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ACTA DE LA SESSIÓ 

 

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

 

Núm de la sessió:  201710 

Caràcter de la sessió:  Extraordinària - urgent 

Convocatòria:   2 d’octubre de 2017 

Data:    2 d’octubre  de 2017 

Horari:    20:00 h. – 21:00  h. 

Lloc:    Casa de Cultura "Agustí Sardà" 

 

  

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP 

 

Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 

Enrique López González, regidor PSC-CP 

Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP 

 

Juan Gallardo Algueró, regidor IMM 

Vicente Pérez Mula, regidor IMM 

 

Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+ 

Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+ 

 

Francisco Chamizo Quesada, regidor PDeCAT 

José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT 

Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT 

Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT 

 

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM 

Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM 

 

Francisco Velasco Autor, regidor C’s 

 

Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC 

 

Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt 

 

 

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental 

 

S’ha excusat d’assistir-hi: 
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Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la 

sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica: 

 

1. Aprovar la urgència de la sessió plenària extraordinària urgent 

 

Sr. Alcalde: Bona nit a tothom, donaríem inici a aquest Ple extraordinari urgent. El primer punt 

de l’ordre del dia seria aprovar... (Veus de fons.) El primer punt de l’ordre del dia seria... Si vol, 

si voleu anar ocupant aquesta part d’aquí, si voleu anar ocupant aquesta part d’aquí, els més 

joves, potser, d’acord? Bé, el primer que hem de fer és aprovar la urgència del punt de l’ordre 

del dia. En aquest cas, tots els regidors han rebut la convocatòria, tenen el punt i passaríem, 

doncs, a la votació de la urgència. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, 

doncs, aprovat la urgència del Ple. 

 

Prèviament, d’acord amb allò que preveu l’article 83 del Reial Decret 2568/1986, pel que 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, se sotmet a 

votació la declaració d’urgència de l’acord següent. S’aprova la declaració d’urgència per 
unanimitat dels membres assistents que representa  la majoria favorable del nombre legal de 

membres de la Corporació. 
 

2. Secretaria. Expedient 11298/2017. Condemnar els fets ocorreguts ahir, 1 
d’octubre, a Mont-roig del Camp, quan més d’un centenar d’antiavalots de la 
Guàrdia Civil va irrompre violentament a l’institut Antoni Ballester, on s’hi 
trobaven concentrats pacíficament centenars de veïns i veïnes 

 

El Ple condemna els fets ocorreguts ahir, 1 d’octubre, a Mont-roig del Camp, quan més d’un 
centenar d’antiavalots de la Guàrdia Civil van irrompre violentament a l’Institut Antoni Ballester, 
on s’hi trobaven concentrats pacíficament centenars de veïns i veïnes  

Ahir diumenge 1 d’octubre, més d’un centenar d’antiavalots del cos de la Guàrdia Civil van 
irrompre a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig, on s’hi trobaven pacíficament concentrats 
centenars de veïns i veïnes. Ho van fer per la força, provocant destrosses, escenes de pànic i 
lesions a persones, utilitzant mètodes repressius, absolutament fora de tota lògica democràtica 
i de manera desproporcionada i brutal.  

Mont-roig del Camp és un poble de pau. Molts dels seus veïns, famílies amb menors, gent 
gran, persones honrades, es concentraven a l’institut en una jornada de transcorria de forma 
pacífica i festiva quan van ser violentats pels antiavalots, de manera absolutament innecessària 
i injustificada. Van causar ferides físiques, però són les morals les que costaran de curar. Cap 
poble, tampoc el nostre, mereix aquest tracte.  

Els regidors que conformem aquest Ple provenim de partits i grups polítics molt diversos, amb 
posicionaments fins i tot contraris en qüestions com la independència de Catalunya. Però com 
no pot ser d’una altra manera, les diferències que ens separen s’han de convertir en consens a 
l’hora de denunciar qualsevol tipus de violència contra la gent del nostre poble.  
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Per això, davant els fets ocorreguts ahir, el ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, reunit 
amb caràcter urgent, i amb 11 vots favorables (grups municipals: PSC; IMM; A-VX+; Grup mixt, 
FIC; C’s) i 6 vots en contra (grups municipals: PDeCAT i ERC) acorda:  

1. Condemnar enèrgicament els fets ocorreguts ahir, 1 d’octubre, a Mont-roig del Camp, quan 
més d’un centenar d’antiavalots de la Guàrdia Civil van irrompre violentament a l’Institut Antoni 
Ballester, on s’hi trobaven concentrats pacíficament centenars de veïns i veïnes.  

  

2. Donar suport als veïns i veïnes afectats, i traslladar a les persones ferides el desig que es 
recuperin el més ràpidament possible i la disposició de l’Ajuntament per a tot allò que puguin 
necessitar.  

3. Denunciar la vulneració dels drets dels veïns i veïnes del municipi durant la jornada d’ahir.  

4. Demanar explicacions a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona per l’excessiu 
dispositiu policial desplegat al nostre municipi i la repressió emprada contra els veïns i veïnes 
de Mont-roig.  

5. Notificar aquesta resolució a la Subdelegació del Govern de l’estat a Tarragona i a la 
Delegació de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.  

6. Demanar al President del Govern Espanyol que retiri les forces de la Policia Nacional i 
Guàrdia Civil que ha portat a Catalunya. 

 

Sr. Alcalde: El següent punt és condemnar els fets ocorreguts ahir 1 d’octubre a Mont-roig del 

Camp quan més d’un centenar d’antiavalots de la Guàrdia Civil van irrompre violentament a 

l’Institut Antoni Ballester on s’hi trobaven concentrats pacíficament centenars de veïns i veïnes. 

Faré lectura del manifest i dels acords i, a continuació, s’obrirà un torn obert de paraules 

perquè cada grup expliqui el seu sentit de vot. Els demano a tots els grups que, en la mesura 

que sigui possible, ens limitem en el sentit del punt del dia i procurem, intentem, no entrar en 

debats que no tinguin relació amb el punt. Ahir diumenge 1 d’octubre més d’un centenar 

d’antiavalots del cos de la Guàrdia Civil van irrompre a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig on 

s’hi trobaven pacíficament concentrats centenars de veïns i veïnes. Ho van fer per la força, 

provocant destrosses, escenes de pànic i lesions a persones, utilitzant mètodes repressius, 

absolutament fora de tota lògica democràtica i de manera desproporcionada i brutal. Mont-roig 

del Camp és un poble de pau, molts dels seus veïns, famílies amb menors, gent gran, persones 

honrades es concentraven a l’institut en una jornada que transcorria de forma pacífica i festiva 

quan van ser violentats pels antiavalots de manera absolutament innecessària i injustificada. 

Van causar ferides físiques però són les morals les que costaran de curar. Cap poble, tampoc 

el nostre, mereix aquest tracte. Els regidors que conformem aquest Ple provenim de partits i 

grups polítics molt diversos amb posicionaments fins i tot contraris en qüestions com la 

independència de Catalunya però, com no pot ser d’una altra manera, les diferències que ens 

separen s’han de convertir en consens a l’hora de denunciar qualsevol tipus de violència contra 

la gent del nostre poble. Per això, davant els fets ocorreguts ahir, el Ple de l’Ajuntament de 

Mont-roig del Camp reunit amb caràcter d’urgència acorda: Punt 1. Condemnar enèrgicament 
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els fets ocorreguts ahir 1 d’octubre a Mont-roig del Camp quan més d’un centenar d’antiavalots 

de la Guàrdia Civil van irrompre violentament a l’Institut Antoni Ballester on s’hi trobaven 

concentrats pacíficament centenars de veïns i veïnes. Donar suport als veïns i veïnes afectats i 

traslladar a les persones ferides el desig que es recuperin el més ràpidament possible i la 

disposició de l’Ajuntament per a tot allò que puguin necessitar. Estudiar la possibilitat 

d’emprendre accions legals per denunciar la vulneració dels drets dels veïns i veïnes del 

municipi durant la jornada d’ahir. Demanar explicacions a la Subdelegació del Govern de l’Estat 

per l’excessiu dispositiu policial desplegat al nostre municipi i la repressió emprada contra els 

veïns i veïnes de Mont-roig. Notificar aquest acord de resolució a la Subdelegació del Govern 

de l’Estat i a la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. Tot seguit, donaria el 

torn de paraula. Per ordre d’intervenció començaria la regidora Núria Esquius.  

 

Sra. Esquius: Bé, davant els fets d’ahir, condemno els fets ocorreguts ahir a Mont-roig i també 

els fets ocorreguts a tota Catalunya. A mi se’m fa difícil entendre com es pot actuar així i menys 

en nom de la llei i de la democràcia. Estic molt trista pels fets d’ahir, no ho puc comprendre de 

cap manera. Tinc un fill de 10 anys i, davant de les seves preguntes, tinc vergonya i no sé què 

respondre perquè no hi ha cap justificació ni pels fets ni per la violència d’ahir. I als veïns i 

veïnes de Mont-roig, m’agradaria dir-vos que espero que us recupereu aviat dels cops i de 

l’ensurt d’ahir, que teniu tot el meu recolzament i que molts ànims. I, evidentment, el meu sentit 

de vot serà positiu. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Senyor Velasco. 

 

Sr. Velasco: Buenas tardes a todos. Día triste y lamentable para todos los vecinos de nuestro 

municipio. La verdad es que creo que nos ha superado a todos. Yo no podía imaginarme, 

personalmente, que ocurrirían estos hechos cuando decidimos presentarnos en una lista 

municipal. Evidentemente, tengo muchas diferencias con muchos de los que están aquí pero 

desde Ciudadanos, lo primero, queremos solidarizarnos con las personas que han sido 

agredidas y nos adherimos en su totalidad al comunicado que presenta este Ayuntamiento. 

Lamentamos los hechos. Gracias. Me gustaría comentar también que creo que… veo aquí a 

mucha gente joven que espero que, bueno, entre todos aprendamos que la vía de la violencia 

no es la mejor. Yo no sé cuál será… (Xiulets de fons.) 

 

Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau, els demano silenci, si us plau. Els demano silenci, si us plau. 

Si us plau, gràcies. 

 

Sr. Velasco: Voy a matizar lo que he dicho. Vamos a ver. Si los conflictos, sea del grado que 

sea, se solucionan, cuando hay dos maneras de ver las situaciones, de una manera violenta, 

creo que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, estaremos preparados para solucionar 

los problemas de esa manera. Creo que soy explícito en lo que estoy diciendo. No son las 

formas. 

 

Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau.  

 

Sr. Velasco: Nada más. No podemos decir nada más. Gracias a todos por escucharme. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Velasco. Senyor Aragonès.  
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Sr. Aragonès: Bé, jo faré referència, Alcalde, al punt. Pràcticament, estic d’acord amb tot però 

jo per votar-lo s’hi tindria que afegir alguna cosa que jo proposaré. Si teniu a bé acceptar-ho 

l’Equip de Govern o tu, com a Alcalde, jo votaré a favor. Si és contrari, votaré en contra. Al 

públic li demanaria que respectés el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig divers com és. Quan s’ha 

d’anar a la manifestació, s’hi va, quan s’ha d’enfrontar amb la Guàrdia Civil, s’hi enfronta i a mi 

en aquest poble ningú em pot donar lliçons de no enfrontament i de defensa del poble de Mont-

roig davant de la Guàrdia Civil i davant de tothom. Avui us demano que us comporteu, després, 

cadascú que tingui la seva opinió. (Aplaudiments.) A mi el punt tercer, hi trobo a faltar o em 

sobra, més ben dit, em sobra... El punt tercer diu “estudiar la possibilitat d’emprendre accions 

legals”. Jo, no m’agrada. Més que “estudiar” jo voldria que el tercer punt digués “denunciar la 

vulneració dels drets dels veïns”, després ja veurem si tenim raó o no. Però “estudiar la 

possibilitat” no m’agrada. A mi m’agradaria que aprovéssim denunciar-ho, si us sembla bé. 

Aquest és el que hi trobo jo a faltar.  

 

Sr. Alcalde: D’acord. 

 

Sr. Aragonès: I quant... el demés em semblen bé. Ara bé, jo per votar a favor de la proposta 

trobo a faltar-ne una altra que podríem dir sis, per mi, vosaltres direu. Jo trobo un sisè que digui 

“demanar al President del Govern espanyol que retiri les forces de Policia Nacional i Guàrdia 

Civil que ha portat a Catalunya al crit de «a por ellos»”, que marxin! (Aplaudiments.) De lo 

contrari, no votaré a favor d’aquesta proposta. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Aragonès. És el torn, crec que de... és, el primer és el Sr. Tico, 

després vosaltres. 

 

Sr. Pérez: Sí, Sr. Alcalde. Buenas tardes. Jo m’expressaré millor en castellà. Molt bé, molt bé. 

Yo creo que… 

 

Sr. Chamizo: Perdó, Sr. Alcalde, sembla que primer va el... Molt bé, gràcies. 

 

Sr. Pellicer: Bona nit a tothom. Primer vull fer una consideració. Aquest Ple és convocat perquè 

jo aquest dematí, què vaig estar ahir també... no vaig estar al moment específic dels cops però 

hi vaig estar abans i després... I avui, aquest redactat que s’anirà sumant i acabarà dient el que 

tingui que dir que, evidentment, jo hi estaré d’acord i crec que moltes persones que estan 

aquí... Jo aquest dematí he anat a trobar al Sr. Alcalde i li he dit que el que va passar ahir, 

pues, que això no podia quedar així i li he proposat i, evidentment, ha acceptat immediatament 

la convocatòria d’aquest Ple avui que som tots aquí, que som tots del poble. Cadascú pensarà 

a la seva manera, cadascú ho veurà a la seva manera, tot això. Jo només volia dir, és a dir, 

això, que jo votaré a favor de la resolució que acabi sortint d’aquí, potser discutirem per una 

lletra, per una frase durant rato i serà més o serà menys. Nosaltres no podem acceptar que 

vingui gent de fora a donar-nos de bastó, no ens ho mereixem, no hem fet res per merèixer-ho. 

Podem pensar diferent, podem tindre moltes disputes, lo que vulgueu però que vinguin de fora 

amb una actitud... que jo vaig veure allí persones grans, familiars meus que han hagut d’estar 

fins les 12 de la nit a Urgències, perdoneu, això no pot ser. És evidentment que nosaltres 

respondrem amb un escrit i així ens toca i així som, i som d’una manera de ser que d’allò...però 

sí que també mica a mica també tindrem que agafar les forces suficients per defensar-ho com 
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sigui perquè no podem [Inaudible 13:17] al poble de Mont-roig...a mi que cadascú pensi com 

vulgui, a la gent de Mont-roig que ens vinguin a fotre garrotades. Jo no ho tornaré a permetre. 

És a dir, ens van dir “estem quiets, no reaccionem”. Ho sento, jo veure com peguen a la gent 

del meu carrer, no, no puc. Gràcies. (Aplaudiments.) 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Pellicer. Ara sí.  

 

Sr. Pérez: Bueno, lo que pasó ayer es evidente que todos los que estamos aquí ni nos gusta, ni 

lo deseamos y esperamos que no lo volvamos a ver. Estamos en contra de la violencia, de todo 

el tipo que sea, violencia tanto verbal como física. Yo creo que, sinceramente, se nos ha ido de 

las manos esta actuación, no era ni mucho menos, creo, lo que tenían pensado y se les fue de 

las manos y un aplauso para toda la gente que aguantó dignamente, no solamente en este 

Ayuntamiento sino en todos los ayuntamientos de Catalunya. También tengo que decir que yo 

he estado en varios mandatos con una lista en la cual no he estado, que no soy 

independentista, también lo digo, respeto a todo el mundo que lo es, respeto a todo el mundo 

que lo es, yo no lo comparto esa idea pero sí apoyo que todo el mundo luche 

democráticamente por su ideología. Creo sinceramente que la única solución, así como la 

gente dio la talla, desgraciadamente en este país los políticos no la dan y creo que la única 

manera de entender, de entender solucionar un problema muy importante es el diálogo, el 

diálogo y el diálogo y no los palos y los golpes. Y creo que con el tiempo se darán cuenta. 

Nada más.  

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Ara sí, si el grup d’Esquerra... (Aplaudiments.) Ara sí, el grup d’Esquerra 

té la paraula. 

 

Sra. Aragonès: Bé, bona nit a tothom. Jo li volia preguntar que, per la situació excepcional 

d’aquest Ple extraordinari, si es podria plantejar la possibilitat de que el públic plantegés com a 

mínim alguna pregunta. (Aplaudiments.) 

 

Sr. Alcalde: Per la meva part no hi ha cap problema. Una altra cosa és que algun regidor no li 

sembli bé, això ja és cadascú. I una altra cosa és que hauria de ser una vegada tancat el Ple, 

d’acord?, perquè és com ho podem fer, d’acord? En qualsevol cas, al finalitzar el Ple, deixarem 

un torn obert de paraules. El que passa que dependrà de vostès si pot ser llarg o pot ser curt 

aquest torn obert, i ho dic per la manera de formular-les i la manera d’intervenir. Ho ha dit el Sr. 

Aragonès abans i jo crec que és important recordar-ho, estem al Ple de l’Ajuntament, és l’òrgan 

més important del nostre municipi i crec que tots li devem el màxim respecte. Sra. Aragonès, 

endavant.  

 

Sra. Aragonès: Val, aleshores li agraeixo que s’avingui a aquesta, a que algú de tots vosaltres 

pugueu adreçar alguna pregunta a l’Alcalde i jo estic convençuda que tots i cadascú de 

nosaltres estarem a l’alçada de la situació que ens toca i ens ha tocat viure i respectarem el 

torn aquest de paraules perquè algú de vosaltres pugui adreçar-li a l’Alcalde. Gràcies. Bé, 

nosaltres ens hem llegit la proposta que fa l’Equip de Govern, ens l’hem llegit amb molt 

deteniment, amb molta calma però, clar, el primer que hem vist, la primera sensació que ens ha 

donat és que és un escrit que no ens hi podem identificar, no ens hi podem identificar de cap 

de les maneres. Aquest escrit l’ha escrit una persona que no hi era o unes persones que no ho 

van viure, que no van patir a la seva pròpia pell aquesta repressió tan brutal contra persones 
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que ahir hi érem i el que fèiem era estar en un col·legi electoral de forma pacífica. Vostès 

parlen en el primer paràgraf de l’Institut Antoni Ballester, sí, estàvem a l’Institut Antoni Ballester 

però que ningú ho oblidi, estaven en un col·legi electoral on s’hi celebrava un referèndum 

d’autodeterminació. No estàvem fent ni una costellada ni estàvem fent jocs de cucanya, 

estàvem celebrant un referèndum i la gent hi va anar a votar. Circumstancialment, 

circumstancialment era un institut però, prioritàriament, era un col·legi electoral. En el segon 

paràgraf parlen dels danys físics, de les ferides físiques i dels danys morals que costaran de 

curar. Evidentment, i sobretot les emocionals, les emocionals que tots nosaltres...estic 

convençuda que no es pot oblidar, no podem oblidar el que vam viure ahir en el col·legi 

electoral i no es pot perdonar. Vostès parlen en el primer punt de condemnar energèticament, 

enèrgicament, perdoneu, bueno, això ho compartim tots però també parlen de més d’un 

centenar d’antiavalots. Jo suposo que el número tampoc aquí és significatiu però no eren 

només un centenar, tots sabem nosaltres que eren molts i molts més. Estem parlant d’un acte, 

54 vehicles tot terreny més 3 furgonetes trencant la porta d’un col·legi electoral. És un institut, 

sí, tal com posen vostès en el primer punt però en aquell moment era un col·legi electoral. El 

punt tres, tal com ha dit el Sr. Aragonès, és que no entenem el que és el que han d’estudiar. 

Però, què, quina “possibilitat d’emprendre”? Realment, s’han de plantejar si hem de valorar o si 

hem d’estudiar denunciar aquests fets? És que això és vergonyós, faig una pregunta: és que, 

què han d’estudiar? El que hem de fer és denunciar directament aquests ultratges. Parlen de 

vulneració dels drets, vulneració dels drets dels veïns i veïnes que vam patir ahir. Són drets 

fonamentals trepitjats, ens van trepitjar el dret a reunió, el dret a vot, el dret a llibertat 

d’expressió, els drets més bàsics de qualsevol democràcia. Un escrit, succedani d’escrit, no en 

tenim prou. Nosaltres volem un compromís més ferm davant de tanta repressió que ahir vam 

viure. Hem sentit que l’Ajuntament fins i tot s’ha ofert a pagar els desperfectes que es van 

produir ahir al col·legi electoral, nosaltres diem que no cal. Nosaltres diem que no cal acceptar 

aquests diners malgrat siguin nostres perquè qui pagarà aquests desperfectes si finalment ho 

fa l’Ajuntament, no ho pagarà l’Ajuntament, ho parem tots nosaltres. Nosaltres, tal com diu 

l’ANC, apostem per una caixa solidària amb l’organització d’actes perquè estant tots 

acompanyats, tots junts, tots fent pinya ens ajudarà a superar aquest moment. Ens costarà molt 

però ho hem de fer. Ho hem de fer. Ara és molt recent el que vam viure. Esquerra Republicana 

no pot acceptar només dir que condemna enèrgicament, que estudiarem la possibilitat, que 

donem suport, no! Nosaltres volem un compromís més important i més decidit per a la 

democràcia. (Aplaudiments.)  

 

Sr. Alcalde: Gràcies, Sra. Aragonès. Té el torn de paraula el PDeCAT. 

 

Sr. Chamizo: Sí, moltes gràcies Sr. Alcalde. Bona tarda a tothom, benvinguts. A veure, jo tinc 

primer que tot tres preguntes que haig de fer al regidor de Seguretat Ciutadana, el Sr. Gallardo.  

 

Sr. Alcalde: Perdoni un moment. 

 

Sr. Chamizo: No ho puc fer? 

 

Sr. Alcalde: No, no...torn obert de paraula... 
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Sr. Chamizo: Va a dins de la meva intervenció. Sincerament, tal com han ocorregut els fets i tal 

com tenim la informació i demés, més que tot, dóna igual que contesti o que no però jo crec 

que és de rebut que... 

 

Sr. Alcalde: D’acord, d’acord. Li puc demanar que... 

 

Sr. Chamizo: No, jo no li replicaré al Sr. Gallardo, només li preguntaré, d’acord? No li replicaré, 

només li preguntaré. En quin moment vostè era coneixedor de l’actuació de la Guàrdia Civil 

d’ahir a la tarda a l’Institut Antoni Ballester? Per què la policia local no es va traslladar a l’institut 

a veure què havia passat després de la càrrega de la Guàrdia Civil? I per què no hem rebut ni 

una sola trucada de recolzament ni de preocupació com a responsable de la seguretat del 

nostre municipi? (Aplaudiments.) 

 

Sr. Gallardo: Li contestaré. En cap moment, ni la Subdelegació de Govern ni la Guàrdia Civil ni 

el Jutjat ni la Fiscalia es va posar en contacte amb la policia local per transmetre la informació 

sobre aquest operatiu. (Veus de fons.) 

 

Sr. Alcalde: Si us plau, els demano silenci. 

 

Sr. Gallardo: Ens vam assabentar per l’emissora que disposem tots els cossos i forces de 

seguretat de que venien cap aquí, creiem que venien de Vilaseca, no sabem exactament quina 

ruta van seguir. Nosaltres teníem encomanat les tasques de seguretat ciutadana, en cap 

moment estàvem encarregats de la custòdia dels llocs de votació i per aquesta raó no es va 

acudir fins que es va ser coneixedor que ja hi eren allà. Quan ja hi eren allà, si la informació 

que tinc és correcta, ja pràcticament l’operació ja estava en marxa i es va limitar, la policia local, 

a ordenar en la mesura del possible, tenint en compte la situació en la mesura...tenint en 

compte que el nombre d’efectius era molt limitat perquè les tasques encomanades aquell dia 

per instruccions directes de la Fiscalia i del Tribunal Superior de Justícia eren que assumís, la 

policia local, la seguretat ciutadana atès que els Mossos d’Esquadra estaven única i 

exclusivament dedicats a la custòdia o vigilància dels punts de votació.  

 

Sr. Chamizo: Gràcies, bé, com he dit abans no li replicaré. Tota la sala i tots els que estem aquí 

presents sabem què va passar amb la policia local ahir a la tarda. Bé, i avui, què ens vol vendre 

avui, Sr. Alcalde, convocant aquest Ple extraordinari? Naturalment rebutgem els fets d’ahir, no 

entrarem en detall del que va passar perquè tots tenim el record en els nostres cors i en les 

nostres ferides. Tots els avui presents som coneixedors de l’acció desproporcionada de la 

Guàrdia Civil i no les volem recordar. La nostra primera intenció era demanar el cessament 

immediat del cap de la policia local com també la dimissió del regidor de la Seguretat... 

(Aplaudiments.) 

 

(Crits de “Dimissió!” en el sector del públic.) 

 

Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau. Si us plau. Gràcies. 

 

Sr. Chamizo: Era la nostra primer intenció, eh! Durant aquest dematí, ho hem estat valorant i ho 

hem descartat però aquesta tarda, lògicament, al final del nostre escrit la demanarem. 

Nosaltres, sap per què no volíem demanar la, com ho diria jo, la dimissió en primera instància? 
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Sap per què? Perquè els fets van més enllà de tot això. La por, la impotència, els plors, els 

cops, el gas lacrimogen, la destrossa de mobiliari que vam patir els nostres veïns, amics i 

familiars del nostre municipi, no mereixen res més que un acte de dignitat seva presentant la 

dimissió. (Aplaudiments.) Vostè em pot dir, vostè em pot dir que va ser una acció d’un cos 

policial del qual no té control però la seva obligació i responsabilitat com a alcalde és estar al 

costat dels seus convilatans i ahir ni vostè ni la policia local ni el regidor de la Seguretat 

Ciutadana es van personificar a l’institut. I no tenen cap mena d’excusa perquè eren 

coneixedors del que estava passant. La Guàrdia Civil va arribar sobre les 16:45 i van marxar 

sobre les 17:30 hores. La gent commocionada no va marxar fins gairebé les 20 hores. Vostès 

van tenir tres hores per venir i donar suport als seus convilatans que ho estaven passant 

malament i van quedar en estat de xoc, igual que tots nosaltres. Els veïns van quedar totalment 

desemparats, només el consol entre vilatans i el cos de Mossos d’Esquadra i cap suport per 

part de la corporació de la que vostè està al capdavant. La pantomima d’avui arriba tard, molt 

tard i potser és un acte per netejar la seva consciència i la consciència del regidor de Seguretat 

Ciutadana i del cap de la policia local. En aquest consistori podem estar d’acord i en desacord 

en moltes coses, diferents punts de vista sobre impostos, obres, PAM, etcètera però el nostre 

primer deure és el de servir als convilatans i vostè va ometre aquest deure en el pitjor dels 

temps que ha viscut aquesta vila en els darrers 40 anys. És per això, com li he dit abans que no 

era la nostra primera intenció però hem girat, és per això que demanem el cessament immediat 

del cap local de la policia, el Sr. Pacheco, la dimissió del regidor... (Aplaudiments.) 

 

(Crits de “Dimissió!” en el sector del públic.) 

 

Sr. Alcalde: Un moment, si us plau. Un moment, si us plau. Un moment. 

 

Sr. Chamizo: Seieu, si us plau. És per això que demanem el cessament immediat del cap local 

de la policia, el Sr. Pacheco, la dimissió del regidor de Seguretat Ciutadana, el Sr. Gallardo, i 

de la màxima autoritat de Mont-roig del Camp, el Sr. Fran Morancho. (Aplaudiments.) Quedem 

oberts a la resta de regidors que s’hi vulguin sumar per formar un nou Equip de Govern que 

estigui al costat de la gent i a l’altura de les circumstàncies i encoratgem i apel·lem a la resta de 

regidors que siguin dignes i responsables del seu càrrec a que s’uneixin a la nostra proposta. I, 

a partir de demà, iniciarem converses per poder formar un nou Equip de Govern que tingui un 

alcalde que es preocupi de la seva gent. (Aplaudiments.) (Veus de fons.) Si us plau, si us plau, 

tal com s’ha dit abans, si us plau, demanaria... I ja per últim i per acabar la meva intervenció, 

agrair a tota la gent de Miami Platja que ahir va fer un acte de democràcia... (Aplaudiments.) 

Agrair a tota la gent de Miami Platja que ahir va fer un acte democràtic, l’1 d’octubre, només, 

senzillament, ficant una papereta dins de l’urna, votant, senyors, votant i, per tant, avui no 

votarem a favor d’aquesta proposta que planteja l’Equip de Govern. Visca Mont-roig i Miami 

Platja! (Aplaudiments.) 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Té el torn de paraula el grup del PSC.  

 

Sr. López: Bona tarda a tothom. Nosaltres sí que ens adherim a l’escrit i entenem que l’única 

via de solució al conflicte que vivim en aquests dies és el diàleg, l’única via que hem defensat 

sempre, el diàleg, el diàleg i el diàleg. Malauradament, veiem que això és força complicat 

perquè les postures estan totalment contraposades però el nostre sentit és aquest, d’acord? No 



10 
 

em vull estendre perquè, bueno... (Veus de fons.) Tenen tot el nostre recolzament totes 

aquelles persones que van intentar exercir el seu deure democràticament parlant, d’acord? 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Bé. Entenc que pels grups d’Esquerra i PDeCAT la proposta serà votar en 

contra, és correcte? Sí. Per part del grup de la FIC, demana incloure en el punt tres, perdó, 

treure “estudiar la possibilitat d’emprendre accions”, passaria a ser “emprendre accions legals 

per denunciar la vulneració dels drets dels veïns del municipi durant la jornada d’ahir” i, a més a 

més, proposa afegir un punt, que seria el punt sis, de retirar, demanar retirar les forces de 

seguretat de l’Estat, més o menys, ha dit... 

 

Sr. Aragonès: Sí, demanar al president del Govern espanyol que retiri les forces de Policia 

Nacional, Guàrdia Civil que ha portat a Catalunya on tots hem vist el crit aquell famós de “a por 

ellos”. Crec que aquí hi ha forces de seguretat suficients amb la Policia Nacional que hi ha, 

amb la Guàrdia Civil que hi ha i, evidentment, amb els Mossos d’Esquadra. Però tot el que ha 

vingut, siguin nou, siguin, 10, siguin, 8, jo considero que ha arribat el moment que, si podem dir 

que Catalunya no està ocupada, doncs, que marxin. Jo poso aquest punt per votar la proposta. 

Si accepteu aquest punt, si ho heu d’estudiar o ja o heu acceptat [Inaudible 33:20] Si accepteu 

aquest, jo hi votaré a favor. Que no? Me queda curt, sincerament, queda curt.  

 

Sr. D’acord. 

 

Sr. Aragonès: Perquè aquests cent guàrdies civils, més o menys, cent, d’ahir a Mont-roig, 

sincerament, jo crec que tot el poble de Mont-roig i jo mateix desitgem que quan més aviat 

possible vagin cap a casa seva. (Aplaudiments.) 

 

Sr. Alcalde: Val. Aleshores el... d’acord. La proposta dels punts i del text s’ha enviat aquesta 

tarda als grups. En un principi hi havia consens per part dels membres de l’Equip de Govern 

amb el text redactat. En aquest cas hi ha una proposta d’incorporar dos punts més, perdó, un 

punt més i aquesta rectificació per valorar el consens o no. Aleshores, el que faria és obrir un 

torn de paraules a aquells grups que vulguin votar a favor la moció amb aquestes dues 

incorporacions. Per part de la regidora Núria Esquius?  

 

Sra. Esquius: Jo estic d’acord amb la incorporació del punt i amb treure lo d’ “estudiar la 

possibilitat”. 

 

Sr. Alcalde: D’acord. Per part del grup de Ciudadanos? 

 

SR. Velasco: Nosotros no estaríamos de acuerdo con estos puntos. 

 

Sr. Alcalde: D’acord. (Riure i veus de fons.) Si us plau. Si us plau. Per part del grup de Vx+ 

Ara? 

 

Sr. Pellicer: Nosaltres sí que estarem d’acord ara en canviar aquests punts i el redactat. 

(Xiulets de fons.) 

 

Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau. 
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Sr. Pellicer: I, a més a més, l’oferiment que... (Veus de fons.) I, a més a més, lo que aquí 

planteja en aquest moment PDeCAT i allò és evidentment que en podem parlar, per 

descomptat. (Aplaudiments.) 

 

Sr. Pérez: Sí, yo, por mí, también me parece bien. Sí. 

 

Sr. Alcalde: D’acord. 

 

Sr. López: Bé, nosaltres també aprovaríem els dos punts. 

 

Sr. Alcalde: Sí. 

 

Sr. Gairal: A veure, jo no puc parlar perquè el portaveu del meu grup és el Sr. Ferran Pellicer 

però ja que hem quedar d’acord amb això... Però jo també faria un matís, un matís, simplement 

de canviar “institut” per “col·legi electoral”. [Inaudible 36:12] (Remor de veus.) 

 

Sra. Esquius: Sobre lo de canviar “institut” per “col·legi electoral”, sincerament, penso que els 

fets són més importants que definir el nom del lloc, llavors, és igual si fica “institut” com si fica 

“col·legi electoral”. (Remor de veus.) 

 

Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau. Sr. Aragonès. 

 

Sra. Esquius: Estaria d’acord amb qualsevol de les dues coses però els fets són més 

importants.  

 

Sr. Aragonès:: Jo considero que el que és important avui en aquest Ple és que cada grup aporti 

les seves aportacions per a veure si entre tots som capaços que arribi un acord de l’Ajuntament 

de Mont-roig amb els matisos de cada grup però que s’aprovi algo i que arribi on ha d’arribar. 

Que l’institut és institut ho sabem tots, que diumenge s’hi feien les eleccions, bé, les municipals 

també es fan al pavelló, entrar en aquests detallets avui serà important per alguns però per mi 

lo important és lo que va passar. I va passar i tots direm a Mont-roig “va passar a l’institut” i a 

l’institut diumenge era un puesto de votar o no? Ara entrar en aquests matisos en aquests 

moments...trobo que m’agradaria més que s’hi fessin aportacions que a lo millor serien més 

incòmodes per l’alcalde però no aquestes. Jo ja he fet les meves, si s’accepten, les votaré a 

favor. Per què? Home, perquè demanar que marxin les forces d’ocupació és molt important per 

a mi i que en vez d’ “estudiar” es “prengui la decisió de denunciar” també és molt important. I 

per mi és molt important que s’aprovi algo positiu pel poble de Mont-roig avui, no que tots anem 

a treure rendibilitat i aplausos. Si tu no ets alcalde és perquè no vas voler! Sents! Tu no vas 

voler! Jo em vaig reunir dos vegades amb tu  al [Inaudible 38:55] 

 

Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau... 

 

Sr. Aragonès: (Crits i xiulets de fons.) Sí, senyor! Ara t’esperes a les eleccions. 

 

Sr. Alcalde: Sr. Aragonès, tranquil. Si us plau, els demano silenci, si us plau. Gràcies. 

 

Sr. Aragonès: Ara no és moment de dimissions... 
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Sr. Alcalde: Sr. Aragonès. 

 

Sr. Aragonès: Ara, d’aquí dos anys hi haurà eleccions, a votar i que cadascú sàpiga què vota 

però tu em vas dir que amb mi i amb en Gairal i amb aquells no volies saber res. (Xiulets de 

fons.) 

 

Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau... 

 

Sr. Aragonès: [Inaudible 39:25] em vas dir, te’n recordes o no? 

 

Sr. Alcalde: Si us plau, els demano silenci. Hi ha hagut respecte amb tots els torns, si us plau. 

Hi ha hagut respecte en tots els torns de paraula, respecteu també la paraula del Sr. Aragonès, 

d’acord? Si us plau. Sr. Velasco.  

 

Sr. Velasco: A ver, yo lo que veo, vamos a ver, nosotros desde, creo, Sr. Alcalde, que se ha 

puesto en contacto con nosotros desde las, nos ha mandado el escrito y el comunicado desde 

las dos de la tarde, creo que hemos… (Remor de fons.) Es que… A ver, ¿se me escucha 

ahora? Le comentaba, Sr. Alcalde, que nosotros hemos recibido el comunicado, me imagino 

como la mayoría de los grupos a las cuatro. Creo que estoy de acuerdo con el Sr. Aragonès 

con que estudiaríamos estas propuestas pero, como comprenderá, ahora si para ponernos de 

acuerdo con este comunicado, desde las, llevamos desde por la mañana, hemos tenido desde 

las cuatro, cinco de la tarde que se nos ha comunicado a todos los grupos, y ahora en un 

momento vamos a tomar una decisión que está diciendo él que, bueno, lo importante yo creo 

es salir de aquí con algo consensuado en su momento y creo que con el tiempo necesario para 

estudiarlo tranquilamente porque si no no tenemos ese tiempo. 

 

Sr. Alcalde: Si us plau, gràcies. 

 

Sr. Velasco: Le pedimos tiempo. Gracias.  

 

Sr. Alcalde: Val. Si us plau.  

 

Sr. Pellicer: Evidentment jo votaré les propostes del Sr. Aragonès. He dit amb la meva 

intervenció que, evidentment, el fet de voler provocar i que sigui això no és cap, no sé, és a dir, 

per quedar bé. Avui som tots aquí i podem dir...al final podrà dir cadascú la seva. Jo donaré 

suport i crec que el Josep Maria també, a més som una coalició, a qualsevol cosa que ens digui 

i que digui ben clar i ben alt que no volem més que ens vinguin a fotre cops, aquesta és la 

meva postura, és a dir, acabi amb una frase més o una frase menys. Quant més contundent 

sigui, evidentment, millor. Quant més ben alt es digui, millor. Però som aquí, crec, en el Plenari 

avui per prendre aquest acord. Em sap greu, i ho tinc que dir així, que avui, és a dir, el que 

planteja PDeCAT i Esquerra ho trobo molt lògic i legítim i caldrà parlar-ho, evidentment, però 

avui estem aquí per dir “els que no són de Mont-roig, aquests que han vingut de fora, que no 

estem d’acord que ens vinguin a tancar la boca, a no deixar votar i, a més a més, ens fotin una 

garrotada”. Gràcies.  

 

Sr. Alcalde:  Gràcies, sí, per part de... 



13 
 

 

Sr. Chamizo: Deu segons només per contestar al Sr. Aragonès. Jo demà també el trucaré a 

vostè per formar, intentar formar un nou Equip de Govern. (Aplaudiments.) 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Si us plau. Si us plau. Si us plau. 

 

Sr. Aragonès: Quina llàstima que després de les eleccions no ens volguessis ni al Ferran ni al 

Gairal ni a mi. Avui series alcalde tu. Ara, tu mateix, demà truca’m que jo vindré. (Crits de fons.) 

 

Sr. Alcalde: Si us plau. Si us plau. Gràcies. Bé, finalment, no s’introduiria, per arribar més al 

tema del consens, el tema dels col·legis electorals, quedaria com a Institut Antoni Ballester. 

S’introduiria “emprendre accions legals” i l’últim punt. Abans de fer la meva intervenció voldria 

demanar als grups d’Esquerra i de PDeCAT que votessin a favor d’aquesta proposta. No ha 

volgut aquest Equip de Govern ni molt menys fer un acte aquí de “postureo” ni res. Aquí el que 

estem parlant... (Remor de fons.) Si us plau... el que estem parlant és de denunciar uns fets i 

ficar-nos al costat de la gent de Mont-roig, no estem parlant de res més. S’han introduït coses 

que no estaven dintre però crec que seria important que el Ple de l’Ajuntament, amb una amplia 

majoria dels regidors, donessin suport a aquesta moció per tal de donar resposta a uns fets. Jo 

crec que aquesta resposta seria molt més forta amb aquest vot favorable de PDeCAT i 

Esquerra. 

 

Sra. Aragonès: Bé, nosaltres ja ens hem posicionat. A més a més, he respectat el que vostè 

demanava, que ens limitéssim a parlar del document que l’Equip de Govern ha presentat punt 

per punt. Esquerra Republicana ha presentat les seves observacions i nosaltres, per votar en 

contra d’aquest document, no volem dir que no estem al costat del poble, nosaltres vam estar 

al costat del poble ahir quan ens estaven apallissant. (Aplaudiments.) Per acabar la meva 

intervenció perquè no demanaré cap vegada més la paraula, una proposta a tots els regidors: 

demanem que la retribució econòmica d’aquest Ple no es cobri i es destini a reparar els 

desperfectes a l’institut, al col·legi electoral. (Aplaudiments.) 

 

Sr. Chamizo: Bé, nosaltres com a grup de PDeCAT ens reafirmem en les paraules que hem dit 

abans. Lògicament, igual que el grup d’Esquerra Republicana, nosaltres, el nostre grup, va 

estar amb el poble des de les 12 de la nit del dissabte al diumenge pràcticament fins les 10 de 

la nit del dilluns aguantant de tot, insults, escopinades, chulería i cops. Per tant, nosaltres, 

totalment d’acord que el poble de Mont-roig o qualsevol altre poble no sigui estomacat ni que 

pateixi cap tipus de repressió però això avui ho votarem en contra. (Aplaudiments.) 

 

Sr. Alcalde: Bé... 

 

Sr. Aragonès: Un moment si us plau, em permet? 

 

Sr. Alcalde: Sí. 

 

Sr. Aragonès: Si vosaltres voteu en contra de demanar al president Mariano Rajoy que tregui la 

Policia Nacional i la Guàrdia Civil de Catalunya, demà a mi no em truquis! (Veus de fons.) 

 

Sr. Alcalde: Si us plau, silenci. (Veus de fons.) Si us plau, si us plau, si us plau. 
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Sr. Chamizo: A veure, Sr. Aragonès, és evident que ningú dels que estem aquí presents, 

bueno, suposo que hi haurà algú, no volem el Partit Popular ni a Mariano Rajoy a les 

institucions polítiques perquè és un repressor, d’acord? Clar que estem d’acord amb aquest 

punt que vostè presenta però va tot dins un paquet. Presenti vostè una esmena o una altra 

moció dient que rebutja el president Rajoy per tot lo succeït en el nostre poble i nosaltres li 

votarem a favor. (Aplaudiments.) 

 

Sr. Aragonès: Jo no demano la dimissió de Mariano Rajoy, jo demano, jo demano que es 

prengui un acord per dirigir-nos al president del Govern... (Veus de fons.) 

 

Sr. Alcalde: Si us plau, si us plau... 

 

Sr. Aragonès: Que tregui a la policia i a la Guàrdia Civil. Jo no demano la dimissió del Rajoy, ja 

s’arreglaran aquells que els van votar, home! 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Si us plau. Bé, abans de passar a la votació i després dels comentaris, 

acusacions que ha fet el portaveu del PDeCAT sobre la meva actuació ahir davant dels fets, 

volia explicar el següent. Durant tot el dia vaig estar informat per diferents llocs, no només des 

de dintre de l’Ajuntament sinó des de fora l’Ajuntament, des de diferents persones que estaven 

tant en un institut com en l’altre. En el moment que se’m va comunicar que la Guàrdia Civil 

havia entrat, que havia passat el que havia passat, em vaig preocupar de com estaven les 

persones i en aquell moment se’m va obrir l’opció o vaig valorar l’opció de pujar a Mont-roig i... 

(Veus de fons.) Si us plau...i finalment vaig decidir que la meva presència potser no era 

benvinguda per una bona part dels... (Veus de fons.) Perdó, si us plau, els demano silenci, si us 

plau... 

 

Sr.. Chamizo: Si us plau... 

 

Sr. Alcalde: En qualsevol cas, vaig valorar això, no tothom reacciona de la mateixa manera, hi 

ha gent que ho fa amb educació i hi ha gent que no ho fa amb educació i, finalment, vaig 

decidir no pujar... (Veus de fons.) Si us plau... vaig decidir no pujar. Això no treu que vaig 

trucar, com deia, preocupant-me de com havia anat tot i si estava tothom bé. Evidentment que 

la meva decisió és qüestionable com totes les decisions que prenc, són totes qüestionables, hi 

ha gent que els hi agrada i hi ha gent que no els hi agrada. Són les meves decisions, són les 

que tinc de prendre. El dia que alguns de vostès estiguin a la meva pell potser podran valorar 

prendre decisions d’aquest tipus. És la meva i l’assumeixo totalment. Si us plau... i és la que 

assumeixo. Algú pensarà que em vaig equivocar, ho respecto totalment. Ara passarem a les 

votacions de l’acord amb les modificacions que hem comentat. Crec que està clar, sí? D’acord. 

Passaríem a les votacions. Vots en contra de l’acord? Repeteixo, vots en contra de l’acord? 

Abstencions? Vots a favor? Quedaria aprovat l’acord amb els vots a favor de tots els grups de 

l’Ajuntament menys PDeCAT i Esquerra..  
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Sr. Alcalde: Molt bé, en aquest moment aixecaríem la sessió 

 

 

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

 

Fran Morancho López                                                           Octavi Anguera Ortiga 

Alcalde                                                                                  Secretari accidental 

 

2 d’octubre de 2017 

 


