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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 8 DE JUNY DE 2016 
 
 

Núm de la sessió:  2016/7 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2016/7 ) 
Caràcter de la sessió:  Ordinari 
Convocatòria:   3 de juny de 2016 
Data:    8 de juny de 2016 
Horari:    13:00 h. – 14:45 h. 
Lloc:    Sala de Cultura "Agustí Sardà"  
 
  
Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP 
 
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 
Enrique López González, 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 
Anabel Garcia Echevarria, regidora CIU 
José Francisco Moreno Herrero, regidor CIU 
Imma Margalef Ciurana, regidor CIU 
 
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM 
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM 
 
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: 
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP 
Francisco Velasco Autor, regidor C’s 
 
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 ordinari. Han excusat la seva assistència el Sr. Redondo i 
el Sr. Velasco. 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la darrera sessió. 

Sr. Alcalde: El primer punt seria aprovació si s’escau de l’esborrany de l’acta de la darrera sessió de l’11 
de maig del 2016. Si algun grup ha de fer un comentari? Sí? No? Senyora Irene, sisplau. 

Sra. Aragonès: Bé, no, nosaltres l’aprovem, però el que passa és que nosaltres vam demanar de no 
rebre les actes amb fotocòpia en paper i aquesta vegada l’hem tornat a rebre. Si es pot prescindir de 
que el grup d’Esquerra rebi en paper, no les necessitem, són les còpies de les actes. 

Sr. Secretari: Prendrem nota i mirarem que no la rebeu més. 
 
Sra. Aragonès: Gràcies 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun comentari més? No? Doncs la donaríem per aprovada.  
 
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de 
l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 11 de maig de 2016.  
 
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 
 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 378 al 502 de 2016 
 
Sr. Alcalde: El punt dos és donar compte dels decrets d’alcaldia del número 378 al 502 del 2016. 
 
La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió ordinària i dels 
que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit íntegrament en el Llibre 
de resolucions de l’Alcaldia. 
 
3. Donar compte dels Decrets de Regidors del número 303 al 378 de 2016. 
 
Sr. Alcalde: El punt tres donar compte dels decrets dels regidors del número 303 al 378 del 2016 també. 
 
La Corporació queda assabentada del Decrets de Regidors, dictats des de l’última sessió ordinària i 
dels quals s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets de Regidors resten transcrits íntegrament en 
el llibre de resolucions de Regidors. 
 
 
4. 2016/697 Aprovar, si escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits número 7/2016,  

de concessió de crèdits extraordinaris finançats amb majors ingressos.  
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Sr. Alcalde: I passaríem al punt 4, aquí sí que ja seria aprovar si s’escau la proposta d’expedient de 
modificació de crèdits, el número 7/2016, de concessió de crèdits extraordinaris finançat amb majors 
ingressos. Li demanaria al regidor d’Hisenda, el Sr. Gallardo, que faci una explicació del punt. 
 
Sr. Gallardo: Sí, no sé si s’hauria de votar la urgència per la seva modificació, del redactat,  
Sr. Secretari: Més que urgència hi ha una modificació del redactat i s’hauria d’aprovar, introduir 
l’esmena, de modificar el redactat d’acord amb la proposta que s’ha repartit ara.  
 
Sr. Gallardo: Procediríem doncs. Es tracta d’un expedient de modificació de crèdits que el que... sí. 
 
Sr. Alcalde: Perdó? Un moment... és que no...  
 
Sr. Aragonès: : ... si deixava el punt que tenia ja a 800 mil (0:02:22.0) i aprovar la urgència, perquè ara 
com queda això? 
 
Sr. Alcalde: Dues opcions. O aprovar el de 800 amb una esmena modificant l’import, i aleshores no 
caldria urgència, sinó que s’introdueix dintre del punt l’esmena, i no cal votar la urgència, i es votaria 
l’esmena, o sigui, lo que fa és que l’import varia i el propi mateix punt s’introdueix una esmena, en 
aquest cas ho introdueix l’equip de govern, i es votaria l’esmena. 
 
Sr. Gallardo: D’acord, procedeixo a l’exposició. Bé, es tracta d’un expedient de modificació de crèdits 
que el que conté és una partida única i exclusiva per a fer front a la inversió que suposa localitzar o 
col·locar la gespa artificial als dos camps d’esports que tenim al municipi, al camp al nucli de Mont-roig 
i a Miami Platja. Es tracta d’un expedient de modificació de crèdits que, esmenat, puja a 1.065.000 
euros, el plantejament com a préstec ordinari ve derivat dels informes que hem rebut de tipus jurídic i 
que ja van ser vastament comentats a la comissió informativa, en els quals se’ns desaconsellava des del 
punt de vista jurídic i econòmic fer aquesta inversió mitjançant un rènting. La idea inicial de l’equip de 
govern, i així ho va recollir el pressupost de la corporació aprovat el desembre d’enguany, era plantejar 
un rènting operatiu per a aquesta actuació, un rènting pensat fins a un termini màxim de sis anys en el 
qual tant les vàries empreses, fins a quatre empreses que havien visitat l’Ajuntament per ofertar els seus 
productes, i les mateixes entitats financeres, havien estat d’acord en proposar. Tanmateix, l’equip 
redactor dels plecs de condicions, tant tècnics com administratius, ens va comunicar que el 
plantejament de les autoritats supervisores de l’ens de tutela financera, i de les juntes de contractació 
s’estava endurint considerablement vers aquesta fórmula considerant que si no existia risc algun per 
l’empresa que contractava, és a dir, per l’entitat financera, perquè l’Ajuntament assegurava total i 
absolutament el pagament de la operació, això s’hauria de considerar com una operació ordinària, o 
sigui, un endeutament. I per la qual cosa no es podia recórrer amb rènting. De la mateixa manera, se’ns 
va comunicar que qualsevol contracte administratiu plantejat amb fórmula de rènting amb un termini 
màxim de fins a 48 mesos, la qual cosa incomplia amb el plantejament inicial de fins a sis anys. Per tot 
plegat, i tenint en compte que també les entitats supervisores, les entitats de tutela, consideren que 
aquestes operacions han de ser considerades necessàriament d’endeutament, s’ha considerat 
necessari plantejar-ho com una operació ordinària d’endeutament, és a dir, d’una inversió amb la qual 
l’Ajuntament aprova una partida pressupostària finançada amb una operació de préstec, i que un cop 
aprovada i després dels preceptius dies d’exposició al públic es procedirà a la licitació del contracte, 



que serà en aquest cas el projecte més execució d’obra, i evidentment un cop es procedeixi a la licitació, 
es procedirà a l’execució d’aquesta obra. El canvi de l’import ve motivat pel següent: atesa la premura 
i la necessitat, o el capteniment que aquesta inversió estigui finalitzada en el decurs d’enguany, i que 
estigui operativa si pot ser a la tardor, vam treballar sobre els pressupostos orientatius que ens havien 
fet arribat les empreses que s’havien presentat les seves opcions a l’Ajuntament com a fase prèvia de 
concurs. I vam considerar que amb una dotació de fins 800.000 euros era suficient per a poder plantejar 
la modificació de crèdits. Tanmateix, quan s’ha fet el càlcul de l’empresa, del despatx professional, que 
ha elaborat els plecs de condicions, s’ha agafat l’import que ells han considerat més adient a fi i efecte 
de no poder incórrer en un preu excessivament ajustat i que pogués tenir el risc de que el concurs 
quedés desert. Per aquesta raó s’ha introduït aquest import finalment, que tot i que no és preceptiu 
atesa la naturalesa d’una modificació de crèdit, que simplement és una reserva de crèdit, i que no 
necessita ni de pressupost ni de memòria valorada, ni de projecte ni d’avantprojecte, s’ha considerat 
prudent i adequat per a justificar aquest canvi introduir un nou pressupost que consta a l’expedient. 
Per això s’ha canviat de fins a 800 fins a un milió 65. El procés de licitació i de posterior adjudicació 
determinarà l’import exacte de la inversió s’ajustarà el crèdit a aquest import que evidentment, com 
s’ha plantejat, amb un ventall de comoditat suficient, esperem que sigui inferior. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies Sr. Gallardo. Donaríem pas a la paraula als diferents grups. Sr. Aragonès, Sra. 
Aragonès,  sí? 
 
Sra. Aragonès:  Bé, nosaltres teníem el dubte, en rebre la convocatòria del ple, amb el punt que 
s’adjuntava perquè encara ens constaven els 800 mil euros, i aquí teníem el dubte, ja que a la junta de 
portaveus es va comentar que passava al milió 65 mil. També constava, malgrat a la comissió informativa 
ho vaig dir, que es tractava de finançats per baixes, així que s’agafaven diners d’altres partides, o sigui 
que en l’ordre del dia que nosaltres tenim encara constava això. Bueno, em quedo més tranquil·la si 
han adjuntat aquesta nova modificació. A veure, nosaltres evidentment totalment d’acord amb la 
modificació de crèdit, és necessari, és una reivindicació que em sembla que tots els grups municipals 
portàvem al nostre programa electoral dels camps de gespa, el que passa és que ens ha sorprès és tota 
l’evolució que hi ha hagut sobre aquest tema, perquè si jo no recordo malament el mes d’octubre ens 
van dir fins i tot el nom d’una empresa, tal com ha senyalat el Sr. Gallardo, que anava per rènting. 
Aleshores canviem els plans, fa dos mesos que ens van dir que això s’estava treballant, que no hi havia 
calendari, que no se sabia com es feia, i que per últim doncs, l’estudi aquest d’aquesta empresa que 
diu que per tal de poder garantir, no?, que existeixen empreses amb més qualitat, amb més seriositat 
en l’execució d’obres, ampliem el pressupost. Clar, a nosaltres ens sap greu perquè vam demanar 
l’expedient del tema dels camps de gespa relacionat amb els 800 mil euros, és a dir, no tenim la 
informació per poder-la consultar i exactament com estarà distribuït aquest import, no ho hem pogut 
consultar. Un altre tema serà com queda el tant per cent d’endeutament, i evidentment quan està 
previst que es podria reduir. 
 
Sr. Gallardo: A l’expedient hi consta, ja he dit que no és preceptiu, perquè quan es fa un expedient de 
modificació de crèdits, el que es fa és una estimació, una reserva, és en el moment evidentment quan 
es treu el contracte que s’ha d’establir el tipus de licitació. A hores d’ara ja disposem d’una valoració 
feta per la mateixa empresa que ens ha redactat els plecs en la qual consta un document en el qual hi 
ha un càlcul pressupostari evidentment signat per un professional que respalda aquest càlcul, aquest 
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serà el tipus de licitació inicial. A partir d’aquí, com que és un contracte que és habitual també amb 
l’administració pública, en el qual es licitarà el projecte i l’execució de l’obra a la vegada, doncs ja es 
determinarà finalment quin és l’import, el crèdit en tot cas es rebaixaria, aquest seria un tipus màxim, 
l’endeutament amb el plantejament inicial quedava sobre el 78%, ara no arribarà al 80%, es demanarà 
autorització per tot plegat, tenint en compte que anirà al milió 65, més els altres inversions que es van 
aprovar en l’expedient de crèdits anteriors. És a dir, es conformarà un crèdit global de aproximadament 
un milió 500 mil euros per poder fer front a totes aquestes inversions, tenint en compte tot això. Pel que 
fa als terminis, estimem que els 20 dies preceptius d’exposició al públic, després ja es podrà procedir a 
licitació, i com li vaig comentar a la comissió informativa, tot dependrà del procés de licitació, si tot va 
bastant alineat amb objectius, podríem estar segurs que a la tardor pogués estar executat aquest 
projecte. I aquesta és la intenció de presentar-ho amb aquesta premura i assumint els canvis que hi ha 
hagut dels tipus de licitació que són els que han determinat el canvi de la xifra final que constata 
l’expedient. Per això esperem que podem tenir-ho a la tardor i només per matisar les seves paraules, li 
agraeixo el seu suport, simplement només ho fem per poder ampliar el ventall de les empreses que es 
puguin presentar i que no tinguin cap problema amb que hi hagi vàries ofertes sinó que per la seguretat 
judicial, sempre la fórmula d’endeutament i de licitació ordinària per tenir la màxima seguretat i que no 
hi hagi cap tipus d’impugnació davant de la junta de contractació o de qualsevol òrgan de supervisió i 
que ens poguessin validar el concurs i que això ens introduís una demora o un retard addicional i que 
provoqués que no tinguéssim aquests camps de gespa fins l’any vinent com a molt aviat. Aquest és una 
mica el plantejament. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies senyor regidor. Sí? 
 
Sra. Aragonès A veure, dues coses que no m’han quedat clares, vostè parla a hores d’ara de tenir una 
valoració del càlcul? Jo vaig estar consultant evidentment l’antic expedient el divendres, que no hi era, 
home hagués agraït que d’alguna manera, ja que es va demanar, si hi ha hagut una actualització, en 
poguéssim disposar. Malgrat sigui un expedient com diu vostè que no és preceptiu. Val, aleshores, 
quan vostè parla que depèn de la licitació, tema calendari etc., quan parla de la tardor, estem referent 
a octubre, novembre, camps de gespa col·locats?, gespa col.locada als camps? 
 
Sr. Gallardo: No li puc donar una xifra exacta. Nosaltres intentarem fer-ho amb la màxima rapidesa, o 
sigui, en quant tinguem l’expedient de crèdits i estigui ja resolt, o sigui l’exposició pública ja estigui 
ultimada... els plecs ja els tenim, treurem els plecs, a partir d’aquí els terminis, respectarem al màxim 
els terminis legals, a fi i efecte de poder disposar de les ofertes lo abans possible i poder adjudicar. Si 
tot va bé, creiem que a setembre, octubre... setembre ho veig difícil, però l’octubre podria ser una xifra 
orientativa vàlida. No li puc afinar, perquè si hi ha qualsevol incidència, qualsevol retard amb la 
preceptació, qualsevol plantejament d’impugnació, tot això... ho estem patint per exemple amb el tema 
de l’IDAE. L’IDAE per exemple tenim un volum extraordinari d’ofertes, s’han presentat fins a 14 
empreses. Amb un ventall de resposta tant administrativa com tècnica que ens farà que l’avaluació 
d’aquestes ofertes i la emissió d’informes s’endarrereixi més del que pensàvem. Esperem que amb 
aquest cas no es passi, perquè les prescripcions tècniques han estat molt acotades i molt definides en 
els plecs de condicions. Per tant, llevat de que hi hagi un plantejament en les millores o que hi hagi una 
interpretació amb les clàusules tècniques que doni peu a un retard, entenem que serà molt més fàcil 
generar els informes per adjudicar que amb el contracte que jo em referia. Concluint, no m’atreveixo a 



donar-li una data exacta. El capteniment del govern és que estigui màxim a finals d’octubre això ja 
estigui. Ara, no li puc donar una seguretat, no està a les meves mans, ojalà. 
 
Sra. Aragonès: Val. I per últim, que teníem una pregunta després a precs i preguntes, m’avanço perquè 
potser està més contextualitzat... Per tant, aquest estiu el campus de futbol que té previst el Club Atlètic, 
el senyor Redondo no hi és, perquè estan esperant resposta a veure si podran utilitzar el camp o no, 
suposo que el juliol els hi diran que perfectament poden fer activitat. 
 
Sr. Alcalde: La veritat és que això jo no ho sé. Li haurien de preguntar al senyor Redondo. (Conversa 
creuada). Sí? Algun comentari per part de Convergència...? 
 
Sr. Moreno: No, per part nostra les preguntes que li volíem preguntar al senyor Redondo, llavors pel 
procés dels camps, quins són els passos a seguir, a partir de... quin serà el camp que es començarà 
abans, se sap, no se sap? 
 
Sr. Alcalde: No, no està previst per quin es començarà. Les converses que s’han tingut amb les empreses 
el que ens diuen que per una qüestió d’economia d’escala i tot això que un mes i mig, dos mesos, 
poden estar fets, executats, això és el que ens traslladen les diferents empreses que han vingut a 
interessar-se i que hem consultat a veure diferents... Però per on comencen i tot això, doncs la veritat 
és que no... En els plecs no està definit ni adjudicat.  
 
Sr. Moreno: Però ells són els que diuen qui...? O ho podem decidir aquí? 
Sr. Alcalde: No, arribat el cas, quan estigui adjudicat... sí que dintre del plec de clàusules vaig comentar 
crec que l’altre dia, hi ha una valoració de... es donen uns punts... està previst que s’aprovin els plecs, 
aquesta és la previsió, que es valori 12 punts sobre un total de 60, no es quedi amb les xifres, hi ha una 
part dintre la licitació que es valora que els camps es facin en menys temps. A la hora que estigui 
adjudicat, seurem amb l’empresa, i si l’empresa diu, si començo per aquí acabo abans, doncs comença 
per aquí. 
 
Sr. Moreno: Llavors decideixen ells? 
 
Sr. Alcalde: Home, si resulta que és més ràpida l’execució, sí. Sí, sí. 
 
Sr. Moreno: Perquè clar, han de tenir en compte que lògicament el calendari, o sigui, podent-ho tenir, 
s’hauria de valorar d’alguna manera el camp que té més demanda... 
 
Sr. Alcalde: Pot ser un criteri, sí. 
 
Sr. Moreno: Val, que crec que pot ser molt necessari, que és molt viable. 
 
Sr. Alcalde: Igualment, el que sí que s’ha parlat, això ho ha dit el regidor, és que hi ha opció que si quan 
comença la lliga no estan els camps, poden començar jugant en el camp contrari, tots els partits, i quan 
estigui fet ja començar... 
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Sr. Moreno: Més que res que no passi... com que és normal, és un protocol, s’han de donar les mateixes 
empreses, es comença un poliesportiu, no pujarem aquí (inaudible 0:19:04.0), es van fent hincapeus, al 
de Mont-roig hi ha algo de moviment però lògicament s’està acabant el primer i llavors pujaran aquí, 
llavors, el tema és, si cal que no ens passi el mateix amb els camps de futbol. Pel tema que s’ha de 
valorar la necessitat de cada... o sigui... 
 
Sr. Alcalde: Sí, però jo crec que no és comparable, eh? No és que s’estigui (inaudible 0:19:36.9) transcurs 
de les obres han passat unes coses en un poliesportiu, i han passat altres en un altre. L’adjudicació es 
va fer amb uns temps per adjudicar, aquesta no s’està acabant de complir per una sèrie de 
circumstàncies, que en tot cas el regidor us pot explicar perquè, precisament, ho té molt per la mà, a 
veure, la voluntat és que es faci ja, el més ràpid possible i el millor possible. Si ens diu l’empresa si 
començo per aquí, acabaré abans, dons ho farem així, i tindrem en compte el que dius tu, si hi ha un 
dels camps que té el calendari més carregat, doncs es tindrà en consideració. 
 
Sr. Pérez: Sí, solo una aclaración. Los campos de futbol los ejecutará una misma empresa. Entonces que 
pasa, estas empresas van por equipos de trabajo, es decir, no se empezará un campo y se terminará 
otro. Se llevaran los dos en marcha, porque hay un equipo que es el que hace el drenaje y la nivelación, 
la compactación del terreno, luego cuando acabe un campo pasará al otro, luego vendrá otro equipo 
hacer las zanjas de drenaje y las instalaciones hidráulicas, luego vendrá otro equipo, y el otro irá al otro, 
estamos hablando de un par de semanas en elaborar una etapa de trabajo y otro. Cuando acaben de 
hacer este equipo de trabajo, volverá a lo mejor otro a implantar el tema o de vallas o de porterías, y 
luego pasarán al otro, y luego evidentemente llega la implantación del césped. Es decir en esto que no 
se acaba un campo por completo y luego se empieza el otro. Van a ir los dos campos en marcha porque 
estas empresas lo que hacen son equipos de trabajo que cada uno está especializado en diferentes 
áreas. Unos plantan, otros compactan, otros anivelan, otros… o sea, es un poco diferente del pabellón 
de Mont-roig y de Miami. Os he hecho un informe un poco de cómo están los pabellones. Sí que es 
cierto que el de Miami tiene de terminio un plazo más largo que el de Mont-roig, pero también si 
recordáis, se retrasará seguramente unas tres semanas el de Mont-roig, pero si os acordáis cuando se 
empezó a desmantelar el pabellón de Mont-roig pues primero les pilló lluvia, y luego les pilló viento. 
Entonces claro, tenían que desmontar unas… pues eso, se ha retrasado tres semanas. Pues a veces son 
incidencias que pasan siempre en la obra, si se decide una cosa o otra, se va a retrasar. Pero más o 
menos el plazo va a ir bien. O sea, el campo de césped no lleva la misma elaboración que los 
pabellones. Van por equipos de trabajo que cuando uno hace una cosa, pasa al otro. No obstante, 
como dijo muy bien el señor alcalde, lo que dijo con el regidor que incluso en el caso de que llegara 
octubre y no se vieran finalizados o los dos campos o uno, lo que se podría hablar con la federación 
para que el partido que fuera en casa, cambiar-lo, que eso al menos ganas un mes, mes y algo. 
 
Sr.Alcalde: Molt bé, gràcies. Alguna intervenció més? Sí? 
 
Sr. Pellicer: Sí, jo només volia fer un comentari, en tot aquest procés, és evident que l’equip de govern 
té la voluntat que sigui el més ràpid possible. Però tinguem tots present una cosa, que aquí es té que 
demanar autorització a la Generalitat i aquest punt. I això no dependrà de nosaltres. És a dir, que tots 
aquí farem calendaris amb voluntat de que sigui... però hi ha un tercer que ha de dir, endavant, que 
evidentment ha de dir que sí, perquè nosaltres hi entrem, però siguem conscients de tot això. 



 
Sr. Chamizo: Dos segundos. Ha dit que portarà unes tres setmanes de retràs pel tema de... però és que 
no... he mirat el plec de condicions i no ho he vist, potser no ho he mirat.. Hi ha alguna clàusula de 
penalització per restràs? 
 
Sr. Alcalde: Està parlant dels poliesportius? (Inaudible) 
 
Sr. Chamizo: Feia molt de temps que estaven aturats... no sé si l’Ajuntament a l’hora de licitar han posat 
una clàusula de penalització o...  
 
Sr. Pérez: No lo sé si por inclemencias del tiempo hay penalización, ellos lo podrían justificar. Me tendría 
que mirar el pliego de condiciones, no lo sé, pero una cosa puede ser una penalización porque paran 
la obra, y otra cosa son las inclemencias del tiempo. Te lo tendría que consultar. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, si no hi ha cap més intervenció més, doncs passaríem a la votació del punt. Primer 
aprovaríem l’esmena que introdueix en tot cas l’acte de govern. L’esmena seria la modificació de 
l’import de la modificació de crèdit que va passar per la comissió informativa, i el següent punt seria 
aprovar la modificació. Aleshores primer de tot seria vots en contra de l’esmena? Abstencions? I la resta 
a favor doncs? Aquesta seria la primera part del punt. El segon punt seria vots en contra del punt de 
modificació de crèdit? Abstencions? I la resta a favor. Gràcies. 
 
 
Identificació de l’expedient: Modificació de crèdits núm.7/2016 per concessió de crèdits 

extraordinaris  finançats amb majors ingressos. 
Núm. Expedient:  22/2016 – Serveis Econòmics/Hisenda   
Tràmit: Ordinari  
 
 
Fets  
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no es poden 

demorar fins a l’exercici següent, proposo  l’expedient modificació de crèdits. 
2. S’ha incoat per part de l’Alcaldia de l’expedient de modificació de concessió d de crèdits 

extraordinaris número 7/2016 amb càrrec a  majors ingressos. 
3. L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 7/2016, que ha de ser finançat amb 

del pressupost vigent no compromeses amb destinació a dotar de crèdit suficient a determinades 
despeses relacionades en el quadre de sota. 

4. Estimant que existeixen majors ingressos certs. 
5. Vist l’informe de l’interventor de l’expedient. 
6. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que ha de 

ser utilitzat, es manté l’equilibri del Pressupost, tal i com exigeix l’article 16.2 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril. 

7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 1 de juny de 2016. 
 

Fonaments de dret  
1. Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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2. Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 
I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria 
de pressupostos. 

3. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

4. L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva 
Aplicació a les Entitats Locals. 

5. Els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
6. L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de 

les entitats locals. 
7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera amb les 

Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures per al 
Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels 
Pressupostos de les Entitats Locals. 
 

El Ple de l’Ajuntament, amb 14 vots a favor (grups municipals: PSC-; A-VX+; IMM; Grup mixt; CIU; 
ERC) i 1 abstenció (grup municipal: FIC) acorda: 
 
1. Aprovar la proposta de modificació de  crèdits extraordinaris finançat amb baixes i anul·lacions 

d’altres partides, per a la realització de la despesa proposada conforme al detall següent: 
 
A) Partides del Pressupost de despeses què afecta l’expedient. 

 
 

Classe de modificació que ha de ser realitzada: 
CREDITS EXTRORDINARIS 

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

Org. Pro. Eco. Descripció 
Cr. 

Inicials Modificació 
Cr. definitius 

111 16500 63300 
ADEQUACIO DELS CAMPS DE FUTBOL 
AMB GESPA ARTIFICIAL 

0,00 
1.065.535,65 

1.065.535,65 

      TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 0,00 1.065.535,65 1.065.535,65 

 
B) Recurs financer.           
 
 Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits: 

 
Per majors ingressos de partides: 
           

Any Org. Eco. Descripció 
Cr. 

Inicials Modificació 
Cr. definitius 

2016 1 63300 
PRÈSTEC.PROCEDENT D’ENTITATS 
FINANCERES 

0,00 
1.065.535,65 

1.065.535,65 

     TOTAL MAJORS  INGRESSOS 0,00 1.065.535,65 1.065.535,65 

 



 
 
Per tant, a nivell de resum, 
 
 

 IMPORT 

Crèdits extraordinaris 1.065.535,65 

TOTAL AUGMENTS 1.065.535,65 

Recursos financers emprats:   

Majors ingressos 1.065.535,65 

TOTAL FINANÇAMENT 1.065.535,65 

 
 
2. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un 

edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, 
l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que s’han indicat. 

 
 
 
 
5. 2016/698 Aprovar, si s'escau, la sol·licitud d'assignació de fons al Ministeri d'Indústria, Energia i 

Turisme en base a l'Ordre IET/458/2015. 
 

Sr. Alcalde: El punt cinc seria aprovar si s’escau la sol·licitud d’assignació de fons al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, en bases a l’ordre 458/2015, i demanaria a la regidora de turisme i 
promoció econòmica que fes una explicació del punt.  

Sra. Pérez: Sí, bon dia. Aquesta ordre ministerial parla d’unes subvencions que s’otorguen als municipis 
afectats per l’activitat de la central nuclear. Aquestes subvencions es donen als municipis afectats en 
base a la distància que tenim a la central. En el nostre cas podem sol·licitar una subvenció de 137.000 
euros i aquesta subvenció ha d’anar destinada a fer un projecte que vagi destinat a la millora turística, 
o bé a fomentar l’ocupació. Llavors el que hem presentat nosaltres des de l’equip de govern és un Casal 
de Mar a Miami Platja. Aquest casal de mar seria com la base nàutica que tenim ara, però bueno, molt 
més gran, això ens permet ampliar l’oferta d’activitats nàutiques i lúdiques. Això també fa mà amb la 
idea de com que la base nàutica que tenim actualment li hem de buscar una altra ubicació perquè si el 
projecte de Passeig de les Cales, el dia que es comenci, doncs aquesta base nàutica està afectada en 
la ubicació en que està ara, doncs li havíem de buscar una altra ubicació, i és per això que hem proposat, 
no sé si heu vist el projecte, perquè jo no vaig estar quan es va explicar això, s’ha proposat la... està 
situada al passeig Marítim de la Platja Cristall, amb un solar que té l’Ajuntament, i bueno, aquí es faria 
la construcció d’aquest casal. Això es fa per ampliar també el sector del turisme nàutic, i també dins 
d’aquest casal hi ha previst fer un centre d’interpretació del mar, que també ens ajuda a potenciar 
visitants fora de temporada, també de cara als col·legis, ens ajuda a ampliar la carta que tenim ara 
d’activitats aquàtiques. I si teniu alguna pregunta doncs us vaig contestant. 

Sr. Alcalde: Gràcies. Seguim amb la intervenció dels grups. Per part de la FIC, no? Senyora Aragonès? 
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Sra. Aragonès: Bé a nosaltres ens interessa, ens sembla molt interessant la proposta, el que sí que 
volíem preguntar és que si aquest casal o club del mar estava inclòs en el PAM com a proposta? 

Sr. Alcalde: (...) abans del PAM, perquè quan vam entrar ja a l’any 2015 estava aquesta (inaudible 
0:27:50.0, al final no vam poder arribar-hi, i al final es va començar a treballar anteriorment del PAM. 

Sra. Aragonès: Aleshores entenem que no està inclosa en el PAM perquè ja estava... jo tenia entès  que 
això havia de passar pel ple doncs. És a dir, no la proposta en sí del club de mar, sinó el fet de dedicar 
la subvenció amb aquesta finalitat. És a dir, m’explico. Si nosaltres fem un PAM, no? Que són les accions, 
les prioritats encaminades a turisme i ocupació, que és la finalitat... no?, que els diners s’han de gastar 
en aquestes dues opcions, que d’alguna manera no es prioritzin les accions que es van aprovar al PAM, 
sinó una proposta que no s’apuntava com a prioritat turística. 

Sr. Alcalde: Val, és lo que li he respost,... aquest tema s’està treballant des d’abans del PAM, d’acord, 
perquè per sentar-se amb aquesta ordre ministerial (0:29:01.4) exigeix doncs diferents coses, no és un 
expedient que es pugui fer en dues setmanes, i es va començar a treballar des de principis d’any, 
aproximadament. I per això ha continuat. Gràcies. Per part de Convergència? 

Sr. Chamizo: Sí. A veure. Lo primer que hem de dir és que el nostre grup municipal sempre estarà a 
favor del turisme nàutic, que generi valor afegit i promocioni el nostre municipi. Creiem que amb 12 
quilòmetres de costa s’ha de generar una oferta turística adequada de qualitat que pugui atraure el 
màxim número de turistes, ja no tan sols turistes de quantitat sinó qualitatiu. Però bé, vist això està clar 
que falten idees. Creiem que aquest equip de govern es deixa enlluernar per projectes que no són reals 
però sí que son molt cars. I que ha demostrat un altre cop que amb la redacció d’aquest projecte, que 
tinc una còpia aquí, per crear un club de mar a Miami, que tindrà un cost de 275.000 euros, co-finançats 
137.000 pel ministeri d’Energia i Turisme, i 138.000 per nosaltres que suposo que s’haurà de pagar amb 
més finançament, suposo. Bé, jo intentaré ser... perquè hem vist el projecte, i intentaré ser clar i concret 
per demostrar que... suposo que el projecte l’hauran revisat. Però que avui nosaltres no podem votar a 
favor, sabem que s’aprovarà, però votarem en contra. Lo primer que hem de dir és que només la 
redacció d’aquest projecte, només la redacció ja ens ha costat 1.750 euros més IVA. Revisant el projecte, 
veiem que aquests 1.750 euros més IVA li hem de sumar un estudi previ, un avant-projecte, el projecte 
bàsic d’execució, i la direcció d’obres. Això va al voltant de 67.000 euros. Per tant, abans de començar 
a fer res ja estem parlant de 68.000. Sí? Bé, llavors nosaltres també ens preguntem que pensem que lo 
més coherent hagués estat com a punt de partida doncs al ser socis de la Estació Nàutica de la Costa 
Daurada, doncs parlar amb ells per demanar-lis una mica d’assessorament en un projecte creiem que 
important com és el club de mar. Ens consta que ni s’han dirigit a ells per fer un club de mar que sigui 
possible i viable econòmicament. El segon punt, ja com és habitual en aquest equip de govern, s’ha 
contractat la redacció d’aquest projecte a una empresa externa. Però el problema ja no són aquests 
1.750 euros que ha costat aquest informe, el problema i greu és pagar un informe que està copiat en 
varis apartats del projecte de l’Associació Espanyola d’Estacions Nàutiques, inclús les fotografies que 
surten en aquest informe són les mateixes que podem trobar per internet, i de fet, si tenen la possibilitat 
d’anar al club nàutic de Salou, a la seva entrada, al seu passadís, la seva exposició dels Jocs Olímpics 
de Tarragona també hi trobarà aquestes fotografies tant comentades. Copiar no és dolent, no? Com 
tampoc és mirar el que fa competència, però hagués estat bé posar una mica més de collita pròpia 
aquesta empresa que ha realitzat el projecte. Com he dit abans, aquest projecte no està al PAM, només 
figura el canvi d’ubicació i ampliació de serveis. Després hem de parlar, revisant el projecte, la viabilitat 
econòmica d’aquest projecte, que és la part interessant sens dubte, i fent una mica d’ullada veiem que 
per exemple, posaré un parell d’exemples, la xifra de socis, el primer any volen recaptar 10.000 euros. 
Per aconseguir aquesta xifra, el projecte diu que aquesta estació nàutica tindrà 50 socis i pagaran 200 
euros cada soci. Vostès saben quants socis té la Costa Daurada, Salou, Cambrils, Hospitalet, Mont-roig 
i Vandellós? Eh? I Ametlla de Mar? Tenen els mateixos socis que vostès en el primer any volen 
aconseguir. Saben quina és la tendència del consumidor? La idea de les cotes fixes, el fet de fer-se soci 



d’un club o fer-se qualsevol lligam va perdent força, jo crec que el turista nàutic lo que vol fer és arribar, 
fer l’activitat, marxar, i quedar-se durant el temps que li resti les seves vacances a fer un altre tipus de 
turisme. I avui en dia la gent vol gastar pel que consumeix. I en el moment, sense compromís de repetir 
les experiències. En aquest informe no tant sols no hi ha prevista aquesta tendència, sinó que volen 
incrementar la cota de socis el 50% el primer any, i un 150% el tercer any. Una altra incongruència del 
projecte que ens presenten, i ojo, l’estació nàutica vol recaptar més diners fent activitats de Pilates, Tai-
chi, i Yoga, que en activitats nàutiques o aquàtiques. Eh? Més incongruències. L’import es destina a la 
compra d’equips nàutics. Dels 275.000 d’inversió es destinaran 25.000 euros a la compra de material 
nàutic. Per tant, el material de l’estació sols és el 9% de la inversió total. Què comprenen aquests 25.000 
euros? Si pretenen rebre, segons el pla de viabilitat, 1.500 visites el primer any, o més de 5.000 visites a 
partir del cinquè any, ja en tindran prou, amb aquests 25.000? No hauria estat aquesta partida una de 
les prioritats? Després vostè ha parlat de l’aula de mar. Es pretén cobrar 20 euros per usuari. Trobem 
que és un preu excessiu comparant amb la resta del mercat. És a dir, per visitar l’aula de mar una família 
mitjana de quatre persones han de pagar 80 euros per unes experiències dirigides que tampoc en el 
projecte no ho posa, no tenim molt clar com ho volen enfocar, ja que precisament aquesta aula de mar 
en altres municipis veïns, són completament residuals i deficitàries. Directament, no hi va ningú, i molt 
menys si fan pagar aquests preus desorbitats. Un altre punt. Activitats que volen realitzar en aquesta 
estació nàutica. Algunes activitats que reflexa aquest informe no estan reglamentades en el nostre 
municipi, com pot ser el kite-surf. Després, veient el pla de viabilitat, també, el percentatge de personal, 
és un 75% de tots els costos operatius. 

Sra. Pérez: Perdona, el personal? 

Sr. Chamizo: Sí, el personal. Dels costos operatius és el 75%, eh? De tots els costos operatius del primer 
any. Tampoc suposo... quin personal ha d’haver-hi el primer any? Tampoc queda clar en aquest apartat. 
Després, les inversions que han de fer. El quadre d’inversions que presenta aquesta empresa és superior 
al cost del projecte en 37.500 euros. El quadre d’inversions no s’iguala a la compta de pèrdues i guanys 
si vostès s’ho revisen. Per tant, la xifra real quina seria? 275 o 312 mil? I del cas frau, millor no parlar-ne, 
perquè volem pensar que el Sr. Gallardo no ha tingut temps de fer-li un cop d’ull. Per tant, com que 
suposo que (inaudible 0:36:42.4) tal com ha dit la senyora regidora, el fons que porta l’Estat es pot 
dedicar a projectes que contribueixin al “desarrollo económico de los mismos o a la conservación y 
mejora del medio ambiente.” Pensem que aquests diners s’han de destinar a millorar l’atractiu turístic 
d’aquest municipi. Completament d’acord. Com per exemple, l’accés a les cales, fins que no es faci el 
projecte de les cales, la regeneració de la costa, juntament amb el Departament de Costa, la Ruta Miró, 
i anar de la mà per promocionar encara més el municipi de la mà de l’Associació de Càmpings i altres 
agents socials implicats. Per tant, el nostre vot, encara que estem a favor que el turisme nàutic sigui 
sostenible, ha de ser en contra, perquè pensem que aquí s’han de portar projectes seriosos, encarregats 
a empreses serioses, i si això passa, ens tindrà al costat. Gràcies. 

Sra. Pérez: Gràcies. Tinc la impressió que el seu problema és l’empresa que ha redactat el projecte, eh? 
Per tot lo que està dient. Jo et vaig contestant i si em deixo algo em dius. Has començat a dir que falten 
idees, que no és un projecte real, algo així has dit. Un projecte real, i em dius que estas a favor del 
turisme aquàtic, i ara em dius que no és un projecte real... parles d’un municipi de costa, 12 quilòmetres 
de litoral, de platges, i no tenim activitat aquàtica, dic jo que és el puesto per a fer activitats aquàtiques. 
No és que no sigui real. Si fem això en una població interior que no té mar, doncs bueno, les 
instal·lacions les tenim, tenim una platja molt gran. Perquè fem això? Per incrementar les activitats 
aquàtiques. Ara potser... em parlava al principi de 68.000 que és el cost del projecte, avant-projecte, 
tal. Vostè com sabrà, qualsevol infraestructura que es vol construir necessita un projecte d’un arquitecte, 
un avant-projecte, uns permisos, i s’han de pagar uns impostos. M’està parlant de lo que costarà fer un 
edifici. Això s’ha de pagar sí o sí. Estacions Nàutiques. M’estava dient que no m’he informat d’Estacions 
Nàutiques en aquest projecte. Miri jo em reuneixo amb Estacions Nàutiques, estic en contacte amb 
ells, la setmana passada vam tenir una reunió precisament, i sí que és veritat que no els ho he comentat 
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que fem el Casal de Mar, jo quan vaig a les reunions comento la problemàtica que tenim al nostre 
municipi, que no tenim empreses. Ells ho saben, sempre estem reclamant que no tenim empreses. No 
podem oferir activitats nàutiques, no som un Cambrils, no som una Ametlla de Mar, no som Salou, som 
diferents, necessitem ajuda. Què em diuen ells? Que no teniu empresaris, clar, que les instal·lacions 
que teniu és que potser no són les idònies, per què no volen venir els empresaris, perquè no teniu 
instal·lacions. Si tenim un projecte ambiciós, com és aquest, que és la idea, i tenim unes instal·lacions 
que valguin la pena, tindrem empresaris que vinguin. Això tema estació nàutica. Tema de la 
contractació de la persona que ha fet el projecte de les imatges que són copiades, que les han tret 
d’una altra, de la web... això no ho sé, perquè no sé com va. Potser l’ha tret de la web, tothom quan fa 
una feina, quan busques per l’internet i trobes una imatge, et va bé, això també no et puc dir el motiu, 
però no ho trobo tant malament. Si estàs buscant una imatge d’una platja i entres a internet, imágenes 
de playas...(Conversa creuada). La persona que va fer el projecte ha treballat a Estacions Nàutiques 
durant molt de temps, 16 anys, si no m’equivoco, té molta experiència, i és per això que se li va 
encomanar a ell. Suposo que hi haurà text que serà igual, però si l’objectiu és el mateix que tenia Salou, 
doncs perquè no posar-ho. I no estic defensant... bueno, estic defensant, perquè no me l’he mirat, el 
projecte de Salou, però si parla de objectius, l’objectiu de qualsevol municipi que fa un casal de mar o 
un club nàutic és el mateix. Número de socis. Torno enrere, si no tenim unes instal·lacions per fer 
aquestes activitats, no tindrem socis. No podem comparar el numero de socis que tenim ara com el 
que tindrem quan tinguem aquest casal construït. Som ambiciosos, i sí, creiem que tindrem bastant 
número de socis. Tema del personal, de quantes persones estarien treballant. En principi, sí que hi ha 
d’haver una persona, hi haurà persones contractades, per l’Ajuntament, però el que volem és que 
aquest sigui un espai on les empreses que es dediquin a temes nàutics tinguin aquí el seu espai. No es 
tractarà de contractar, no sé, un professor d’snorquel, un professor de pàdel-surf, un professor de vela, 
aquests empresaris que formen part de l’estació nàutica tindran aquí el seu lloc per fer les seves 
activitats. I no sé si em deixo algo més. 

Sr. Alcalde: Gràcies. 

Sr. Chamizo: Bé, replicant. Primer, jo no tinc cap problema amb l’empresa o la persona que ha redactat 
el projecte. Jo tinc problema amb que aquesta persona, o aquesta empresa que ha fet un projecte, 
aquest projecte a dia d’avui no és real i no és creïble. D’acord? I a mi em sabria greu que com a alcalde 
o com a regidor de turisme que jo encarregués un projecte o una redacció d’un projecte d’un club de 
mar important, i molt apartats d’aquests projecte fossin un copy-pegui. Només canviant el color de la 
lletra, el tipus de lletra, i afegint fotos d’altres projectes de l’Associació Espanyola d’Estacions Nàutiques 
de la Costa Daurada. No sé si això pot arribar a ser legal en tot el tema aquest de protecció de dades. 
Però lo que jo sé, i crec, que no és honest. Una altra part que m’ha dit. No han anat de la mà d’Estacions 
Nàutiques, ja ho de dit. Jo crec que com a socis que paguem 6.750 euros, lo primer que havien de fer 
almenys, és demanar-lis primer un assessorament, i si aquest assessorament no hagués estat possible, 
doncs hagués buscat en el mercat nàutic doncs alguna persona especialista en el tema. Vostès les han 
buscat, i aquesta persona vostè m’ha dit que està a l’Associació Espanyola d’Estacions Nàutiques. 
Bueno, aquesta persona, i mereix tots els respectes, aquesta persona fa temps que no treballa, que ha 
cessat de gerent, sap vostè que l’Associació Espanyola d’Estacions Nàutiques està en concurs 
d’acreditors? D’acord? (Conversa creuada) Està segur? Doncs ja li demostraré. Jo no tinc cap problema, 
cap problema, cap ni un, amb aquesta empresa, ni amb aquesta persona. Jo l’únic és que nosaltres, en 
aquest municipi que estem pagant per la redacció d’un projecte, en el que de manera flagrant, s’estan 
inflant les dades. D’acord? I una altra cosa. En aquest mateix informe parla de les places hoteleres. 
Vostè com a regidora de turisme sabrà les places hoteleres que tenim. No anomena ni els càmpings. 
En aquest mateix estudi parla de tots els mercats, francès, alemany, fins i tot escandinau. Jo no veig 
sueques per Miami ni Mont-roig. Jo crec que hem de destinar més diners a fer una promoció més gran 
per portar aquest tipus de turisme. El que passa que bueno, què vol que li digui, no estem d’acord en 
com s’ha portat aquest tema. Vol més exemples? L’estació nàutica de Galícia va pagar 20.000 euros fa 
quatre mesos a l’Associació Espanyola d’Estacions Nàutiques i ara no sap on té que anar. Ara, jo ja li he 



dit. Ens porten un projecte seriós, nosaltes ens tindrà al costat. Jo quan era regidor de turisme era la 
primera persona que veia i em donava a l’olla de com podíem, que això ho hem parlat moltes vegades 
amb el senyor Ferran Pellicer, calcular el retorn que rebíem d’aquests 6.750 euros. D’acord? En l’estació 
nàutica d’ara, doncs es fan poques activitats, estic d’acord que s’ha d’ampliar l’oferta, i no li trobava el 
què, la solució que li trobava, es posar-se en contacte amb l’Associació Espanyola d’Estacions 
Nàutiques, doncs era treure a concurs la explotació de la base nàutica de Mont-roig – Miami com s’ha 
fet en altres pobles. 

Sra. Pérez: I ho va fer? 

Sr. Chamizo: No, perquè vam marxar de l’equip de govern. Estic parlant del mes de febrer, i nosaltres 
vam marxar el mes de març. Per tant, aquesta era l’última idea i la idea més viable que pensava jo en 
aquest cas de treure-li rendiment, ampliar l’oferta, i que fos una empresa exterior, amb una concessió 
amb un temps bastant important, la que portés aquest tema. 

Sr. Alcalde: Gràcies. 

Sra. Pérez: Sí, a veure, vostè torna a dir que no és real. M’emprenya una mica que digui que no és real, 
i ho ha dit vàries vegades. (Conversa creuada) Ara estic parlant jo. Vostè m’ha tornat a dir lo del projecte, 
que és un copy-pegui, que tu quan fas un projecte, entenc que s’ha fet per això, com a professional 
que és, tu has d’agafar mostres de mercat, si vols justificar una causa, has de buscar un municipi que 
sigui més a prop o més lluny, però que hagi tingut una viabilitat i per això es busquen mostres de 
mercat. I això és diu mostres de mercat. Estacions Nàutiques... 

Sr. Alcalde: Jo us agrairia... entenc que no us pugui agradar el projecte, ho entenc, però escolta, 
defenseu-ho amb respecte, la vostra postura. (Conversa creuada) 

Sra. Pérez:. Si dic mostres de mercat, s’entèn, oi? No passa res. Val, això ho fem amb la idea d’ampliar 
l’activitat nàutica, d’aconseguir atreure més turístics del segment nàutic, de també promoure que la 
gent del municipi practiqui activitats aquàtiques, i per això volem dotar el nostre municipi d’unes 
instal·lacions que reuneixin les condicions per poder fer-ho, i que a més a més poguem atraure 
empresariat per a que puguin treballar al nostre municipi, i és per això que fem aquest projecte. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Gràcies. A veure, per poder tancar el tema, la persona que ha redactat aquest estudi resulta 
que ha estat al front de les estacions nàutiques d’Espanya des de fa molts anys. Vostè em demana que 
vagi a parlar amb els Estacions Nàutiques. Quan es va iniciar aquest tema, que ja ho vaig dir abans, de 
finals d’anys, principis d’any, ens van posar en contacte amb l’Associació Espanyola d’Estacions 
Nàutiques, i vam començar a parlar amb aquesta persona. Que a vostè li agradarà més el projecte o 
que no li agradarà? Escolti’m, el que sí que no em pot discutir és la validesa de la persona, després de 
tants anys. El que està passant ara a les estacions nàutiques, escolti, jo en aquell moment ni ho sabia, i 
en reservo d’opinar perquè no tinc tota la informació. En qualsevol cas, si (inaudible) la vàlua de la 
persona està suficientment contrastada. Vostè fa una sèrie d’afirmacions que queden dintre del ple, 
que en el seu moment es trauran. Vostè com a regidor de turisme, totes les accions que va prendre van 
tindre èxit? Totes les despeses que va fer van tindre retorn? 

Sr. Chamizo: Bé, les despeses que vam fer, intentàvem que hi hagués retorn. Clar, abans de gastar... 

SR. Alcalde: Jo li fico un exemple. Vostès van encarregar una APP (0:51:04.2), es van gastar 7.000 euros, 
i aquesta APP s’ha quedat en un calaix. És un exemple, eh? I acabem el punt. (Conversa creuada). És 
simplement un exemple, un només, d’un projecte que es va iniciar i que al final no ha tingut el resultat 
que preveuen. Ho van fer expressament? No, segur que no, quan ho va plantejar va dir, segur que té 
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èxit. I al final no va tindre la resposta. Nosaltres el que estem plantejant aquí, estem convençuts que 
tindrà un bon resultat. S’ha encarregat a una persona que entenem que està contrastada la seva 
professionalitat respecte aquest món, que hi ha errors, que hi ha coses, bueno, s’hauran de revisar, però 
si més no, nosaltres estem convençuts que és un bon projecte pel nostre municipi. I ara sí, passaríem 
(conversa creuada). Senyor Chamizo, li retiro la paraula. 

Sr. Chamizo: Ho diré a precs i preguntes. 
Sr. Alcalde: Lo que vulgui. Passarem ara sí a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? 
Quedaria doncs aprovat el punt. 
 
Identificació de l’expedient Assignació de fons del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme en 

base a l’Ordre IET/458/2015  
Expedient número 06/2016 DEC 
Tràmit:   ordinari     
 
Fets 
1. El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme publica en el BOE número 65 (17.03.2015) l’Ordre 

IET/458/2015, d’11 de març, per la que es regulen les assignacions als municipis de l’entorn de les 
instal·lacions nuclears, amb càrrec al Fons per al  finançament de les activitats del Pla General de 
Residus Radioactius. 

 
2. L’objecte de la convocatòria es la regulació de l’assignació de fons amb càrrec al Fons per al 

finançament de les activitats del Pla General de Residus Radioactius, destinats als municipis de 
l’entorn de determinades categories d’instal·lacions nuclears, pel qual  s’estableixen aquestes 
categories, els municipis amb dret a assignació i els criteris de repartiment dels fons assignats, així 
com el cofinançament d’activitats de desenvolupament local, la seva aprovació i seguiment.  

 
3. Els articles 2 i 3 de l’esmentada  Ordre estableixen les categories de les instal·lacions i els municipis 

amb dret a l’assignació. I els articles 9 i 10 decreten el cofinançament de les activitats de 
desenvolupament local com a mesura addicional pels municipis que rebin assignacions, així com el 
procediment a seguir per demanar-lo.  

 
4. El termini per presentar les sol·licituds d’assignació és el 30 de juny de cada any. Les sol·licituds i la 

documentació tècnica ha d’estar aprovada corresponent pel Ple. 
 
5. Davant de la situació socio-econòmica actual, la regidoria d’Impuls econòmic i ocupació considera 

idoni crear un nou espai dedicat al turisme nàutic per fomentar el turisme i ocupació del municipi.  
S’ha contractat els serveis externs del Sr. Rafael Moreno Sánches per tal de redactar la 
documentació tècnica corresponent a  l’Ordre IET/458/2015, d’11 de març, per la que es regulen 
les assignacions als municipis de l’entorn de les instal·lacions nuclears, amb càrrec al Fons per al  
finançament de les activitats del Pla General de Residus Radioactius.  

 
6. S’ha redactat el Projecte de creació del Club de Mar de Miami Platja, amb un pressupost total de 

275.000,00 euros i un finançament de 138.000,00 euros aportats per l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp i 137.000,00 euros cofinançats pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 

 

7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 1 de juny de 2016. 
 
Fonaments de dret 
 



1. Ordre IET/458/2015, d’11 de març, que regula les assignacions als municipis de l’entorn de les 
instal·lacions nuclears, amb càrrec al Fons per al  finançament de les activitats del Pla General de 
Residus Radioactius (BOE número 65 del 17.03.2015). 

 
El Ple de l’Ajuntament, amb 10 vots a favor (grups municipals : PSC; A-VX+; IMM; Grup mixt; ERC) i 
5 vots en contra (grups municipals: CIU i FIC) acorda:  
1. Aprovar el projecte de creació del Club de Mar de Miami Platja, amb un pressupost total de 

275.000,00 euros (IVA inclòs). 
 
2. Sol·licitar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme l’assignació de fons amb càrreg al Fondo para 

la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, com a municipi de 
l’entorn de les instal.lacions nuclears, per tirar endavant el projecte de creació del Club de Mar de 
Miami Platja, acollint-se a l’Ordre IET/458/2015. 

 
6. Afers sobrevinguts 
 
Es proposa l’adopció del següent acord, prèviament apreciada la urgència per unanimitat dels 
membres assistents: 
 
Passaríem al punt sis, afers sobrevinguts. En aquest cas als regidors els hi he repartit dos punts 
sobrevinguts, primer la urgència de cada un, ho fem per separat, senyor secretari? 
El primer que passaríem com a sobrevingut és aprovar si s’escau la compatibilitat per a l’exercici d’una 
segona activitat privada de la Senyora Francisca García Andrades. Aquí ens trobem el cas d’una 
treballadora de l’Ajuntament que demana una segona activitat i demana la compatibilitat. Passaríem 
primer a la votació de la urgència. Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat s’aprovaria el punt. I ara 
sí, tenen el punt damunt de la taula. Alguna pregunta al respecte? Donem cinc minuts? Per part de 
Convergència i Unió? No? Doncs passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria doncs 
el punt aprovat per unanimitat.  
 
6.1 Aprovar, si s'escau, la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada de la Sra. 
Francisca Garcia Andrades. 
 
Identificació de l’expedient       Sol·licitud d’autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una 

segona activitat privada de la Sra. Francisca Garcia Andrades 
Expedient número                         Serveis Interns/Secretaria General/RRHH/mam/981/2016 
Tràmit:                                              Resolució 
 
Fets 
1. El dia 19 de maig de 2016, la Sra. Francisca Garcia Andrades, funcionaria interina d’aquest 

ajuntament, Auxiliar Administrativa, grup C subgrup C2, presenta sol·licitud al registre general 
d’entrada amb núm. 2016/5899 sol·licitant la compatibilitat al servei de l’Administració Pública. 

 
2. Vista la declaració d’activitats efectuada el dia 19 de maig de 2016 per la Sra. Francisca Garcia 

Andrades, funcionaria interina d’aquest ajuntament, auxilia administrativa del departament 
d’intervenció, grup C subgrup C2, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici 
d'una segona activitat privada per compte propi de comerç al por menor d’articles pirotècnics des 
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del dia 17 de juny de 2016 i fins al dia 25 de juny de 2016. La dedicació a la segona activitat serà de 
tardes-vespres, distribuïdes fora de la jornada laboral. 

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

possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma 
de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària 
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici 
d’ambdues activitats. 

 
4. Vist l’informe favorable del Secretari accidental, senyor Octavi Anguera Ortiga, de data 23 de maig 

de 2016. 
 
Fonaments de dret 
1. Llei 53/84, 26 de desembre d’incompatibilitats del Personal de les Administracions Públiques. 
 
2. Llei 21/87, 26 de novembre d’incompatibilitats dels Funcionaris de la Generalitat. 
 
3. Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats 

locals. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:  
1. Autoritzar a la Sra. Francisca Garcia Andrades la compatibilitat de l’activitat privada prestant serveis 

per compte propi de comerç al por menor d’articles pirotècnics des del dia 17 de juny de 2016 i fins 
al dia 25 de juny de 2016 amb una dedicació, a la segona activitat, de tardes-vespres distribuïdes 
fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, amb la que desenvolupa com a 
funcionaria interina d’aquest ajuntament, auxiliar administrativa, grup C subgrup C2, amb  jornada 
complerta. 

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

- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés 
la seva imparcialitat o independència, 
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó 
del càrrec, 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

 
3. La Sra. Francisca Garcia Andrades, està obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament 

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

 
Peu de recurs 
 
Contra aquesta resolució, podeu presentar una reclamació prèvia a la via administrativa, transcorregut 
un mes sense que se li hagi notificat cap resolució, el treballador pot considerar desestimada la 
reclamació a l’efecte d’emprendre l’acció judicial laboral, tal hi com estableix l’article 125 de la llei 



30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu (LRJ-PAC). 
 
6.2 Aprovar, si s’escau, l’adhesió al Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Baix Camp 
per al període 2016-2019. 
 
Sr. Alcalde: El següent punt, també sobrevingut, aquí és l’adhesió al pla de polítiques de dones del 
Consell Comarcal, per al període 2016-2019. La regidora farà una breu... podem votar la urgència, o 
voleu una explicació de...? Sí? Vots en contra? Abstencions? S’incorporaria doncs per unanimitat. Li 
demano doncs a la regidora que faci una explicació del punt, gràcies. 

Sra. Esquius: Bé, el que passem pel ple és com ha dit l’alcalde l’adhesió al pla de polítiques de dones i 
d’igualtat de la Comarca del Baix Camp per al període 2016-1019, i ho passem pel ple d’avui per dos 
motius. Un per poder avançar el nomenament al consell consultiu de les dones de totes les regidores 
de la corporació, que s’ha de fer abans de juliol, i que seran membres (inaudible) d’aquest consell 
consultiu, i de l’altra, poder entrar en temps per demanar una subvenció per a les polítiques de dones, 
i accedir a unes activitats subvencionades en forma de tallers, xerrades, difusió etc., que formen part 
d’un programa que es diu Dona, Salut i Esport, i que es portarà a terme els mesos d’octubre i novembre, 
i que s’han de sol·licitar en aquest moment. Llavors els punts que es proposa el ple per aprovar són, 
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a aquest pla de polítiques de dones i igualtat 
que va aprovar el Consell Comarcal, en segon lloc, nomenar les regidores de l’Ajuntament per a que 
formin part d’aquest consell consultiu de les dones, el tercer punt seria sol·licitar a l’Institut Català de 
les Dones aquesta subvenció de la que us parlava per a revisar durant un mes aquest programa de 
Dones, Salut i Esport, i per últim comunicar aquesta adhesió al Consell Comarcal perquè... doncs... els 
efectes que corresponguin. 

Sr. Alcalde: Gràcies. Sí, senyor Aragonès, vostè vol intervenir? Senyora Aragonès. 

Sra. Aragonès: Si sabem l’import de la subvenció. 

Sra. Esquius: Sí, perdó, està aquí, en el punt 3.1. Són 2.610,16 euros. Són un total de nou activitats, on 
hi ha entre elles tallers d’autoestima, de postura, de prevenció de violència de gènere, i també hem 
recollit...  

Sra. Aragonès:  De postura? 

Sra. Esquius: Sí, de les dones, de la... bueno, hi ha varis tallers, que són una proposta que ha fet el 
Consell Comarcal, i ha moltíssims... hi ha una trentena de tallers dedicats tots a la dona, a la seva salut, 
com diu el programa, Salut i Esport. Tant la salut emocional com la salut corporal, com la prevenció de 
la violència de gènere. I també hem afegit, ja que a la moció presentada, que es presentarà ara per CiU 
que es va parlar a la junta de portaveus, hem afegit un de primers auxilis. 

Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? No? Doncs passarem a la votació. Vots en contra? Abstencions? 
Quedaria doncs el punt aprovat per unanimitat. 
 
 
Identificació de l’expedient Adhesió al Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal 

del Baix Camp per al  període 2016-2019 
Expedient núm.   Serveis interns/Cultura 
Tràmit     Adhesió 
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Fets. 
 
En data 16 de febrer de 2016 la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar el Pla 
comarcal de Polítiques de Dones, per al període 2016/2019. 
 
Aquest Pla té com a propòsit principal establir un marc d’actuació en relació a l’assoliment de la igualtat 
efectiva entre dones i homes compensant les situacions de desequilibri i les expressions de 
discriminació encara existents. 
 
El Pla queda dividit amb 6 eixos on els objectius generals són: 
 

• Eix 1: INTEGRACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERE: Garantir la integració de la perspectiva 
de gènere al es estructures i als Plans, Programes i Projectes de Desenvolupament econòmic, 
social, educatiu, cultural i territorial que s’apliquin a la comarca del Baix Camp, propiciant 
l’equilibri en al representació, decisió i gestió de les intervencions, accions i polítiques 
desenvolupades. 

 
• Eix 2: TRANSFORMACIÓ SOCIAL VERS LA IGUALTAT: Sensibilitzar la societat sobre la 

importància de modificar la concepció androcèntrica del món i superar les creences 
estereotipades sobre la construcció del gènere per tal d’eliminar discriminacions i desigualtats 
a partir d’atorgar el mateix valor social a homes i dones. 

 
• Eix 3: PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Potenciar la representació de les dones a l’espai públic 

mitjançant la coparticipació en la presa de decisions tant a títol individual com a través de les 
seves associacions, millorant així les possibilitats d’igualtat d’oportunitats i tracte entre homes 
i dones a tots els espais socials. 

 

• Eix 4: TREBALL, CORRESPONSABILITAT O NOUS USOS DEL TEMPS: Millorar les possibilitats 
de participació de les dones a la via pública a través de ala concreció d’un projecte professional 
i empresarial que repercuteixi en l’augment del a representativitat d’aquestes en l’àmbit 
econòmic i laboral de la comarca del Baix Camp i avançar en la corresponsabilitat d’homes i 
dones en l’espai familiar i domèstic per millora el desenvolupament de l’espai laboral i persones 
de dones. 

 
• Eix 5: QUALITAT DE VIDA I CHOESIÓ SOCIAL: Millorar la qualitat de vida de les dones de la 

comarca del Baix Camp i facilitar la integració social de totes les persones. 

 
• Eix 6: ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: Abordar des d’una perspectiva integral i 

de gènere el fenomen estructural de la violència masclista i desenvolupar estratègies de 
prevenció i sensibilització sobre totes les tipologies, formes i àmbits de la violència masclista. 

Un dels requisits per sol·licitar subvencions a l’Institut Català de les Dones és tenir el Pla de Polítiques 
de Dones local o estar adherits al Pla de Polítiques de Dones de la comarca del Baix Camp. 



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

local de Catalunya 
 
2. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei comarcal de 

Catalunya. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:   
 
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp al Pla comarcal de Polítiques de Dones 

i d’Igualtat aprovat pel Consell Comarcal del Baix Camp per al període 2016/2019. 

2. Nomenar les regidores XX, membres de l’Assemblea de Consell Consultiu de les Dones del Baix 
Camp. 

3. Comunicar aquesta adhesió al Consell Comarcal del Baix Camp als efectes procedents. 

 

Sr. Alcalde: El punt set serien mocions. Tenim únicament una moció que ha presentat el grup de 
Convergència i Unió. Si volen sisplau fer una explicació. 
 
7. Mocions 
 
7.1 MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UN PROGRAMA DE FORMACIÓ EN PRIMERS AUXILIS I DEA 

Sra. Margalef: Gràcies. És una moció per la creació d’un programa de formació en primers auxilis i DEA. 
Llavors el que proposem és que es valori tècnicament i econòmicament la creació del programa Mont-
roig Cardioprotegit per oferir la possibilitat de realitzar accions formatives en primers auxilis i DEA, a 
membres d’entitats i associacions del municipi tant esportives com no, a la ciutadania que així ho 
desitgi, i a l’alumnat d’escoles i instituts amb el vist i plau de l’equip docent. 

Sr. Alcalde: Gràcies. En aquest cas l’altre dia no us ho vaig dir. Aquesta proposta està dintre del PAM, 
crec, però bueno, no passa res. Senyor Gairal? 

Sr. Gairal: Bueno, no, li agraeixo al grup municipal de Convergència i Unió la aportació aquesta, perquè 
demostra que en qüestions de salut tots podem anar a una i tots pretenem el mateix, i en qüestions 
com aquesta precisament. Jo li faré una mica l’explicació de la situació actual en aquest cas. L’any 2015, 
que ha havíem sortit del problema econòmic que teníem prèviament, vam fer un programa, una idea 
general de com teníem que fer tot el municipi amb lo que és desfibril·ladors, és a dir, instal·lar 
desfibril·ladors en tot el municipi. Es va fer un programa de dir cada any n’instal·lem tants, i al cap de 
cinc anys tot el poble i tot el municipi instal·lat. Això va ser un projecte que vam tindre i vam començar 
el 2015. El 2014 ja havíem exigit a l’empresa concessionària a través de socorrisme, els hi havíem exigit 
que en tots els llocs de primers auxilis de les platges i les piscines hi hagués desfibril·lador. Ja se’ls havia 
exigit el 2014. I el 2015 vam començar a instal·lar nosaltres. Se’n van instal·lar dos a Miami i dos a Mont-
roig, als llocs que es va creure oportú que coincidia bastant, eren els poliesportius, i a la oficina 
municipal que està a prop del casal, i aquí a Mont-roig aquí a aquesta casa perquè era molt cèntrica 
del casc antic, i el poliesportiu perquè també era al casc nou. El 2016 que és enguany, hi ha també un 
pressupost, tot pressupostat al pressupost municipal, també n’anavem a demanar dos més, dos 
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s’instal·laran, un a la farmàcia de Miami, de l’avinguda Barcelona, i l’altre a l’altra farmàcia de Miami, ja 
hi ha l’ordre de que s’instal·lin. Aquí a Mont-roig falta l’informe de l’enginyer, per acordar el lloc on 
tenen que anar a Mont-roig, perquè de les distàncies hi ha una certa discrepància d’on és més adequat 
instal·lar. Però falta l’informe de l’enginyer i també s’instal·la a Mont-roig. Per lo tant hi haurà quatre a 
Miami i quatre a Mont-roig aquest 2016. També se’n va comprar un altre, a petició de l’equip mèdic del 
CAP, se’n va comprar un altre pel vehicle aquest d’atenció domiciliària, també entra dintre del nostre 
conjunt de desfibril·ladors. De desfibril·ladors n’hi ha de dos tipus, els automàtics i els semi-automàtics. 
Nosaltres vam creure convenient comprar els automàtics, ho fan tot, absolutament tot, i no hi pot haver 
errors d’aquests de “ahora pulse” i hi ha una sèrie de condicions per a la persona que ha d’actuar que 
en aquests moments pot estar molt nerviosa. Aquests s’instal·len i ja ho fa tot l’aparell. Són una mica 
més cars però la recompensa és que és millor perquè ja no posa pressió a la persona que ha de fer 
maniobres, de tocar botons quan es pot equivocar. També vam optar per agafar un model únic per a 
tot el municipi, perquè no hi hagi diferències entre tots els models. I a més un model que sigui 
homologat, perquè al mercat hi ha molt models que no estan homologats. Vam fer una cosa de garantia 
d’homologació. També vam fer... Bueno, estic fent una explicació extensa, si volen l’abrevio. També 
vam fer un seguro de robo i desperfectes per si de cas hi hagués algun desperfecte o activitat vandàlica, 
cosa que es va produir en aquesta casa. L’estudi que havíem fet nosaltres també a nivell de tot 
Catalunya és que no hi ha problemes en quant a vandalisme. En aquest aspecte, només en vam tenir 
un, cosa curiosa, el més controlat, el del mig del poble. Els que estan a fora doncs no. Cada any 
s’intentarà comprar dos o quatre més, fins a arribar al màxim. S’intentarà posar també cada any, 
depenent del pressupost, sinó el senyor Gallardo també... són coses que dius, tira endavant, però té 
les seves limitacions, s’intentarà posar un en cada urbanització. Això en quant a la instal·lació d’equips. 
En quant a la formació, aquí al municipi es calcula que hi ha una vuitantena de persones que tenen 
formació. Per quins motius, perquè s’han espavilat, o perquè treballen, o col·laboren amb algunes 
institucions que els donen la formació. I a l’any 2015 quan es van instal·lar els primers, ja es va fer una 
formació al personal dels dos poliesportius, en total 16 persones, perquè aquesta formació és de 8 
persones màxim, de 6 hores de duració mínim. Ho va fer l’empresa que havia (inaudible 1:02:59.0) de 
platges, una de les millors que va ofertar. Per tant són 16 treballadors de l’Ajuntament que tenen 
aquesta formació. Per enguany ja està pressupostat per fer un mínim de 10 cursos. I llavors és lo que jo 
anava a proposar (inaudible) aquesta moció, que considero perfecte, l’únic que els apartats on diuen 
“als membres d’entitats, als alumnats i a la ciutadania en general” ho canviaria a la ciutadania que així 
ho desitgi, perquè els col·lectius i els alumnats ja estan dins la ciutadania. És a les persones interessades 
del poble. Ara estem estudiant la proposta del curs, quan farem aquests cursos, i que es coordinin amb 
la instal·lació d’aquests quatre desfibril·ladors, que serà o ara a començaments d’estiu, o 
immediatament en acabar l’estiu. I es farà un avis públic per totes les persones que vulguin fer aquest 
curs. Llavors calculo que a finals d’any hi haurà una formació en tot el municipi d’unes 160 persones 
formades per utilitzar aquests aparells. I l’any que ve si podem incrementar el pressupost per a més 
formació i desfibril·ladors, ho podem fer perfectament en els pressupostos. I llavors el que sí que 
interessa és que qualsevol persona que estigui molt interessada en fer-ho, que aquests cursos estiguin 
oberts a tot el públic. 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Gairal. 

Sr. Moreno: Una consulta. A l’institut hi hauria possibilitat de que es pogués fer alguna xerrada o oferir 
a l’alumnat que hi ha indiferentment a l’EGB per exemple, és algo que es pot informar però a la ESO 
potser seria un lloc bastant... 

Sr. Gairal: Perdona... el que és la formació, això ja està establert per la Generalitat, hi ha una formació 
reglada i diu que la formació ha de tenir aquests continguts, tal, tal, tal, és un curs oficial. Una altra cosa 
és anar a fer una xerrada de com funciona una cosa, això es pot estudiar i es pot mirar. Per exemple, 
ara em sembla que la Biblioteca Joan Miró farà una xerrada, i a la biblioteca de Miami, però xerrades 
informatives, no formació. Però no estaria malament fer una xerrada informativa als instituts, per 



exemple. Però qualsevol alumne que tingui l’edat pot participar en aquests cursos que farem. I obtenir 
una titulació oficial. 

Sr. Abbas: Perdona un moment, en quina edat hi ha límit? 

Sr. Gairal: És a partir dels 16 anys. 

Sr. Abbas: Gràcies. 

Sr. Alcalde: Si no hi ha més intervencions passaríem a votar la moció. En contra? Abstencions? Doncs 
aprovada per unanimitat.  
 
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món occidental i, d’entre aquestes 
destaca la mort sobtada cardíaca. 
A Catalunya, cada any perden la vida entre 3.000 i 4.000 persones per mort sobtada cardíaca, és a dir, 
després que el cor –per un problema elèctric- deixi de bombar sang. Afecta persones de totes les edats 
i sexes i és imprevisible. 
L’evidència científica ha establert que les possibilitats de sobreviure a un aturada cardíaca depenen 
d’un reconeixement precoç d’aquesta situació d’aturada cardíaca, definida com una situació en què hi 
ha una persona inconscient i que no respira amb normalitat, una activació i resposta precoç dels 
sistemes d’emergències, un inici precoç de les maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP)
  i desfibril·lació precoç. Aquestes accions s’emmarquen en l’anomenada cadena de 
supervivència. 
Tenint en compte que el nostre municipi disposa de diversos desfibril·ladors externs automàtics (DEA) 
situats en llocs estratègics. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 

1. Valorar tècnicament i econòmica la creació d’un Programa “Mont-roig cardioprotegit “ que 
ofereix la possibilitat de realitzar accions formatives en primers auxilis i DEA: 
a) Als membres de les entitats i associacions del municipi, tant esportives com no. 
b) A la ciutadania que així ho desitgi. 
c) A l’alumnat de les escoles i de l’Institut amb el vistiplau de l’equip docent. 

 
8. Precs i preguntes 

Sr. Alcalde: No hi ha més mocions, passaríem al punt vuit, precs i preguntes. Senyor Aragonès. 

Sr. Aragonès: Una curiositat, així com les empreses van demanar la devolució dels cèntims sanitari 
(1:06:03.9), l’Ajuntament no va demanar que se li tornés? 

Sr. Alcalde: Això va ser l’any passat, no? En el mandat passat quan vostè estava al govern. Es va demanar 
a les empreses, però comenten que l’Ajuntament no es va demanar. Es podria demanar... 

Sr. Aragonès: No ho sé, el que sí que sé és que quan estava a l’equip de govern, en algunes juntes ho 
vaig proposar, com que el concejal d’Hisenda és el mateix que hi havia abans, i l’alcalde és el tinent 
d’alcalde, clar, trasllado la pregunta, perquè les empreses sí que han cobrat els cèntims sanitari, se’ls hi 
va retornant, i bueno, si més no, crec que l’Ajuntament també tindria que haver-hi reclamat. 

Sr. Alcalde: Farem una consulta amb intervenció i si es pot reclamar ho reclamarem, evidentment. 
Gràcies. Per part d’Esquerra, alguna pregunta? 
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Sr. Abbas: Sí, bon dia. Hem rebut queixes dels nostres veïns i veïnes de les urbanitzacions de Les Planes 
per la inexistència de senyalització. La nostra pregunta és, per quin motiu no hi ha cap senyalització de 
direcció o d’ubicació de la dita urbanització? 

Sr. Alcalde: Les Planes... Huertos Miami... 

Sr. Abbas: El nom es va canviar, Huertos Miami ara és Les Planes. No hi ha cap senyalització... 

Sr. Alcalde: El tema és que aquesta urbanització encara no està fet el projecte d’urbanització, s’ha de 
fer el projecte d’urbanització, i dintre del projecte d’urbanització està contemplada tant l’accés asfaltat 
i senyalitzat i tot això. El que sí que podem fer en tot cas és mirar de posar un rètol a peu del pont de 
l’autopista perquè ho indiqui. El que passa és que això està dins del projecte d’urbanització que s’ha 
de desenvolupar per part dels propietaris de la urbanització. Ficar un rètol... sí. Valorarem posar un rètol 
allà al peu de l’autopista. 

Sr. Abbas: És que no n’hi ha cap, ni baixant de Mont-roig ni pujant del camí de Sant Miquel cap dalt. 
Almenys un parell o tres de rètols no anirien malament.  

Sr. Alcalde: Sí. 

Sr. Abbas: Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde: Alguna pregunta més per part d’Esquerra? Li explicaria en tot cas el regidor per part de la 
senyora Aragonès a la junta de portaveus, em va demanar una explicació sobre el tema de la Casa de 
Cultura i li vaig dir que al ple li explicaria millor perquè no tenia tota la informació. 

Sr. Pellicer: Bé, és a dir, el projecte que es va aprovar el 2015 per demanar una subvenció i perquè era 
una necessitat de la rehabilitació d’aquest edifici, que té un import total de 140.000 euros, on hi ha una 
subvenció de 38.000, on es contempla doncs des de arreglar finestres que estan fetes malbé, façanes, 
i tota una sèrie d’instal·lacions elèctriques, posar aquest edifici tal com ha d’estar correctament, és el 
que contempla aquest projecte. Sé que quan s’han aconseguit els 100.000 euros va ser en una 
modificació de crèdit fa uns mesos en un plenari per poder dotar aquest d’allò, s’ha tret a licitar i s’ha 
adjudicat perquè es tenia que haver fet abans del 6 de juny, si no perdríem l’adjudicació. Sí que hi ha, 
en aquest període tant llarg, evidentment, l’Ajuntament ha tingut algun tipus d’actuació directa perquè 
hi havia coses que s’havien fet malbé, en el moment de l’execució, és evident que les coses que s’han 
fet es restaran de l’execució final i de la certificació perquè evidentment ja estan fetes. Perquè hi havia 
per exemple un tema de passar les ECA (inaudible 1:10:14.3) dels edificis públics, i això s’ha tingut que 
fer perquè no hi pot haver una situació que no hi hagi passat certes certificacions, un espai d’us públic. 
No sé si em deixo alguna cosa. 

Sra. Aragonès: Val, ens comenta que s’ha licitat i s’ha adjudicat? Podríem saber l’empresa? 

Sr. Pellicer: Sí... Edimo y Moreno. 

Sr. Alcalde: Es van demanar quatre pressupostos, dels quatre només en van enviar dues empreses, i 
l’empresa que s’ha adjudicat és Edimo y Moreno. 

Sra. Aragonès: Edimo y Moreno? 

Sr. Pelliecer: Sí, és una empresa del municipi. Vam demanar pressupostos a empreses del municipi. 



Sra. Aragonès: Molt bé. Quan ha dit d’instal·lacions elèctriques, l’aire condicionat s’inclou? 

Sr. Pellicer: Sí, hi ha serralleria, hi ha les façanes, els laterals, sobretot abaix a la biblioteca que hi ha un 
problema gros amb tot, clar, aquest projecte ve del 2015, d’unes mancances que té aquest edifici ja fa 
temps, i una vegada ja estigui executat ha de quedar amb totes les condicions d’ús correcte. 

Sra. Aragonès: Val, per tant s’entén que la biblioteca gaudirà també d’aire condicionat i calefacció. 

Sr. Pellicer: Sí, sí, el projecte contempla tot l’edifici. 

Sra. Aragonès: Molt bé, gràcies. Una segona pregunta anava dirigida al senyor Redondo, li dic a vostè 
si la pot recollir, aleshores... A veure, va relacionat com constantment anem traient i donem 
coneixement aquí en els plens dels actes vandàlics que es produeixen al voltant del camp de futbol de 
Mont-roig. En aquesta última ocasió tres incendis gairebé un darrerre de l’altre, i aleshores com que ve 
sent un costum i d’alguna manera ens responen que sí, es mirarà de fer alguna cosa, la pregunta és 
aquesta, quines mesures es preveuen o s’intentaran prendre i a nivell de prevenció s’ha plantejat alguna 
actuació. 

Sr. Alcalde: Si ens permet li contestarem al proper ple, realment totes aquestes incidències, com estan 
recollides, com s’han produït, i en base d’això l’informarem i mirarem si realment hi ha hagut, no si 
realment hi ha hagut incidències, sinó si per part de la policia ha passat més o no. Sisplau? 

Sr. Pellicer: I a més amb les coses que estan xafant, posant un exemple, avui per avui no sé què està 
passant i quina actitud tenen les persones que ho fan, estem reparant constantment i contínuament 
valles de parcs, i poso l’exemple d’aquí el (inaudible), que d’aquí dos dies de ficar tota una valla nova 
els barrots estaven tornat a arrancar. I havien estat reforçats amb tornillo a més a més. El dimarts estic 
amb reunions a les empreses i em van portar tot un full que a patades han arrancat a baix a Miami tota 
una valla i està deixada allí. Sortirem a arreglar-ho, però és una situació... i un comentari, i ho trasllado 
aquí, potser (inaudible), vaig dir, bueno, mirem a veure si la nostra assegurança cobreix aquesta 
reparació, perquè clar, tot això va pujant! I la resposta de l’assegurança avui és que si hi ha una denúncia 
i es detecta qui ho ha fet, i si no, no cobreix. Però doncs, no sé el perquè hi ha una mania des de... de 
xafar. 

Sra. Aragonès: Nosaltres pensem que una mesura dissuassòria depenent dels recursos, senyor 
Gallardo, és que veiéssim a la Policia Municipal més sovint pels carrers, tant a Mont-roig com a Miami. 
És a dir, nosaltres aquí a Mont-roig a part de l’hora de la sortida de l’escola i els deu minuts que hi ha 
una patrulla a l’institut, que fins i tot marxa abans que els nanos entrin a l’institut, a la policia no se la 
veu pel poble. Probablement estan, sabem el terme que tenim, i sabem els quilòmetres de terme, però 
visualment, no es veu, llavors sembla que es convidi d’alguna manera a tenir molta més llibertat en les 
actuacions aquestes. 

Sr. Gallardo: Prenc nota del que em comenta, efectivament, la presència policial és dissuasòria, el que 
passa és que amb els recursos que tenim i l’amplitud que té el terme difícilment es pot donar cobertura 
i més quan un vol fer un acte vandàlic, el que s’espera és que marxi la patrulla i ho faci. En tot cas ja li 
comentaré quina és la dedicació i presència que tenim, perquè li podem donar la informació, ja li 
contestarem el proper ple, i en tot cas a veure si es pot implementar una altra solució, però difícilment 
la comissió d’actes vandàlics deliberada pot ser subsanada amb major presència policial, perquè 
aquestes persones el que s’esperen és que marxin els efectius policials per fer les malifetes. Gràcies, 
de totes maneres ho tindrem en consideració. 
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Sra. Aragonès:  Gràcies i una última qüestió que anava dirigida al senyor Redondo. A veure, hem rebut 
les queixes d’alguns veïns que els estranya molt el lloc on el vehicle aquest d’escombra, que passa pels 
carrers de Mont-roig, deixa la runa, a veure, no és que sigui molta runa, tot el que aspira, que suposo 
que és terra i pols, l’aboca, o sigui, la zona és entre l’institut i el camp de futbol oficial tenim un camp 
de futbol, doncs a la zona de baix, allà es dipositen aquests residus. Aleshores clar, estem dient que hi 
ha hagut alguns incendis també per aquella zona, que pot ser que no hi hagués una connexió entre una 
cosa i l’altre. 

Sr. Pellicer: Hi haurà una acció de retirar al puesto on... primer perquè és una zona on hi ha canalla i tot 
això, i a més perquè hi ha el veí d’abaix, per les persones que es queixen. Per lo tant, buscarem un altre 
emplaçament perquè això no succeeixi. 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Convergència i Unió, alguna pregunta? 

Sr. Chamizo: Perdó, he vist que hem complert el ROM que ens han donat aquest matí, que m’ha sapigut 
greu que em tallés, perquè crec que era una al·lusió personal a la meva gestió. Bé, per tancar el tema i 
no entrar en més discussions, crec que he dit... 

Sr. Alcalde: Senyor, no el tema l’he tancat abans, si vostè el vol obrir, gastarem temps, gastarem 
preguntes i ens anirem al ROM. És això, l’hem tancat abans. 

Sr. Chamizo: Només vull acabar de tancar el tema. Tampoc no em deixa? 

Sr. Alcalde: No és que no li deixo. El tema l’hem tancat abans, he dit aquesta serà la última intervenció 
i ho deixarem aquí. No entrem un altre cop amb el tema (conversa creuada). 

Sr. Chamizo: Em sembla que són sis preguntes. 

Sr. Alcalde: És que no és una qüestió personal, senyor Chamizo, simplement un exemple que a vegades 
es fan coses i surten bé i a vegades que no surten bé. I ja està. I amb el mateix argument que vostè ha 
utilitzat, doncs jo li he dit, escolti’m, vostè va tenir responsabilitat, va prendre decisions, i algunes van 
sortir bé, i algunes no van sortir tant bé! No, és que si ara em dóna l’explicació d’aquesta, m’obligarà a 
mi a treure-li una altra explicació d’una altra cosa, i no acabarem mai. I el tema jo crec que està tancat, 
vostè ha defensat la seva postura, nosaltres com a equip de govern hem defensat la nostra i passem a 
un altre tema, sisplau. 

Sr. Chamizo: ... i sí, justificar, això. Bé, una altra cosa, em sembla que l’any passat ja a finals, en un consell 
d’administració de Nostraaigua, en els últims dos consells d’administració, em sembla que el senyor 
Aragonès li va fer una precisió darrere del polivalent de Miami, hi ha la vorera amb el rebaix perquè 
passin les cadires de rodes. I està pintat per a aparcaments allà. Llavores, (inaudible) ah, vale, sí, sí, 
d’acord. I després jo ja acabo i entra el meu company, m’han reclamat a veure si a la font de Joan Miró, 
que abans rajava aigua si es pogués posar com una aixeta o algo perquè puja la gent gran sobretot i la 
gent seu allà i no pot ni rentar-se les mans. Ah, i el tram de barana que falta. 

Sr. Pellicer: El problema de la font els hi explico, és té que resoldre un problema que és que l’aigua no 
anava directament connectada de la red sinó que anava en un dipòsit, un muntatge que hi havia des 
de sempre, i llavors rajava allí. Per un tema de legionel·la i tot això es va tindre que tallar a fi i efecte 
que no complíem, perquè l’aigua en un dipòsit no sabem el temps que hi té que està i tot això. 
Resoldrem que hi hagi aigua, a través d’un polsador, però bueno, aquesta font vostè ja sap que genera 
molta problemàtica i surten moltes opinions, totes respectables. Però sí que li buscarem una solució, 
perquè és una font que de sempre hi ha sortit aigua i tenim voluntat de que hi surti. Però el tema de 



tallar-la ha sigut per un tema de complir amb temes de problemes amb legionel·la, però es té que 
resoldre. I també resoldre el tema de la barana. 

Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? 

Sr. Moreno: Jo, és una pregunta que també volia comentar-li al Redondo, però bueno, li exposo al xèrif, 
i llavors és sobre referent... senyor alcalde, perdó. És referent sobre els camps de futbol, resulta que 
sabran que els vestuaris actualment són il·legals, i perquè haurien d’estar a peu del camp de futbol. Es 
necessiten quatre vestuaris a peu de camp, lavabos, vestuaris per a àrbitres i oficines. Tenen previst? 
Està dintre del projecte?  

Sr. Alcalde: Som coneixedors i el regidor ho té molt present. La idea és en un principi aquest pressupost 
que presentem dels camps de gespa hi hagi una baixa prevista, nos sabem quina serà, aleshores 
d’aquesta baixa utilitzarem aquests diners no només pel tema aquest sinó per millorar totes les 
instal·lacions esportives tant d’un lloc com d’un altre. La voluntat i la idea i així s’ha traslladat als serveis 
tècnics és que comencin a mirar totes les mancances que hi ha a les àrees esportives, ara s’estan mirant 
els poliesportius, ara es faran als camps de gespa nous, doncs totes les coses que faltin, tanques, lo que 
m’has comentat tu, tot això ho estan valorant per tal d’anar executant-ho. Per tant el remanent que ens 
sobri ara dels camps de gespa, que normalment sempre les empreses fan baixa, doncs aquí 
començarem a actuar. I la idea és que l’any que ve continuar actuant perquè al final quedin els 
equipaments esportius complerts i ben dotats. 

Sr. Moreno: Val, llavors entenem que quan parlem de camps de gespa, només parlem de camps de 
gespa, no es farà cap actuació de moment, dels vestuaris ni acondicionament ni res. 

Sr. Alcalde: No, no es farà res. Perquè a més a més no es vol ficar res dintre del plec. Com els 
poliesportius han sortit amb millores, van sortir els plecs, es van adjudicar unes empreses, amb unes 
millores, i això ens ha dificultat bastant. Perquè al final van molt justos, i el que no volem és que aquesta 
dificultat, hem tret els plecs dels camps de futbol amb la millora de les pistes de pàdel, això sí, però 
havíem valorat si posem altres coses i al final no, preferim que es facin els camps de futbol, i el remanent 
que tinguem llavors actuarem sobre altres llocs com és els vestuaris que no compleixen totalment. 

Sr. Moreno: Val, aleshores, pel que fa al manteniment, ja sabran que es necessita una maquinària per 
distribuir uniformement el cautxo i netejar l’herba, perquè si no es fa així perd alçada i lògicament vida 
de la gespa. Se sap qui realitzarà el manteniment dels camps de la gespa? 

Sr. Alcalde: No, no està valorat encara. No ho hem valorat, i això ens deixarem aconsellar bastant per 
la pròpia empresa que ho instal·li, mirarem si es pot fer des de serveis propis o subcontractar-ho. No 
està valorat. 

Sr. Pérez: Solo comentar que una de las mejoras que realizan los que construyen los campos es el 
mantenimento gratuito durante cierto tiempo. Evidentemente tendrá que ser una empresa que se 
dedique a esto. 

Sr. Moreno: Vale, pues ya está. 

Sr. Alcalde: Molt bé, alguna pregunta més per part de Convergència i Unió? No? Doncs si no hi ha més 
preguntes... si o no? 

Sr. Moreno: Perdó, tenen previst fer un tancament del camp perquè... pel tema dels actes vandàlics, hi 
ha possibilitat que es faci un revallat d’alguna manera? 
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SR. Alcalde: Això és el que li comentava com a millores, no, no, el que estem fent des de serveis tècnics 
és tota una sèrie de millores que en aquests moments... amb els diners de la baixa més després el que 
es dotarà i anar executant poc a poc totes aquestes coses. En qualsevol cas, vosaltres que sou usuaris, 
molt usuaris d’allà, qui millor ho veu sou vosaltres els usuaris, ens feu un escrit i ens dieu pam pam pam, 
i nosaltres passem al tècnic, i ell comença a valorar i anem executant-ho a poc a poc. Gràcies. Doncs 
s’aixeca la sessió. Moltes gràcies. 
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
  
  
  
Octavi Anguera Ortiga Fran Morancho López 
Secretari accidental                                                     Alcalde 

 
 

  


