles del nucli de població. 
 

4. L’emplaçament de l’extensió l’Institut Antoni Ballester a Miami Platja, annex a 
l’escola Joan Miró, es troba en precari, en situació de provisionalitat, i en uns terrenys 
que no són de titularitat municipal. Aquesta situació dificulta l’ampliació i/o instal·lació 
de nous mòduls i la futura construcció definitiva de l’edifici, i s’ha de cercar una 
solució per no perllongar aquesta problemàtica. 

 

 

Fonaments de dret 

 

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

2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya 

 
3. Llei 125/2009, de 10 de juliol, d’educació 
 

 

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

1. Sol·licitar al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el trasllat 
dels mòduls de l’Institut Antoni Ballester, secció Miami, a un nou indret definitiu, a 
un terreny ubicat al c/ Saragossa, cantonada c/ Aleixar, que permeti acabar amb la 
situació actual de provisionalitat i millori l’oferta d’Educació Secundària a Miami 
Platja. 

2. Notificar el present acord als interessats. 

 

3. Mocions 
MOCIÓ PER RESTABLIR EL SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE LA POLICIA 
LOCAL A LES OFICINES DE LA CASA DE LA VILA DE MONT- ROIG DEL CAMP 
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El següent punt seria mocions. Per part del grup d’Esquerra han presentat dues 
mocions. Si vol, senyora Aragonès. Gràcies. 

 

Sra. Aragonès: Bé, la primera moció que presentem és per restablir el servei d’atenció 
al ciutadà de la Policia local, el servei d’atenció al ciutadà en un agent de la Policia local 
a les oficines de l’Ajuntament de la Casa de la Vila de Mont-roig del Camp. Bé, la Policia 
local estava ubicada en unes dependències al costat de les oficines de l’Ajuntament. 
Entre els anys 2008-2009 es decideix prescindir d’aquest servei, d’aquestes 
dependències, i es trasllada físicament tots els efectius de la Policia local a Miami Platja. 
Nosaltres pensem que sí que si el que pretenem, si el que volem és que la Policia local 
esdevingui un servei de l’Ajuntament, que ofereixi prestacions directes a la ciutadania i 
que obri una via de comunicació immediata amb l’Administració local ha d’estar el màxim 
propera als veïns i les veïnes i això no es pot aconseguir d’altra manera sense la 
presència propera i continuada d’aquest servei. Actualment no és possible donat que 
els ciutadans han de desplaçar-se a Miami. Si també el que volem és una major 
implicació social i la proximitat siguin les eines per garantir el coneixement òptim de les 
necessitats de les persones cal que la resposta a aquestes necessitats sigui també, 
reiterem, més propera i faciliti l’accés a la Policia local a la població, sobretot, a aquelles 
persones amb dificultats o problemes de mobilitat. Per tant, nosaltres, el grup d’Esquerra 
Republicana, a través d’aquesta moció el que demanem és que un efectiu, un agent de 
la Policia local pugui ocupar un espai a la Casa de la Vila del Mont-roig del Camp com 
abans ho havia fet. Fins i tot, ens vam atrevir, vam ser amb això, potser, una mica 
agosarats, de, doncs, bueno, d’alguna manera, proposar algunes tasques que aquest 
agent podria fer: atendre i tramitar denúncies, una mica resum, gestió d’objectes i 
animals trobats i afers sobrevinguts, informar, atendre i canalitzar peticions, queixes o 
bé suggeriments dels veïns i veïnes de forma presencial i telefònica. És a dir, d’alguna 
manera, nosaltres, resumint, la proposta que nosaltres volem fer és que un agent de la 
Policia local estigui durant un període que, a més a més, no l’anomenem, és a dir, en 
cap moment nosaltres exigim que siguin cinc dies a la setmana, vuit hores al dia, sinó 
que aquí sí que ho deixem obert, el fet de que un agent de la Policia local pugui ocupar 
a l’Ajuntament de Mont-roig, ubicat aquí al poble, per poder fer serveis d’atenció al 
públic, tasques administratives de denúncies i poder aclarir qualsevol dubte relacionat 
amb la seva feina a algun veí que sol·liciti aquesta informació.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Aragonès. Senyor Gallardo, si us plau. 

 

Sr. Gallardo: Gràcies. Bé, efectivament, el servei de la Policia local es va iniciar en el 
seu darrer període que es va posar en marxa l’any 2001 i es van traslladar les seves 
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dependències al maig del 2010, tenint en compte que es va decidir ubicar allà la casera 
i els efectius, sobretot, pel criteri de la càrrega de feina, és a dir, els fets delictius i les 
faltes que es generen a l’àmbit municipal, el que és la zona, l’àmbit de Miami era 
aproximadament més d’un 85% i l’àmbit de, podem dir, de Mont-roig que és exactament 
—nosaltres el tenim dividit, Mont-roig és Mont-roig del Camp, nucli Mont-roig del Camp, 
Club Mont-roig, Mont-roig Badia, sector 28, Jardins Paradís, Mainou, Rústic, el balneari, 
càmpings Oasis Mar, Platja i Fiesta, això és el que considerem àmbit Mont-roig— era 
aproximadament d’un 10%. Llavors, es va decidir en aquell moment amb un criteri 
d’assignació en un indret concret, en un àmbit concret, localitzar la caserna allà on es 
creia que podia fer una millor atenció al públic. També es va seguir una corrent bastant 
habitual en les policies de tota mena que ja ve de bastants anys, de centralitzar els 
serveis a fi efecte d’esmerçar els menys recursos possibles en tasques de custodia i 
prevenció de les instal·lacions. Si vostè, històricament, analitza, l’exemple el tenim aquí 
al municipi molt clarament. La Guàrdia Civil tenia històricament dues casernes, una aquí 
a Mont-roig i una altra a Miami. La implantació dels Mossos va marcar una altra 
tendència que és la de centralitzar àmbits de major mida a fi efecte de minimitzar 
recursos de custodia i instal·lacions i poder fer un desplegament més operatiu pels 
àmbits municipals. Una mica es va seguir la tendència aquesta, que és una tendència 
que tècnicament ha estat implementada des de fa molts anys, de centralitzar en un sol 
indret la prestació del servei i la caserna. És cert, és cert i això li reconec, que altres 
ciutats però de notable mida de la província de Tarragona, Reus, Tarragona, 
bàsicament, han descentralitzat alguns dels serveis i han ubicat agents de la Policia 
local a centres cívics però el cas del nostre municipi i, si, per exemple, analitzem com 
s’ha comportat Cambrils, Vandellós-Hospitalet de l’Infant, doncs, ells mantenen el model 
nostre de centralitzar el servei en un sol indret. Dir-li també que, efectivament, la caserna 
és notablement accessible, existeix aparcament, està ben localitzada, hi ha la possibilitat 
de fer denúncies per internet, tot i que això està taxat i li reconeixo i li he de reconèixer 
que un després s’ha d’anar a ratificar i que no totes les denuncies es poden fer per 
internet però alguna és la normativa que marca de Generalitat a través de la Llei de la 
Policia de Catalunya. També dir-li que un dels fets delictius o fets més problemàtics que 
es poden donar en l’àmbit de Mont-roig és el tema dels robatoris a l’àmbit rural i això, 
per protocol, vostè sap que hi ha una comissió que mensualment es reuneix, tripartida 
o bipartida o com li vulgui dir vostè, entre pagesos, Mossos d’Esquadra i Policia local, 
està assignat que ho ha de recollir Mossos d’Esquadra i així ho comuniquen. I, per tant, 
doncs, és gairebé el 5% de la càrrega delictiva del municipi és aquest tema que, 
repeteixo, per protocol, ho ha de recollir Mossos d’Esquadra. Per altra banda, també dir-
li que alguns àmbits d’informació els cobreix l’OMAC, tot i que li reconeixo que a lo millor 
se li hauria de donar una major formació a aquestes persones. I, tenint en compte que 
tampoc tenim la plantilla completa, doncs, localitzar un policia local per les tasques que 
diu vostè no és que no sigui realitzable perquè podria plantejar-se o sotmetre a estudi, 
de fet, li podria dir que el sentit del vot tampoc ens condicionarà de que en un moment 
futur puguem replantejar-ho però, de moment, amb les estadístiques de fets delictius i 
de faltes i amb la plantilla que no la tenim completa, ho hem de descartar. Si vol, a tall 
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d’exemple, li adjunto les estadístiques perquè tinguin tots vostès coneixement, en tot 
cas, els hi puc facilitar a qualsevol de vostès de forma tabulada i ben presentada. Dir-
los que la zona d’afecció de Mont-roig, que ja li he dit abans que era el municipi, el nucli 
de Mont-roig, Mont-roig Badia, etcètera és, a efectes de 2012, el 12,92% del volum de 
fet delictual i aquí comprèn denúncies tant presentades a la Policia local com a  Mossos 
d’Esquadra, perquè es facin una idea de tots els fets, seguretat ciutadana, en definitiva. 
El 65% de les denúncies en aquest municipi les recull la Policia local i la resta ho fa 
Mossos d’Esquadra. Són 153 sobre un total de 1.232 delictes, un 5,52% és el tema 
d’àmbit rural, la zona d’àmbit rural que ho recull, repeteixo, per temes de protocol, el 
Còdex de Mossos; i la zona d’afecció Miami, que és la resta de municipis són el 82% 
dels fets delictuals. Si parlem de les faltes administratives, perquè tinguin vostès una 
referència, zona Mont-roig, la mateixa, 9,92%; zona àmbit rústic és el 1,56% i zona 
Miami Platja, un 88,33%. Per tant, pels condicionants que li dic, valorant positivament la 
seva moció perquè crec que si tinguéssim la plantilla completa podria valorar-se l’opció 
que vostès, més endavant la proposta que vostès fan, però sempre amb la plantilla 
completa. Ara ens veiem en l’obligació, per un criteri d’economia de mitjans i 
d’optimització, de no acceptar-la. Sí que l’informo que hi ha un policia local però que no 
fa les tasques que vostè esmenta en la seva moció, sé que està localitzat per temes de 
policia administrativa i temes de mobilitat, la qual cosa no és lo que vostès contemplen 
però sí que hi ha un policia local puntualment aquí. Per tant, sense rebutjar-ho i tanco 
de pla perquè ho hem d’estudiar per més endavant, sobretot, si tinguéssim plantilla 
completa, que és l’aspiració de l’Equip de Govern en el decurs del present mandat, sí 
que ho podem tornar a estudiar però, clar, les circumstàncies actuals li hem de dir que 
no ho podem acceptar. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: A més a més, és una de les accions que estan incloses dintre del PAM. Tal 
com ha explicat el regidor, en aquests moments no podem donar resposta però la idea 
és augmentar la plantilla i, en el moment que s’augmenti la plantilla, estudiar-ho. La 
voluntat de l’Equip de Govern és donar aquest servei també al nucli de Mont-roig.  

 

Sra. Aragonès: Puc respondre una mica? Bé, nosaltres no hem entès que la nostra 
moció reflecteixi una acció del PAM perquè l’únic que nosaltres proposem és un agent. 
És a dir, no estem proposant que hi hagi un desplegament de diferents agents, de 
diferents efectius patrullant, etcètera, tal com proposa el PAM. La nostra proposta no té 
res a veure amb l’acció del PAM referent a que hi hagi físicament número d’efectius a 
Mont-roig poble, no. Senyor Gallardo, tots els arguments que ens ha donat, nosaltres 
estem d’acord, nosaltres no posem en dubte que la conflictivitat, el gran volum de feina 
de seguretat estigui en els altres nuclis, en els altres nuclis de Mont-roig, nosaltres 
insistim en això. Nosaltres només demanem un sol agent que, segurament, que el fet 
que, malgrat i llastimosament no puguem comptar amb la plantilla completa, el fet de 
desplaçar un sol agent, això, segurament que no, la càrrega delictiva no es veuria 
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afectada. Pel que fa a la proposta o la possible atenció que faria aquest agent enlloc de 
les persones de l’OMAC, els professionals que estan a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
Bé, nosaltres ens pensem que aquesta feina no la pot assumir una persona de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana perquè cadascú li toca fer la seva feina com a professional, cadascú 
té assumides les seves competències i, a més a més, em sembla que no cal recordar lo 
desbordada que està l’Oficina d’Atenció Ciutadana que només faltaria que encara els 
hi, donéssim, aquesta càrrega, no només de feina ni de volum de feina, fins i tot de 
responsabilitat. A la gent els agrada veure una persona amb uniforme en el moment que 
tenen un problema, nosaltres estem demanant això. Nosaltres estem fent referència a 
un tema de proximitat, un tema d’atenció a la gent, estem parlant de poder oferir un 
servei més humà a les persones. Res més. 

 

Sr. Alcalde: Sí, senyor Aragonès, digui. Normalment no parla, avui que parla... Això és 
que vol marxar. 

 

Sr. Aragonès: Parlar dels pressupostos, crec que es podrien haver parlat en el moment 
de la confecció dels pressupostos. Cada grup fa el seu, vosaltres esteu al Govern, heu 
presentat els vostres. El senyor Chamizo està a l’Oposició, pues, fa al·legacions, és el 
que toca. Jo escolto. Amb el tema de la moció d’Esquerra Republicana de tenir un policia 
aquí dalt a Mont-roig, jo crec recordar, senyor alcalde, que vostè també era alcalde quan 
es va traslladar la caserna i el cos a Miami i jo vaig fer una pregunta: Això comportarà 
que Mont-roig es quedi sense policia? I vostè em va contestar: “De cap de les maneres, 
Mont-roig continuarà tenint un servei d’atenció també a Mont-roig.” Jo comprenc les 
partides pressupostàries, imagini’s, vostè em podria dir l’últim any, un parell d’anys, el 
que s’ha invertit en policia, en material i cotxes, per exemple? Quantitat considerable. Si 
hem de començar a mirar la partida econòmica, hi ha d’haver unes prioritats, senyor 
Gallardo. Tot sigui dit, jo crec que, jo votaré a favor de la moció d’Esquerra però jo crec 
inclús que sense variar molt el servei de la policia i sense incrementar la plantilla, jo crec 
que es podria donar resposta més o menys a la moció d’Esquerra. Per què? Aquí tenim 
un policia, un conegut, el Rafael, que fa unes tasques i tomba. Jo crec que si aquest 
policia es dediqués més al que és el casc de Mont-roig, perquè les característiques del 
casc de Mont-roig són diferents del de Miami, aquí tenim carrers estrets, a Miami tenim 
carrers amples, és molt diferent. Aquí un tomb d’un policia pels carrers de Mont-roig no 
hi sobraria, a Miami són molt més amples, no hi ha el problema de circulació que hi ha 
aquí. I aquest home podria dedicar unes hores, unes hores, a atendre la gent. Potser, a 
lo millor, un parell d’hores al dia o una hora i la gent sabria que va allà i això. I el que 
aquest home fa després de voltes amb el cotxe pel terme, que tomba i tomba, i moltes 
vegades se crusa amb la patrulla dels seus companys i els seus col·legues de Policia 
municipal i es troben i es crusen, aquesta tasca que fa aquest home fora del casc de 
Mont-roig, possiblement, la podria assumir la mateixa patrulla que està fent i que es 
troben i que passen pel mateix lloc al mateix temps, i aquest home dedicar més al casc 
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de Mont-roig i atendre una hora o el que es cregui convenient o màxim dues d’atenció 
al ciutadà. Jo crec que, sense tocar la plantilla i sense augment de pressupost, jo crec 
que es podria cobrir, senyor alcalde i senyor Gallardo, si se sentissin amb una mica de 
bona, jo crec que això es podria arreglar sense ampliació de plantilla. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Aragonès. Alguna intervenció per part dels grups abans 
de...? 

 

Sr. Velasco: Sí, nosotros estamos y vamos a votar a favor de esta moción porque 
creemos que hay una solución que hay que solucionar. Nos preocupa que esto vaya o 
que merme la seguridad del municipio porque, al final, igual habría que tener en cuenta 
que el municipio de Mont-roig, si no me equivoco, no cumple los ratios de medios de 
agentes locales globalmente que dice la Comunidad Económica Europea. Claro, yo me 
planteo si se puede aumentar esta plantilla en beneficio de la seguridad y del servicio, 
claro. 

 

Sr. Alcalde: Gracias, señor Velasco. Per part de Convergència? 

 

Sra. Margalef:  Bé, nosaltres en el programa portàvem la creació d’una oficina de Policia 
local aquí al municipi de Mont-roig, ho vam incorporar en el PAM. Estem d’acord en la 
necessitat que la policia local sigui propera, s’impliqui socialment i sigui un punt de 
trobada i creiem que això també es pot aconseguir amb agents a peu, una patrulla de 
proximitat. I ens agradaria que, a veure si poden afegir a la moció el fet d’incloure una 
patrulla de proximitat que vagi a peu, que camini pels carrers. 

 

Sr. Alcalde: Alguna intervenció més? Si no hi ha intervencions, dir que l’Equip de 
Govern, tal com presenta la moció, la votaríem a favor, si la comencen a ampliar ens 
veurem una miqueta obligats a replantejar-ho. En un principi, la moció, per les 
explicacions que ha donat la senyora Aragonès i que ha refermat després el senyor 
Aragonès, però ja ho teníem decidit abans, senyor Aragonès...ho sento, eh! Ho dic 
perquè... Nosaltres la votaríem a favor en el sentit, en tot cas, el que, ara el regidor ens 
explicarà, doncs, el... 

 

Sr. Gallardo: A veure l’argument de pes i, de vegades, escolti, jo li he dit que no però els 
arguments, a vegades, doncs, convencen i per això serveixen els debats. Jo el que els 
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demanaria en tot cas és que fem una aprovació preventiva. Aprovem la moció però 
permeti’m que ho estudiem amb la prefectura, a veure com ho podem encabir, com ho 
podem, a veure que els quadrants funcionin perquè hi ha aspectes tècnics que 
segurament ens hauran de donar que a lo millor no podem donar una cobertura sencera. 
Anem fent-ho a poc a poc, iniciem-ho a lo millor un parell de dies a la setmana, després 
tres dies per setmana, anem avançant. Jo el que els proposo és que no me’l ampliïn 
perquè potser, és que anem molt justos de plantilla, vostès ho saben, no me l’ampliïn de 
moment amb moció. Fem aquest plantejament, veiem un calendari d’implantació, si els 
sembla, i  en funció d’aquest calendari d’implantació fem un seguiment i assegurem 
aquesta presència a les oficines municipals d’un agent. Perquè és que pronunciar-me 
aquí al Ple sense parlar amb el sergent cap de la Policia local i amb els caporals, doncs, 
també em sembla, home, segurament, com vostè ha dit, senyor Aragonès, segurament 
amb voluntat es pot fer però deixem que parlin ells que refacin els quadrants, que refacin 
els criteris, tinguem una mica de respecte als tècnics que tenim, evidentment, i aprovem 
la moció però com una via que no m’ho facin implantar la setmana que ve. Deixi’n a 
l’Equip de Govern i a la prefectura que ho vagi desenvolupant i els aniré reportant, doncs, 
com ho podem implantar i a veure quins requeriments i com ho podem... Perquè també 
haurem de determinar un lloc físic que suposo haurà de ser a l’OMAC , etcètera. Però 
deixi’ns... Però, evidentment, rectifico el que li he dit, rectifico, no tinc cap inconvenient 
en reconèixer, els arguments que vostès, sobretot, vostès dos, senyora Aragonès, 
senyor Aragonès, i també vostès han donat, pues, bueno, fan que ens moguin a reflexió 
i que els hi votem a favor la moció.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Gallardo. Senyora Aragonès, vol contestar? 

 

Sra. Aragonès: Bé, jo ho faria amb els ulls tancats, incorporar la patrulla, però jo no em 
vull arriscar a que, com a mínim, aquest pas petit no es pugui portar a terme, per tant, 
jo prefereixo mantenir la moció, preferim, el nostre grup municipal, mantenir la moció tal 
com està ara perquè em sembla que és un servei que és necessari i que els veïns i les 
veïnes ens ho agrairan. Per tant, bé, seguirem demanant, eh! 

 

Sr. Garllardo: Quan tinguin més gent. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies.  

 

Sra. Garcia: Sí, sol una cosa. A nosaltres ens agradaria, senyor Gallardo, que vostè es 
comprometés en un futur breu a tornar a parlar el tema aquest de la patrulla de 
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proximitat. Nosaltres creiem que és important que la patrulla, bueno, que la policia vagi 
a peu pels carrers del municipi.  

 

Sr. Gallardo: Si em permet, li ofereixo el següent. Quedem que cada grup nomeni un 
portaveu o una persona i quedem amb la prefectura, amb els tècnics i a veure que ens 
diguin fins on podem estirar la plantilla i que ens donin, al menys, la seva opinió. Perquè 
jo el que no vull, a veure, jo entenc de policia el que entenc i jo sé de quadrants el que 
sé i no vull llançar-me a la piscina sense l’opinió dels tècnics. Jo crec que la necessitat 
i la demanda els grups, sobretot, que tenen més implantació, doncs, al nucli de Mont-
roig és molt clara i jo crec que això ens hem de fer ressò però, a veure com ho podem 
fer perquè, a veure si jo em comprometré a una cosa i després no la podré complir i em 
sabria molt de greu. Jo prefereixo, doncs, que un dia quedem amb el sergent cap, 
parlem, que ens expliqui ell els avantatges i els inconvenients, aquesta plantilla que 
tenim ara que no està completa fins on la podem estirar, què suposa i què no suposa, 
com podem modificar. Donem cobertura a la moció d’Esquerra en primera instància, 
esforcem-nos en això i, si anem incrementant efectius que aquesta és la intenció com 
molt bé ha manifestat el senyor alcalde, doncs, donem aquesta resposta que vostès 
demanen que també em sembla bastant coherent. Però no em demani que em 
comprometi, no em demani perquè és que a lo millor no li dono satisfacció i vostè m’ho 
retraurà i amb raó. 

 

Sra. Garcia: No, no, comprometre’s a estudiar-ho. 

 

Sr. Gallardo: Sí, estudiar-ho, sí, per suposat. Sí, sí. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Si no hi ha cap més intervenció passaríem a la votació. Vots en 
contra? Abstencions? A favor? Quedaria, doncs, aprovada la moció. 

 

La Policia Local estava ubicada en unes dependències al costat de les oficines de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Entre els anys 2008 i 2009 es decideix prescindir 
del servei d’aquestes dependències i traslladar físicament tots els efectius de la Policia 
Local a Miami Platja. 

 

Si volem que la Policia Local esdevingui un servei de l’Ajuntament que ofereixi 
prestacions directes a la ciutadania i que obri una via de comunicació immediata amb 
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l’administració local, ha d’estar el màxim proper als veïns i les veïnes i això només es 
pot aconseguir gràcies a la seva presència propera i continuada. Actualment això no és 
possible, donat  que els ciutadans han de desplaçar-se a Miami. 

 

Si volem que la implicació social i la proximitat siguin les eines per garantir el 
coneixement òptim de les necessitats de les persones, cal que la resposta a aquestes 
necessitats sigui el més propera possible i faciliti l’accés de la Policia Local a la població 
amb pocs recursos de mobilitat.  

 

A través d’aquesta moció, ERC demana que un agent de la Policia Local pugui 
ocupar un espai a la Casa de la Vila de Mont-roig d el Camp , com abans ho havia fet, 
per tal de: 

 

- Millorar de manera contínua la qualitat del servei. 
- Atendre i tramitar denúncies. 
- Apropar la Policia Local a la ciutadania per tal d’esdevenir un punt de trobada, 

constant, amb ella. 
- Disposar d’una eina bàsica per garantir uns serveis de qualitat en l’activitat diària. 
- Satisfer les demandes dels veïns i veïnes, que es traduirà en una millora de la 

seva qualitat de vida, desenvolupant les funcions administratives, d’atenció al 
públic i assistencials. 

- Informar, atendre i canalitzar peticions, queixes i/o suggeriments dels veïns i 
veïnes de forma presencial i/o telefònica. 

- Gestió dels objectes i animals trobats i d’afers sobrevinguts.  
 

 

 

MOCIÓ DE SUPORT PER GUARDAR I PROMOCIONAR LA TÈCNIC A DE LA PEDRA 
SECA I QUE SIGUI INSCRITA A LA LLISTA REPRESENTATIV A DEL PATRIMONI 
CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO 

 

Sr. Alcalde: Una segona moció per part d’Esquerra? Si us plau, senyora Aragonès. 

 

Sra. Aragonès: Bé, primer agrair a tots els grups que ens hagin donat suport i, bé, 
moltíssimes gràcies. Bé, la segona moció que nosaltres presentem la vam debatre una 
mica a la Junta de Portaveus del passat divendres, no s’acabava d’entendre o no es 
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reflectia prou bé l’objectiu que Esquerra Republicana presentava amb aquesta moció. 
Aleshores, el que hem fet és enviar-los, el dilluns, recordo, una modificació de la moció, 
sobretot en el títol, perquè el que nosaltres pretenem amb aquesta moció és que 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp faci una carta, adreci una carta de suport a la 
candidatura de la tècnica de la pedra seca per tal que sigui inscrita a la Llista 
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Per 
fer una mica d’antecedents de per què demanem això, el 21 d’abril de 2016, el Diari 
Oficial de la Generalitat declara bé cultural d’interès nacional cinc barraques de pedra 
seca de Mont-roig que són l’únic cas a tota Catalunya. Per tant, Mont-roig del Camp és 
l’única població catalana amb construccions de pedra seca amb aquesta catalogació. 
Dita declaració BCIN en la categoria de zona d’interès etnològic publicada al DOGC té 
molt de ressò i un gran impacte mediàtic ja que surten diferents articles i diferents 
notícies, referències en els mitjans de comunicació, notes de premsa, una miqueta 
reflectint l’esdeveniment tan important. El Grup Barracaire de Mont-roig del Camp, 
Centre Miró, a més a més, col·labora, a petició del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, en l’elaboració d’un dossier informatiu per poder aconseguir 
que aquestes construccions de pedra seca esdevinguin Patrimoni de la Humanitat. 
Aquest dossier representarà, evidentment, a tots els col·lectius a nivell de Catalunya 
que treballen el tema i que estan agrupats en una associació anomenada Per la Pedra 
Seca i l’Arquitectura Tradicional que, a més a més, la vicepresidenta d’aquesta 
associació és una mont-rogenca. La Generalitat s’adhereix a la candidatura de les 
construccions de pedra seca del Mediterrani com a patrimoni cultural que va iniciar 
Grècia i Xipre i que al 2008 es votarà. Divuit, he dit vuit. En ser l’únic municipi del 
principal amb construccions de pedra seca amb la catalogació de bé cultural i d’interès 
nacional, Mont-roig serà el principal argument per aquesta candidatura del Patrimoni de 
la Humanitat. És per aquest motiu, per donar una major promoció a la candidatura i, en 
concret, a les barraques de pedra seca de Mont-roig i, sobretot, perquè hi hagi un ressò, 
hi hagi un retruc al nostre patrimoni i al turisme cultural que, d’alguna manera, amb 
aquesta catalogació ja és una mica més de crida de turisme, es proposen els següents 
acords. La redacció d’aquesta carta per part de l’Ajuntament de Mont-roig, que nosaltres 
no hi posem forma ni res, és a dir, pot ser un acord de Ple, pot ser una carta del nostre 
senyor alcalde, pot ser un acord en una Junta de Govern, expressar també una mica i 
renovar el compromís de la corporació local amb la salvaguarda de tots els elements 
culturals del nostre municipi i, en aquest cas concret, en les construccions de pedra 
seca, ric patrimoni heretat dels nostres avantpassats. I, com a últim punt, fer una mica 
de seguiment de que alguna manera estiguem al dia i tinguem constància de que hi hagi 
una participació plena de la nostra comunitat, de Mont-roig del Camp, en la declaració 
de la UNESCO. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Aragonès. Per part de FIC? Ciutadans? Per part de la 
regidora... 
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Sra. Esquius: Bueno, la voluntat de la candidatura que inicien Grècia i Xipre amb la 
incorporació de sis països més, entre ells el nostre, jo entenc que és que es reconegui 
part del nostre llegat cultural que són, en aquest cas, el patrimoni, la pràctica i l’habilitat, 
així com els instruments i els objectes, que conformen la tècnica de la pedra seca i que 
siguin declarats Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Tal com es diu a la moció, 
aquesta tècnica és clarament present al nostre municipi i, com heu dit, és més, que és 
l’únic municipi que té les cinc barraques de pedra seca catalogades com a bé cultural 
d’interès nacional, cosa que és ja ara un punt d’interès cultural i turístic i que crec que 
es veuria reforçat inclús per aquesta candidatura, aquesta declaració. Aquesta 
catalogació BCIN ja comporta ara uns deures de conservació i, per tant, entenc que no 
són modificats pel fet de recolzar aquesta candidatura. En altres possibles casos, parlant 
de la tècnica de pedra seca, entenc que els drets privats no es toquen i que només seria 
en cas de grans intervencions que poguessin posar en perill el patrimoni en el seu 
conjunt on la UNESCO hauria de ser notificada i s’hauria de sol·licitar la seva aprovació. 
Per tant, jo entenc aquesta candidatura i, per tant, aquesta moció com un posar en valor 
el nostre patrimoni i, per tant, no tinc cap inconvenient en donar-hi suport.  

 

Sr. Alcalde:: Gràcies, senyora Esquius. Algun grup més? 

 

Sr. Pellicer: Jo hi donaré suport a aquesta moció però sí que no em queda ben clar, i 
potser m’ho podeu aclarir, si en aquesta carta de suport hi ha algun tipus de relació de 
propietats privades que tinguin aquesta construcció, jo el que demanaré i demano que 
es comuniqui al propietari que s’inclou la seva propietat en aquesta relació, o sigui, 
aquestes cinc barraques que, entenc, que són conscients els propietaris o d’alguna altra 
més. És a dir, a fi efecte de que la propietat sigui conscient, si és que si té que ficar, no 
he acabat de definir exacte si té que haver més construccions o no. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Algun grup més? No? Cap més? Passaríem, doncs, a la votació? 
Comença malament perdona... Vots a favor? Estaria aprovat per unanimitat la moció. 
Farem, si els sembla bé, una carta dirigida a UNESCO, signada per mi, en la qual 
reflectirem el que el Ple ha decidit. Si? D’acord? Farem esment a l’acord de Ple que s’ha 
pres perquè ho tinguin en consideració. I recollim també el prec del senyor Pellicer en el 
qual comunicarem també als propietaris de les cinc barraques considerades BCIN de 
que s’ha sol·licitat o s’ha enviat aquesta carta. Sí? Marxa? Ah! 
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El 21 d’abril de 2016 el Diari Oficial de la Generalitat declarava BCIN (Bé Cultural 
d’Interès Nacional) cinc barraques de pedra seca de Mont-roig del Camp, únic cas a 
Catalunya.  

Mont-roig del Camp és l’única població catalana amb construccions de pedra seca amb 
aquesta catalogació. 

 

Dita declaració BCIN, en la categoria de Zona d’Interès Etnològic, publicada al DOG va 
tenir molt de ressò i un gran impacte mediàtic: article publicat a la prestigiosa revista 
Etnològic, referència al web del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
nota de premsa de l’acord de govern el 19 d’abril, carta de suport del GEPEC i la carta 
de suport de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. 

 

El Grup Barracaire de Mont-roig del Camp-Centre Miró col·labora i ajuda a la coordinació 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per elaborar el dossier 
informatiu i poder aconseguir que les construccions de pedra seca esdevinguin 
Patrimoni de la Humanitat. Aquest dossier representarà a tots els col·lectius que 
treballen en el tema i que estan agrupats en l’Associació per la Pedra Seca i 
l’Arquitectura Popular (la vicepresidenta de la qual és una mont-rogenca). 

 

La Generalitat de Catalunya s’ha adherit a la candidatura de les construccions de pedra 
seca del Mediterrani com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la 
UNESCO, que han iniciat Grècia i Xipre i que es votarà el proper 2018.  

 

En ser l’únic municipi del Principat amb construccions de pedra seca, amb la catalogació 
de BCIN, Mont-roig serà el principal argument en aquesta candidatura de Patrimoni de 
la Humanitat. Per aquest motiu, per donar una major promoció a la candidatura i en 
concret a les barraques de Mont-roig i de retruc al nostre patrimoni i al turisme cultural 

 

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

 

1- Redacció d’una carta de suport, per part de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, com 
ja han fet d’altres municipis i entitats, i adjuntar-la a la candidatura de les construccions 
de pedra seca del Mediterrani com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a 
presentar a l’UNESCO i posterior votació. 
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2- Expressar i renovar el compromís de la Corporació Local amb la salvaguarda de tots 
els elements culturals del nostre municipi i en aquest cas, les construccions de pedra 
seca, ric patrimoni heretat dels nostres avantpassats. 

 

 

 

 

3 - Afavorir el marc, els procediments i les condicions necessàries perquè en tot el procés de 
preparació de la candidatura quedi assegurada la participació plena de la nostra comunitat de 
Mont-roig del Camp i obtinguem la declaració de la pedra seca com a Patrimoni Cultural i 
Immaterial de la Humanitat. 
 
 
AFERS SOBREVINGUTS 
 
Sr. Alcalde: El següent punt de l’ordre del dia, no hi ha afers sobrevinguts  
 
No hi ha cap punt a tractar. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. Alcalde: El següent punt de l’ordre del dia  seria Precs i preguntes. Sí, per part de, 
el senyor Aragonès no crec que en tingui cap, no, que a lo millor després sí que en té. 
Digui’m. 

 

Sr. Velasco: Nosotros queríamos preguntarle a la señora Núria Esquius sobre el tema 
del aula de música Baptista Nogués. Sabemos que hay una escuela de música en el 
municipio y hay dos centros, el de Miami y el de Mont-roig, que uno cumple la normativa 
y otro no se cumple la normativa. En este caso, creo que el de Miami cumple la 
normativa y el de Mont-roig creo que no cumple la normativa. Nos gustaría tener alguna 
información y comentarle también a la señora Núria Esquius que la Diputación de 
Tarragona si tendríamos declaradas estos centros como escuela, no sé si sabe que 
estas escuelas están inscritas en el registro de Centros Docentes de la Generalitat. 
Como no estamos inscritos, pues, recientemente estas escuelas han recibido unas 
subvenciones con lo cual, al no estar inscritos, pues no tenemos subvenciones. Gracias. 

 

Sra. Esquius:  A ver, sí recibimos subvención para el aula de música. La información 
sobre la subvención, si quieres, vamos un día al Ayuntamiento y la revisamos pero sí 
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recibimos cada año unos 6 mil euros de subvención para nuestra aula de música. 
Entonces, la otra pregunta, no sé si la he entendido bien, pero ya lo hablamos en un 
Pleno esto, que en cómo está, quiere saber cómo está el tema, ¿no? 

 

Sr. Velasco: Hay dos escuelas de música, ¿no? que se podrían… 

 

Sra. Esquius: Sí, hay dos aulas, bueno, no, hay una aula de música con dos sedes. 

 

Sr. Velasco: Pero con esto, ¿cuál es el aula que recibe la subvención, si tendríamos dos 
escuelas? 

 

Sra. Esquius: Bueno, no son dos escuelas, es un aula de música con dos sedes y la 
subvención se recibe en general para todo el municipio, no solo para una de las dos. O 
sea, actualmente no tenemos dos aulas de música, tenemos una, no dos. Sí. No he 
entendido la pregunta. Si quieres concretármela más porque ahora mismo no te acabo 
de… 

 

Sr. Velasco: El aula de música de Miami cumple la normativa, ¿no? Está declarada aula 
de música. El espacio o centro de, que tendría que ser el aula de música de Mont-roig 
está, ¿se reconoce como escuela de música? 

 

Sra. Esquius: Mira, yo te explico cómo está ahora y así igual nos acabamos de entender. 
Lo que estamos intentando ahora es que el aula de música sea considerada escuela de 
música y, por lo tanto, lo que hay que hacer es cumplir la normativa en los dos centros 
donde se están dando las clases. A día de hoy, esto ya lo he explicado en un Pleno 
pasado, se, lo que se está haciendo es que hemos mandado los planos tanto del aula 
de música de Miami como la parte de Mont-roig a la Generalitat y estamos esperando a 
que la Generalitat nos remita un informe para poder saber si en el proyecto que estamos 
redactando para convertir-lo en escuela podemos incorporar las dos sedes o solo una. 
Entonces, si el informe de la Generalitat, que todavía no ha llegado, es positivo y para 
incorporar los dos centros, será el proyecto incorporando Miami y Mont-roig y será una 
sola escuela de música con dos sedes. Si esto no se puede hacer, que estoy esperando 
este informe que te digo, entonces habrá que legalizar primero una parte que es la que 
sí que podemos legalizar y la otra buscar las soluciones que creamos convenientes en 
el momento que sepamos el problema que hay. 
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Sr. Velasco: Bueno, agradecer las explicaciones porque al final eran las que nos 
interesaban, cómo era el estado actual. Gracias. Tenía otra pregunta para el señor Ángel 
Redondo. La semana pasada ya hemos inaugurado las instalaciones deportivas, en este 
caso, del núcleo de Miami Playa pero quería preguntarle exactamente por las pistas de 
tenis o la pista de tenis que hay. ¿Cuándo la inauguramos o cuándo los deportistas que 
quieren disfrutar del tenis…? En este caso me consta que el deterioro es en la pista de 
Miami y la pista de Mont-roig. ¿Me podría concretar cuándo podríamos disfrutar del tenis 
en el municipio, en Mont-roig y en Miami? Gracias. 

 

Sr. Redondo: Sí, las que están más deterioradas son las de Miami porque no se puede 
practicar el deporte, las de Mont-roig, no, en la de Mont-roig se puede practicar, pero en 
los dos casos hacemos lo mismo. La obra de la colocación del césped en los campos 
de futbol ampara la construcción de dos pistas de pádel tanto en Mont-roig como en 
Miami y, además, la adecuación de la pista de tenis de Miami. Entonces, cuando acabe 
la obra, está previsto que empiecen entre la última semana de febrero y primera de 
marzo, el tiempo de ejecución nos dijeron que era entre 11 y 12 semanas, pues, 
hablamos de, supongo, primeros de junio. No me gusta dar fechas porque, teniendo el 
dato de donde estamos, pero es lo que nos dijeron los ejecutores de la obra hace dos 
semanas, entonces, bueno, o sea, yo ya no me fio de nadie pero, bueno, eso es lo que 
nos dijeron. 

 

Sr. Velasco: ¿Quiere decir que los practicantes de tenis en el núcleo de Miami tendrán 
que esperarse hasta junio para poder practicar el tenis? 

 

Sr. Redondo: Sí. 

 

Sr. Alcalde: En esa pista sí, pueden ir a otra, en esa pista, sí. 

 

Sr. Velasco: Bueno, era concretar esas fechas. Bueno, de todas formas nos sorprende 
un poco que no se arregle esa pista de tenis cuando no interfiere en la construcción del 
campo de futbol. ¿Sí en la de pádel? Bueno, tendré, ya que va a ser un beneficio, 
seguiremos teniendo paciencia y esperaremos. Luego, sí, por último, quería hacer un 
ruego al Equipo de Gobierno para que nos informe si, la verdad es que sabemos que es 
un tema escabroso, ¿no? Si han tenido, si le han propuesto o el tema de la velocidad 
de los trenes por la vía del tren para seguir beneficiándonos de la reducción de la 
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velocidad que, concretamente, entendemos que, me parece que Adif lo había propuesto 
por el tema de seguridad en esa vía o verdaderamente se va a mantener la reducción 
de velocidad en la vía del tren porque entendemos que para todos nos es grato saber 
que no hemos tenido ningún accidente en este periodo estival. Gracias. 

 

Sr. Alcalde: Gracias, señor Velasco. Por motivos técnicos de Adif, en este caso, los 
trenes en su paso por el núcleo de Miami redujeron la velocidad considerablemente 
durante un tiempo. Yo creo que ahora, en estos momentos, vuelven a circular a la misma 
velocidad que antes de estos problemas. Lo que sí que se hizo ya en el mes de junio, 
creo, es solicitar a Adif por escrito que redujeran la velocidad de los trenes a su paso 
por el núcleo de Miami. No hemos recibido respuesta a esta solicitud ni hemos recibido 
respuesta a las diferentes solicitudes que hemos hecho telefónicamente para que nos 
reciban y tratar este tema.  

 

Sr. Velasco: Pues gracias por la información. 

 

Sr. Alcalde: Gracias. Senyor Aragonès, vostè alguna pregunta té? Espera... (riu) És lo 
mateix que dir que us doneu pressa, però, bueno... Per part d’Esquerra? 

 

Sra. Aragonès: Sí. Bé, nosaltres la primera pregunta la teníem adreçada al regidor 
d’Educació perquè ens interessava saber la propera convocatòria del Consell Escolar 
Municipal però ja ens ho ha desvetllat fa poc, per tant, esperarem que aquests centres 
educatius passin els noms dels seus membres, val? Val, perfecte. La segona pregunta 
en el senyor Redondo per un tema de subvencions esportives. Vostè m’ha dit que al 
2016 van augmentar el 50% subvencions esportives, val. Aquest any quan s’atorguen 
les subvencions? És a dir, les subvencions, les últimes que han rebut feien referència al 
2016 o al 2015? 

 

Sr. Redondo: L’última que han rebut de subvenció, les entitats esportives, com a 
subvenció, del 2015. La de 2016 encara no l’han rebut. 

 

Sra. Aragonès: Val, val, d’acord. 
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Sr. Redondo: I això té una explicació. L’any passat vam canviar tot el model d’atorgació 
de les subvencions, tenint en compte que el que es feia abans era, pel que m’han dit, 
un “copia y pegar”. Vam dir “això no pot ser, hi ha d’haver un criteri” el que es va fer va 
ser canviar totes les bases, això va portar un temps de demora i esperem, treballarem 
perquè aquest any sigui dins de l’any, lo que és normal, no? 

 

Sra. Aragonès: Val, per tant, puc entendre que les entitats aquestes esportives, que 
suposo que està inclòs el Club Atlètic Mont-roig i el Club Atlètic Miami, ara de lo que han 
cobrat del 2015, cobraran el 50% més, hi haurà un increment del 50%. 

 

Sr. Redondo: No, no. El que ha augmentat és el, teníem, hi havia 10 mil euros i van 
passar a ser 15. Això vol dir un 50% més, no? Aquest 15 es reparteixen en totes les 
entitats del poble, que n’hi ha més que l’any 2015. O sigui que si no totes, la majoria, 
ara parlo de memòria, rebran menys diners que al 2015 perquè hi ha més entitats, més 
a repartir. Exacte, exacte. 

 

Sra. Aragonès: Per tant, malgrat hi hagi més, o sigui hi ha més entitats o persones 
físiques que rebran aquestes subvencions i, malgrat hi hagi un increment del 50% a 
repartir, aquestes subvencions es veuran minvades. 

 

Sr. Redondo: La majoria, sí. 

 

Sra. Aragonès: Pel fet que s’han de repartir entre.... 

 

Sr. Redondo: La majoria, sí. Hi ha subvencions... Anem a veure, patrocini a esportistes 
abans no es feia i es va començar a fer l’any passat. Clar, això entra dins de les 
subvencions a entitats esportives, entitats i persones, i per això tenim que augmentar 
perquè és que, si no, no arribem. Ojalà poguéssim donar el doble però, bueno, anem 
treballant. I aquest any igual, és més, estem inclús oberts a que n’hi hagi més encara, 
vull dir, si demà es presenta un esportista que ens presenta un projecte i podem i tal, 
pues, bueno, agafarem el que, si podem, per donar-li un cop de mà com hem fet fins 
ara. O sigui, no és tancat això. 
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Sra. Aragonès:  Val. Aleshores, les entitats tenen constància d’aquesta reducció de la 
subvenció? Saben...? Més que res perquè, clar, probablement moltes d’aquestes 
entitats... 

 

Sr. Redondo: Algunes sí. Algunes sí perquè ja he parlat amb ells però no totes. 

 

Sra. Aragonès: Estaria bé que poguessin saber-ho a nivell de previsió de les seves 
despeses. 

 

Sr. Redondo: No sé si han arribat a, algunes sí perquè ja he tingut reunió amb el futbol 
de Mont-roig i Miami i ja saben que... Però no totes, no sé si ha arribat ja la documentació 
a elles, no ho sé. Tindria que preguntar. 

 

Sra. Aragonès: Val, d’acord. Em queden dues preguntes. Una adreçada, suposo, al 
senyor alcalde i l’última també a vostè. Potser que canviï l’ordre. Sí, a veure, volem 
saber un tema que ja vam preguntar fa uns quants plens. Si han rebut alguna notificació, 
si els consta si s’ha obert l’expedient informatiu sobre la denúncia d’una associació 
animalista contra la tortura i el maltractament animal que va posar per deficiències en el 
desenvolupament de la Festa de les vaquetes del juliol passat. Quan va sortir en els 
mitjans, nosaltres des del Ple li vam preguntar i va dir que, de moment, no hi havia, 
bueno, a nivell d’Ajuntament no constava res, no havien rebut res. Era per saber, doncs, 
després d’aquests sis mesos més si tenen constància d’això, és a dir, si han avançat. 
També preguntem si realment és, si hi ha la possibilitat de que la regidoria o l’Ajuntament 
mateix pugui caure en prevaricació pel fet de que sigui el mateix Ajuntament, en aquest 
cas a través de la regidoria de Festes, qui hagi de controlar que durant la Festa de les 
vaquetes es compleixi la llei i, a la vegada, és el mateix organitzador. És a dir, 
generalment, en aquestes festes de vaquetes, malgrat no sigui obligatori, s’insta, bueno, 
es demanen els serveis d’un veterinari perquè pugui aixecar acta. Clar, si aquesta acta 
no la tenim, tant si és per negatiu com per positiu, eh! Resulta que l’organitzador de la 
festa, la regidoria, l’Ajuntament de Mont-roig, és també qui controla que es respecti la 
normativa. Llenço la pregunta, eh! 

 

Sr. Redondo: La primera, la denúncia la vam rebre. Hem fet les al·legacions que ens 
demanaven, o sigui, ens demanaven...  
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Sra. Aragonès.: La data? Perdoni, la data me la pot, ja la dirà... 

 

Sr. Redondo: No, no me’n recordo. El que demanava era informació del que és... 

 

Sr. Secretari: Si em permeten un moment, crec que la denúncia no es va fer a 
l’Ajuntament sinó que es va fer a la Generalitat, a Joc i Espectacles, que és qui instrueix 
l’expedient i ens va demanar informació que es va aportar. Jo, no em consta que haguem 
rebut cap resolució. però, en tot cas, no és un expedient, una denúncia dirigida a 
nosaltres sinó a la Generalitat que ens va demanar informació per poder resoldre’l. 

 

Sr. Alcalde: En tot cas, respecte a l’altra part de la pregunta, sempre s’ha organitzat 
d’aquesta manera i els serveis jurídics de l’Ajuntament mai ens han dit el contrari, eh! Hi 
ha un veterinari però, o sigui, perdó, hi ha un veterinari que està present i que fa algo i, 
no sé ben bé... 

 

Sr. Redondo: I és obligatori. 

 

Sr. Alcalde:  I és obligatori tenir-ho. 

 

Sra. Aragonès: No és obligatori.  

 

Sr. Alcalde: Ah, no? 

 

Sra. Aragonès: No, és que no és obligatori.  

 

Sr. Alcalde: Hi és, nosaltres el tenim. En tot cas, el que, en cap moment, les denúncies 
que s’han rebut, que no és la primera que es rep i jo crec que des de fa anys, cada any 
es rep una denúncia, es tramita aquesta denúncia, ho fan des de la Subdelegació de 
Govern en aquest cas, perdó, des de la Delegació del Govern de la Generalitat, 
demanen a l’Ajuntament que aportin aquests documents, l’Ajuntament els aporta i, al 
final, les denúncies no avancen. Entenem i donem per fet que el tràmit que fa 
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l’Ajuntament és el correcte, si no hi hauria, aquestes denúncies haguessin anat a més i 
mai van a més aquestes denúncies.  

 

Sr. Pellicer: Abans de fer aquesta actuació, perdona, es tramita tota la documentació i 
l’autorització. És a dir, al final acaba vinguent de la Generalitat. Després, a vegades, ens 
sorprèn que ells mateixos ens reclamin documentació d’haver demanat quan una part, 
però, bueno, les administracions, sembla ser que són així, no? Però en principi no és 
una actuació ni que l’organitzi l’Ajuntament ni que la faci... L’Ajuntament tramita davant 
òrgans superiors tota la documentació que correspon.   

 

Sra. Aragonès: Bé, jo no em refereixo a que no hi hagi autorització i el permís necessari, 
no, no, no. Jo el que em referia és, mentre es realitza l’activitat, la festa, l’espectacle, el 
control que se’n fa d’aquesta activitat. 

 

Sr. Alcalde: Sí, ho fem tal i com ens demana la Generalitat.  

 

Sra. Aragonès: Per tant, hi ha la presència d’un veterinari? Aixeca acta el veterinari? 

 

Sr. Alcalde: Jo sé que ho ha un informe d’un veterinari en algun moment.  

 

Sra. Aragonès: Bueno, preguntarem, ho preguntarem a nivell intern. 

 

Sr. Alcalde: Sí, hi ha un informe del veterinari però jo no sé si està allà o no, això sí que 
és el que no sé. Val, val, és que no, això sí que no ho sé. [Inaudible 1:58:01] Te veo muy 
puesto. Molt bé. 

 

Sra. Aragonès: Bé, i la última, la darrera pregunta, bé, preguntar una miqueta la reunió 
que van fer sobre l’estat de valoració de la costa a causa dels temporals del cap de 
setmana passat, per saber si havien fet alguna petició o demanada de les destrosses a 
alguna administració superior. 
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Sr. Alcalde: Sí. El que vam fer a partir d’aquesta reunió de coordinació de la qual vostè 
fa esment és fer els informes pertinents des de la casa, de les destrosses que ens ha 
fet aquest temporal i aquest informe li hem donat trasllat aquest mati, que teníem hora 
amb el director de Serveis Territorials del Estado de Costas i hem estat reunits amb ell 
per tractar els diferents temes, altres que teníem i aquest, i ja ens ha avançat que ells 
també estan fent un informe. Tenen un primer informe, després fan un segon informe 
d’aquí una setmana per a veure com es comporta el mar i, sobretot, el tema de sorra i 
ja ens ha avançat que, doncs, hi ha una part del municipi important, la qual nosaltres ja 
li hem dit també, doncs que ja tenen previst fer una aportació de sorra més endavant 
que és la part que sobretot més va patir a la zona des de l’Estany Gelat i la Riera de 
Riudecanyes, perdó, i la Pixarota[Inaudible 1:59:37]. En aquell tram que normalment es 
fan les aportacions, no ens han concretat a quin punt. Més destrosses que hem tingut 
han estat algunes escales d’accés a alguna platja que també es faran càrrec ells de la 
reparació i, després, en temes de neteja que això és la sorra que ha entrat, en aquesta 
cas, al passeig marítim a la zona de Miami, doncs, això ja l’Ajuntament està fent les 
tasques de neteja. I algun equipament municipal que es troba a la zona de platja, doncs, 
també tindrem de reparar-ho. Gràcies. 

Sr. Chamizo: Intentarem ser breus. No vol que parli, s’ha enganxat per aquí. Bé, jo tinc 
dos preguntes molt ràpides. Una referida al portal de transparència que ens hem estat 
fixant que es veu que en l’apartat dels contractes menors encara no està actualitzada. 
És a dir, l’últim mes que està actualitzada són els contractes menors del setembre, 
d’acord? Volíem saber per què i quan està previst, diguéssim, que el municipi pugui 
disposar d’aquesta informació. També, referent a això, veig que les Juntes de Govern 
també estan penjades però em sembla que també fins el setembre i, després, si en 
aquest portal de transparència, per no tenir que demanar-les, tenen cabuda també les 
comissions que feu cada dijous de projectes estratègics i demés. 

 

Sr. Alcalde: Bé, donarem trasllat al departament corresponent del fet de que no estan 
penjades al portal de transparència els contractes menors, que no està actualitzat. Sobre 
el tema de les Juntes de Govern, és possible, i això no, que sigui pel fet del canvi que 
hem fet de gestió d’expedients dintre de la casa i tot el... Però, bueno, ho preguntarem 
també per què no estan penjades perquè han d’estar penjades, eh! Digues, Imma. O 
sigui que no està actualitzada en general. Val, val. Bueno, preguntarem per què. 
Referent a les Juntes de Comissions de Coordinació, jo no sé si poden estar penjades 
o no, entenc que no hi ha cap problema per la nostra part. Es poden penjar sense cap 
problema i si no està previst, això s’ha de, que es pengi i ja està. Sí, sí, ho deixarem 
penjat. 

 

Sr. Chamizo: Perfecte. I, després, la segona pregunta és pel senyor Gairal. Ara fa com 
un mes i mig, allà al Club Mont-roig, paral·lel al carrer Prat de la Riba, hi havia una finca 
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allà que hem sembla que és privada i s’ha fet com una gran tallada d’arbres. Era només 
saber o preguntar si el permís el dóna l’Ajuntament o el dóna Medi Ambient per aquest 
tipus de, diguéssim, de tallada col·lectiva i, després, si aquesta en teoria rompuda 
d’arbres i demés si té dret a, suposo que haurà demanat un permís, digui-li d’obres, 
digui-li de tall de pins, el que sigui. 

 

Sr. Gairal: Tinc, he demanat l’expedient i el tinc damunt de la taula per estudiar-me’l 
però el resum, resumit és el següent: es troba en zona agrícola, és una rompuda i té 
autorització correcte, segons m’han dit els tècnics municipals, del Departament 
d’Agricultura, que és l’únic que li correspon donar els permisos i autoritzacions 
pertinents. Jo si he demanat l’expedient per repassar-me’l és precisament per si ens 
podem nosaltres acollir, d’alguna manera, a alguna petició que els hi podem fer, alguna 
demanda, amb el que vostè dóna a entendre, com a permisos municipals i 
responsabilitats que hi pugui haver a nivell municipal. Per suposat que jo sóc el primer 
defensor dels arbres i, sobretot, els arbres protegits per aquest municipi amb l’ordenança 
municipal i també... Que consti que a la denúncia que hi ha, en cap moment, en cap 
moment aquesta denúncia es refereix al maltractament animal, eh! Només es refereix a 
qüestions de seguretat de la plaça. Llavors, el cas aquest el tinc sobre la taula, el vigilem 
intensament però, en principi, la primera informació tècnica que tinc jo és que ho tenen 
tot correcte i és correcte. 

 

Sr. Chamizo: D’acord, no, no, més que tot és per això, si per la tala d’un pi cobrem 60 
euros, doncs, crec que allà el volum ha sigut molt gran. 

 

Sr. Gairal: La qüestió legal és que la normativa que hi ha a la Generalitat està per damunt 
de la normativa de l’ordenança municipal. 

 

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

 

Sr. Moreno: Bé, la meva és ràpida i crec que avui ens hem donat compte que nosaltres 
havíem tingut algun comentari de, per exemple, la gent de la coral i tal que venien a 
assajar a la Casa de Cultura i, bueno, hem tingut que canviar de lloc inclús perquè fa 
fred i l’exemple està aquí, que estem tots fregant. I pel tema de que no sabem com està, 
si està previst, el tema de donar una mica de caliu a, inclús allà baix a la biblioteca tenen 
algun petit problema de que si connecten dos calefactors a la mateixa hora els salta els 
diferencials, això ho hem vist aquí també. Aquí, aquí, a casa... Val, perdó, aquí, rectifico. 
Llavors, més que res per això perquè es nota. No sé si hi ha una mena d’actuació 
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prevista a l’hora de revisar els aires o els aparells o el tema de la calefacció en general. 
Era això, gràcies.  

 

Sr. Alcalde: Al pressupost està previst una partida important per reparar tot el tema de 
la climatització. No podem fer més que demanar disculpes a tots els usuaris perquè 
realment no és de rebut el que està passant. El que passa, per temes pressupostaris i 
tècnics, perquè aquest mati, precisament, dintre de la Junta de Govern ens hem queixat, 
doncs, que no és suficient amb que no tinguis, que tinguis un equipament que no està 
condicionat, que la gent estigui passant fred i que tinguis tota la voluntat del món per fer-
ho i s’ha de fer perquè et deixin fer-ho, o sigui, que et donin els diners des d’intervenció, 
que puguis utilitzar aquests diners, no? I és així, si el que, ho dic aquí públicament 
perquè és el que ha de ser. Si no passem pels tràmits pertinents i ho fem sense passar 
pels tràmits, aleshores, entrem nosaltres en prevaricació, imputacions, en 
responsabilitats i tenim d’esperar. Estem intentant solucionar-ho, com he explicat. Avui 
no podem ficar en marxa al calefactor aquest perquè sinó salta el vídeo, que és el que 
ens va passar l’altre dia i esperem que, tan aviat com puguem i que tinguem aquests 
diners disponibles. Ja s’estan demanant pressupostos en diferents empreses, ja s’ha 
iniciat l’expedient però, fins que no estigui disponible, no podrà ser.  

 

Sr. Pellicer: Només volia fer una puntualització. La biblioteca de Miami té una reparació 
que val 2 mil euros, 2 mil euros és la reparació, inclús, davant de la [Inaudible 2:08:05] 
patrimonial, davant del seguro, el seguro ho farà. Jo, hasta avui, ho he dit, tinc tots els 
passos fets, no he aconseguit que hi hagués l’informe suficient i espero que en dos dies 
estigui resolt aquest tema de plaques, les plaques d’aire, per resoldre-ho. Si jo, i com 
diu molt bé el senyor alcalde, si jo ara hagués agafat al senyor alcalde i hagués dit: “No, 
no, ves allà i tira-ho endavant”, després se’m hagués dit que m’havia gastat 2 mil euros 
amb un pressupost de 20 milions i no estava autoritzat i la responsabilitat seria meva 
per haver fet això. És el que comentava el senyor alcalde, té que haver un mecanisme 
una mica més àgil i una mica més d’allò per poder resoldre els temes. 

 

Sr. Moreno: Sí, però el que no entenc és que, a vegades, traiem 2 mil euros de qualsevol, 
o sigui, sempre que es pugui arribar a estar justificat, no? Val.  

 

Sr. Alcalde: De veritat Quique... 
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Sr. Moreno: No, no, no, ei, estem parlant només de, parlem d’un condicionament, parlem 
de que la canalla està a baix a la biblioteca, aquí o a Miami, i que, bueno, fem-nos una 
foto, o sigui, ja està, res més, res més. 

 

Sr. Alcalde: De veritat, no és una qüestió de deixadesa, en aquest cas, per part de 
l’Equip de Govern, de veritat, és una qüestió tècnica, pressupostària que no ens permet 
gastar aquests diners, cada vegada hi ha més controls i la cosa va així. 

 

Sr. Moreno: Ho esteu vivint, no? I nosaltres avui marxarem i ja està. Però hi ha gent que 
ve a diari aquí, val? Només cal veure els operaris que estan tots que sembla que, diu: 
“Surto al carrer que estic millor que aquí dintre.” 

 

Sr. Chamizo: I el fons de contingència per això no serveix? 

 

Sr. Gallardo: [Inaudible 2:09:50] els aiguats o les inundacions que va haver-hi. Per un 
tema que és planificable, que, diguéssim, d’alguna forma, es pot resoldre per la 
planificació perquè es coneix del propi Ajuntament, això no es resol pel fons de 
contingència. El fons de contingència és que tinguéssim un aiguat o tinguéssim una 
nevada o que tinguéssim uns desperfectes seriosos. Però si això sabem que fa temps 
que està, el que passa és que no arribem perquè tenim altres disponibilitats 
pressupostàries, tenim altres temes. Això no es pot resoldre pel fons de contingència, 
no perquè no és una contingència, és una circumstància coneguda i susceptible de ser 
resolta amb una bona planificació. El problema que hi ha aquí que no arribem a tots els 
fronts que tenim oberts.  

 

Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies. Per part del senyor secretari. 

 

Sr. Secretari: Sí, en tot cas, perdó, si, feu la pregunta, feu la pregunta, ja ho diré després. 

 

Sra. Margalef: Al senyor Enrique López. És referent al Consell Escolar Municipal. El 
reglament que el regula és, el que hi ha vigent ara és el del 2006, que està publicat al 
[Inaudible 2:11:05] de Tarragona? 
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Sr. López: Jo diria que sí. 

 

Sra. Margalef: Val, quan va ser l’últim, quan es va celebrar l’últim Consell Escolar 
Municipal, si ho sap? 

 

Sr. López: En aquesta legislatura, no. 

 

Sra. Margalef: En aquest mandat no s’ha fet. No, perquè hi ha, bueno, hi ha uns articles 
que ho regulen i n’hi ha un que diu que s’ha de convocar a principi i a final de curs i, com 
a mínim, una vegada al trimestre. Perquè ho tingués present perquè, com que vam 
designar els representants de l’Ajuntament l’abril de l’any passat, han passat gairebé 10 
mesos i no s’ha fet res. 

 

Sr. López: Ja, bueno, sí que s’ha fet, com li he comentat abans, si vol li contesto ara o 
m’espero a que acabi. 

 

Sra. Margalef: Sí, esperi’s a que acabi, si vol. Clar, entre les competències hi ha 
planificació, matriculació -que començarà ara a finals de març, principis d’abril-, 
manteniment i conservació de centres, hi ha molts temes que penso que seria important 
debatre’ls en aquest organisme.  

 

Sr. Alcalde:  Per favor, senyor Enrique.  

 

Sr. López: Com ja li he comentat abans, nosaltres ho vam demanar al mes d’estiu, al 
mes de setembre, si no recordo malament, vam demanar als centres. Els centres van 
trigar aproximadament un mes a donar-nos resposta, al final ens van dir que si us plau 
ens esperéssim a que tinguessin un nou consell per fer el Consell Escolar Municipal. I 
si no s’ha fet fins ara ha sigut per això, bàsicament. Sí que és cert que s’ha de fer i estem 
en la línia aquesta de poder-ho fer. 

 

Sra. Margalef: Clar, perquè sabrà que hi ha un projecte que s’ha de presentar a principi 
de curs, hi ha una memòria que s’ha de valorar a final de curs, més que res per complir 
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amb aquests requisits. I sap si s’ha de modificar el reglament aquest o no ho tenen 
previst? 

 

Sr. López: En principi no ho tenim previst. 

 

Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? No? Doncs s’aixeca el Ple. 

 

Sr. Secretari: Alcalde, si em permet. 

 

Sr. Alcalde: Ai, sí, perdó, perdó. 

 

Sr. Secretari: Només fer un comentari. Crec que aquest mati els hi hem passat a tots els 
portaveus l’esborrany de l’acta d’aquell dia que va marxar la llum i que està feta amb les 
meves notes que van ser les que vaig poder prendre. En tot cas, si hi ha alguna cosa, 
llegeixin-s’ho i facin les aportacions perquè ho corregiríem, eh! 

 

Sr. Alcalde: I abans del següent Ple...  

 

Sr. Secretari: I abans del següent Ple ho incorporaríem, vull dir que, hem fet el que hem 
pogut però les notes donaven pel que donaven i la memòria, també. 

 

Sr. Alcalde: Molt bé, queda aixecat el Ple.  

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

  

Octavi Anguera Ortiga Fran Morancho López 

Secretari accidental                                                     Alcalde 

 

 


