ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 13 DE JULIOL DE 2016
Esborrany de l’Acta del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2016/8 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2016/8 )
Ordinari
8 de juliol de 2016
13 de juliol de 2016
13:00 h. – 14:40 h.
Sala de Cultura "Agustí Sardà"

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Juan Gallardo Algueró, regidor IMM
Vicente Pérez Mula, regidor IMM
Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+
Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+
Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU
José Francisco Moreno Herrero, regidor CIU
Imma Margalef Ciurana, regidora CIU
Annabel Garcia Echevarria, regidora CIU
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM
Francisco Velasco Autor, regidor C’s
Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt

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

Sr. Alcalde: Bon dia a tothom. Donaríem inici al Ple Ordinari
1. Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes de les darreres sessions de dates 30
de maig i 8 de juny de 2016.
Sr. Alcalde: El punt número u, és aprovar, si s’escau, els esborranys de les actes de la darrera
sessió del 30 i de 8 de juny, perdó, del 30 de maig i el 8 de juny del 2016. Algun comentari?
Sí?
Sr. Chamizo: Sí, un petit comentari al respecte, el Ple del 8 de juny que figura com assistent el
Doctor Manel Andreu quan, en aquesta data, ja no figurava.
Sr. Octavi: És un error de l’acta, ja el corregirem i, si s’aprova, s’aprovarà amb aquesta
modificació.
Sr. Alcalde: D’acord. Gràcies. No hi ha res més? Doncs la donaríem per aprovada amb aquesta
modificació.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a les
redaccions dels esborranys de les actes de les sessions de 30 de maig i 8 de juny de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declaren aprovades per unanimitat.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número del 503 al 559 de 2016
Sr. Alcalde: El punt dos, donar compte dels decrets d’alcaldia, del cinc-cents tres al cinc-cents
cinquanta-nou del 2016. Hi ha alguna cosa? No?
La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia.
3. Donar compte dels Decrets de Regidors del número del 379 al 470 de 2016
Sr. Alcalde: El punt tres, donar compte dels decrets dels regidors, del tres-cents seixanta-nou
al tres-cents setanta del 2016. Tampoc hi ha res?
La Corporació queda assabentada dels Decrets de Regidors, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets de Regidors resten transcrit
íntegrament en el Llibre de resolucions de Regidors..

4. 2016/870 Designar, si s'escau, les dues festes locals per a l'any 2017.
Sr. Alcalde: El quatre, designar, si s’escau, les dues festes locals per l’any 2017. Es proposa al
Ple les festes locals del nucli de Mont-roig i del nucli de Miami, en aquest cas, el 8 de setembre,
Mare de Déu de la Roca, que cau en divendres; el 29 de setembre, Sant Miquel, que cau en
divendres; en el cas de Miami, el 19 de març que cau en diumenge, passaria a ser festiu el 20
de març, dilluns, i el 25 de juliol que cau en dimarts. Alguna pregunta? No? Comentar també
que, en aquest cas, la festa del 19 de març, que queia en diumenge, es va consultar a
l’Associació de comerciants, en aquest cas, de Miami, per a veure quin dia els semblava millor,
si divendres o dilluns, i van comentar que preferien dilluns. Algun comentari? No? Passaríem
a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Quedaria doncs aprovat el punt per unanimitat.
Designar les dues festes locals per a l’any 2016.
Serveis Interns/Secretaria General/ pm
Designar festes locals

Identificació de l’expedient
Expedient número
Tràmit

Fets
1. Vist l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC núm. 7135 de data 6 de juny de
2016, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016.
2.

Atès que l’Ajuntament ha de designar dues festes locals que no poden escaure en diumenge ni en
cap dels dies de festa oficials.

3.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 6 de juliol de 2016.

Fonaments de dret
1. Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, les dues festes locals per a l’any 2017 (DOGC núm. 7135 de
data 6 de juny de 2016).
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar la designació de les dues festes locals del municipi de Mont-roig del Camp per a l’any
2017:
Mont-roig del Camp:
- El dia 8 de setembre (Mare de Déu de la Roca), divendres
- El dia 29 de setembre (Sant Miquel), divendres
Miami Platja:
- El dia 20 de març (Sant Josep), dilluns
- El dia 25 de juliol (Sant Jaume), dimarts
2.

Comunicar el present acord al Departament de Treball de la Delegació Territorial de Tarragona de
la Generalitat de Catalunya i donar la màxima publicitat al municipi.

5. 2016/919 Aprovar, si escau, revocar el nomenament del dictador Francisco Franco
Bahamonde com a Alcalde Honorari i Perpetu de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.
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El punt cinc, aprovar, si s’escau, revocar el nomenament del dictador Francisco Franco
Bahamonde, com a alcalde honorari i perpetu de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. El
pròxim 18 de juliol es compliran vuitanta anys del cop d’estat militar contra el legítim i
democràtic govern de la Segona República que derivaria en la segona guerra, perdó, en la
Guerra Civil Espanyola, la victòria dels colpistes i l’establiment d’una dictadura feixista,
repressiva, masclista i totalitària que duraria quaranta anys. Aquest règim sanguinari va
prohibir les llibertats cíviques, polítiques i democràtiques, els drets individuals i col·lectius, així
com les institucions, la cultura i la llengua catalana. Aquesta pèrdua de llibertats va anar
acompanyada de l’establiment de la simbologia franquista, sobretot en els espais públics, així
com l’atorgament de títols i distincions de la figura del dictador de manera forçada, sota
l’amenaça de la por i la repressió. En aquest context, el 31 de març de 1964, el governador
civil de Tarragona va imposar als ajuntaments de la província l’atorgament del títol de “alcalde
honorario y perpetuo” al dictador Francisco Franco en commemoració del vint-i-cinquè
aniversari de la fi de la Guerra Civil Espanyola. Mont-roig del Camp no va ser una excepció i
donat que, un cop mort el dictador i restablerta la democràcia, no es va procedir a retirar
aquest nomenament, Franco continua sent alcalde honorífic i perpetu del nostre municipi.
Després de poc més de trenta anys de democràcia s’ha anat fent un treball institucional i
ciutadà de substitució d’elements franquistes, així com la potenciació durant els darrers anys
del reconeixement de les víctimes i represàlies pel franquisme. En aquest sentit, des del canvi
de denominació dels carrers fins a la retirada de simbologia franquista, les diferents
institucions democràtiques han anat prenent acords i decisions amb la voluntat de mantenir i
potenciar la memòria històrica, investigació i difusió, de prendre mesures de reparació a les
víctimes del franquisme i d’eliminar aquells símbols franquistes en els espais públics i
qualsevol tipus de mencions commemoratives a tot allò que representa el Règim. Es proposa
al Ple de l’Ajuntament que acordi revocar i anul·lar l’acord del Plenari extraordinari que
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va portar a terme el 31 de març de 1964, retirar el títol
d’alcalde honorari i perpetu de Mont-roig del Camp al dictador Francisco Franco Bahamonde,
així com qualsevol altra menció, títol o nomenament que hagués pogut rebre ell o altres
representants del seu règim al municipi, retirar qualsevol símbol, placa o element físic que faci
exaltació del règim franquista o qualsevol dels seus dirigents dels espais públics del municipi
en cas que poguessin romandre, notificar aquest acord al govern de l’Estat. Donaríem pas al
torn de paraula. Senyor Aragonès, senyor.
Sr. Velasco: Primero, buenos días a todos. A ver, como no podía ser de otra manera, el partido
democrático de Ciudadanos apoya totalmente esta iniciativa que revoca el nombramiento del
dictador Francisco Franco y los hechos acontecidos. Bien. En este punto, nos llama
poderosamente la atención que, en este caso, personas vinculadas a una fuerza política como
Esquerra Republicana hagan populismo de unas comisiones informativas, que a lo mejor
habría que explicar cómo es una comisión informativa. A ver, en una comisión informativa –a
mí me lo han explicado así y suelo poner atención a lo que me explican– sencillamente se
vuelca una información y, luego, democráticamente, todos los concejales tenemos el derecho
de cumplir lo que se dice en mi exposición de voto, desde una abstención, un voto afirmativo
o un voto en contra. Yo no en este punto, en cualquier otro punto lo que más le molesta a
Ciudadanos es que se intente cuestionar ese voto, se intente dirigir y se intente… Otra de las
peores cosas que puede hacerse es utilizar a la población, entrar en rivalidades, cuando
estamos hablando que estamos en un país totalmente democrático, este es el espacio donde
se tiene que decir y donde se tiene que comunicar a nuestros vecinos. Bien, en este punto, es
curioso, no sé si han visto en la comisión informativa, que creo que está mal, señor Secretario,

el acuerdo, la comisión informativa de curso económico dictamina… ¿esto es así? Vale, bueno,
yo no he recibido ese correo electrónico pero me hubiese podido llamar la atención que
alguien lo hubiese utilizado para volver otra vez a cuestionar estas actitudes. Seguido, me
gustaría pedir explicaciones a los vecinos, perdón, pedir el perdón a los vecinos y de nuestros
conciudadanos porque creemos que perder el tiempo aquí, que perder el tiempo en tener
que decidir estas cosas o cuestionar a una fuerza política que ha nacido de la democracia de
todos los vecinos creo que es muy llamativo. Los concejales somos las primeras personas que
tenemos que dar ejemplo y en este caso creemos que no ha sido así. Y, bueno, en este caso,
evidentemente, no me hubiese gustado tener que haber hecho esta actuación. Tendremos
que tener mucho cuidado de ahora en adelante pues para, no sé si amagar, esconder, o
bueno, sencillamente utilizar nuestro derecho a voto en las comisiones informativas. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias señor Velasco. Per part de, ara? Per part de [Inaudible 9:37] Padimo? Per
part d’Esquerra?
Sra. Aragonès: Home, nosaltres intervenim per al·lusions directes al nostre grup municipal. A
veure, a la comissió informativa, es van emetre uns vots, sabem que no són vots vinculats, és
a dir, tots aquells temes que la comissió informativa passen a Ple, el vot, evidentment, que pot
canviar. Nosaltres també en alguns casos, evidentment, de temes més estrictament
municipals, si ho podríem dir això, hem emès un vot a la comissió informativa i després, al Ple,
evidentment, que no té perquè mantenir-se. Moltes vegades es fa una abstenció, sigui per
estratègia política o sigui senzillament perquè ens falta certa documentació, certa informació
per contrastar i fer un vot més seriós i més responsable el dia del Ple. Per al·lusions del senyor
Velasco jo personalment, com Irene Aragonès, em sembla que a la comissió informativa es
van realitzar unes votacions i l’únic que jo vaig transmetre van ser números, és a dir, unes
votacions. Jo, en cap moment vaig manipular, vaig interpretar, vaig condicionar sinó que l’únic
que vaig fer va ser transferir una informació d’una votació que es va realitzar a la comissió
informativa. Aleshores, jo el que no entenc és aquest mal estar, jo el que no entenc és aquest
enuig que té vostè en que li molesti tant que jo únicament el que faig és transmetre informació
verídica, no manipulada, d’una votació que va emetre vostè. Una votació, dos més dos són
quatre, és a dir, aquí no hi ha cap marge ni hi ha cap espai d’interpretació. Tot i així, quan
vostè parla en rivalitats i vostè fa servir la paraula populisme, no ho entenc perquè si jo, com
a regidora, l’únic que utilitzo és aquesta votació per a transmetre la informació, jo de
populisme no en faig, jo em limito a que la ciutadania sàpiga el que vostè va votar amb un
tema com aquest. Jo ja li vaig explicar a la Junta de Portaveus, perquè jo, em sembla que
d’això en vam parlar a la Junta de Portaveus, i fins i tot vaig demostrar davant de la resta de
regidors que si jo, en algun moment, havia comès algun error de traspàs d’informació que no
podia ser, evidentment, jo demanaria disculpes i, evidentment, no ho vaig haver de fer perquè
aquesta informació sí que podia sortir de la comissió, la prova està en que nosaltres com a
grup municipal no som l’Abbas Amir i l’Irene Aragonès, nosaltres com a grup municipal tenim
darrera un conjunt de gent que ens trobem com, estic segura, la majoria de vostès, abans del
Ple per debatre i per consensuar les decisions de l’Ordre del dia del Ple. La informació de la
comissió informativa nosaltres la fem servir per a ús, per a transmetre aquesta informació al
nostre grup. No entenc, repeteixo, per què vostè es molesta tant en que jo hagi explicat que
vostè es va abstenir i, repeteixo, no vam condicionar el vot, l’únic que vam dir és el vot que
vostè havia emès. Ara, no en tingui cap dubte, si jo hagués tingut o nosaltres, el nostre grup
municipal, haguéssim tingut qualsevol possibilitat de condicionar-li el seu vot de que d’una
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abstenció hagués sigut un vot a favor no haguéssim dubtat en fer tots els possibles perquè
vostè hagués pogut canviar el vot.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Aragonès. Senyor Velasco.
Sr. Velasco: De lo que ha dicho me ha gustado una cosa, es cierto, como grupo político,
nosotros, lo que ha dicho usted, recibimos la información de las comisiones y las
consensuamos con nuestro equipo, que creo que es la normalidad. Mire, dice que por qué
nos molestamos, le voy a decir algo concreto. La semana pasada ha habido personas y
afiliados a nuestro grupo que han recibido presiones municipales por parte de ciertos vecinos
y de un compañero suyo de partido que ha utilizado expresiones que, si quiere repetir, que
las utilice o que las diga aquí ahora, que haga declaración aquí en un Pleno. A ver si no ha
sido así. No podemos crispar a la gente y no podemos jugar con estos temas. Y se lo vuelvo
a decir, si eso no es populismo pues no sé qué quiere que le diga. Desde luego, política
municipal ética y coherente, por mi parte, no me parece. Gracias.
Sr. Alcalde: Ràpidament senyora Aragonès. Gràcies.
Sra. Aragonès: A veure, si vostè em diu un nom i un cognom de qualsevol persona que a vostè
l’hagi pogut intimidar, jo actuaré amb les conseqüències. No sé a què va que vostè em digui
“una persona del seu grup”, què és “una persona del meu grup”? És a dir, vostè digui’m un
nom i un cognom d’una persona que l’ha intimidat i que ha rebut pressions municipals, quan
vostè fa referència al concepte “pressions municipals” a qui es refereix? Al meu grup? Algun
nom del meu grup? Fa referència a un regidor de l’Equip de Govern? De la resta de
l’Oposició? Què són pressions municipals? Si us plau, precisi.
Sr. Velasco: Mire, la presión municipal…
Sra. Aragonès: Compte, compte en utilitzar de forma tan lleugera aquestes paraules. Això sí
que li demano una mica de seriositat, si us plau.
Sr. Velasco: Le voy a ser tan serio como que la persona que está escuchando estas
declaraciones, que la tiene al lado, no se atreve, parece ser, a concretamente decir esas
declaraciones. Pero yo no le puedo decir nada más. Lo tiene al lado a esa persona.
Sr. Alcalde: Perdoneu, perdó, jo crec que s’està derivant el debat cap a fora del que és el
punt.
Sra. Aragonès: Perdoni senyor alcalde, perdoni senyor alcalde, se’ns està acusant d’un tema
molt seriós. D’acord? Per tant, si una persona fa una acusació d’aquesta manera en un Ple
municipal el que sí que nosaltres li hem de demanar i li hem d’exigir és molta “rigosositat”
exactament amb el que s’està referint.

Sr. Alcalde: Estic d’acord, el que passa que marxem del punt. D’acord? Hi ha una acusació
però estem marxant del punt, val? Sí, seria un tema. Els dono cinc minuts, com a molt, entre
tots dos, val, per acabar aquest tema.
Sr. Velasco: Si es que el tema yo creo que está zanjado. Yo las declaraciones…
Sra. Aragonès: No, perdoni, perdoni. Ha acusat a una persona.
Sr. Amir: Em podria dir quines declaracions són? O quines afirmacions són si us plau?
Sr. Velasco: Tengo, señor alcalde, ¿tengo el turno de palabra yo ahora? Muy bien, usted sabrá
las declaraciones que ha hecho. Usted las sabrá porque a nosotros son las que nos llegan. Yo
no puedo decir las que ha dejado de hacer o las que ha hecho usted.
Sr. Amir: Però són públiques aquestes declaracions?
Sr. Velasco: Públicas y concurrentes, por su puesto.
Sr. Amir: Digui’ns quines són.
Sr. Velasco: Por su puesto que la rigurosidad y la seriedad que me da este Pleno no me la
tiene que comentar usted. Yo la entiendo, pero bueno, digan lo que dicen públicamente en
el Pleno.
Sr. Amir: Què és una publicació de Facebook, per exemple?
Sr. Velasco: Usted sabrá.
Sr. Amir: És que no ho sé, si no m’ho diu.
Sra. Aragonès: Ho ha de dir vostè.
Sr. Alcalde: Val, no, ho deixem aquí perquè no ens en sortirem. Aleshores, passaríem doncs
ara la paraula al grup de Convergència. No? Val, doncs si no hi ha més intervencions.
Sr. López: Nosaltres pensem que estem mirant el dit i no la lluna i estem molt contents de
que es tregui un dictador de les institucions, res més.
Sr. Alcalde: Bé, ara sí, doncs passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? I la resta
vots a favor. Sí? Molt bé. Passem al punt sis.
Sra. Aragonès: Perdoni, puc fer una intervenció, si us plau? Bueno, és que, realment, és que
jo realment no tinc paraules, no tinc paraules d’aquest vot en contra. És que vostè ha votat en
contra però vostè a votat a favor. Vostè acaba de votar a favor de mantenir uns privilegis a un
dictador, vostè és conscient del que acaba de votar? Un senyor que va prohibir, tal com ha
llegit el senyor alcalde, les llibertats cíviques, les polítiques, les democràtiques, que va prohibir
drets individuals i col·lectius, que va prohibir institucions legitimades democràticament. Vostè,
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és que acaba de votar a favor de mantenir uns privilegis a un dictador, que aquests privilegis
se’ls va atorgar sota una dictadura i se’ls va atorgar ell de forma forçada, amb pressió, sota la
por i sota amenaça, la repressió en una paraula. A més a més, és que vostè vota en contra del
reconeixement de totes aquelles persones que van ser víctimes i víctimes de les represàlies
del franquisme, en contra d’una llei democràtica, la llei de la memòria històrica, que l’hem
aprovat entre tots, vostè vota a favor d’una dictadura feixista, repressiva, masclista. És que jo
no entenc que un regidor, escollit democràticament, l’any 2015, estigui d’acord en mantenir
un títol d’alcalde honorífic i perpetu d’un municipi, és que, és que és inconcebible. És que,
nosaltres, aquest Ple representa la democràcia, em sembla a mi, no? Què representa vostè?
És que, senyor alcalde, vostè té al seu Equip de Govern un regidor que es posiciona al costat
de la dictadura, de la dictadura franquista en plena democràcia. No sé, jo no he pogut evitar
fer aquestes reflexions. Tal com ha dit el senyor Enrique López, que hagués estat un plaer
evidentment retirar el títol a aquest personatge de forma unànime i no ha estat possible i jo
em sembla que serem el primer municipi en tota la província de Tarragona que hi ha hagut
una mà alçada en contra de la retirada d’aquest títol. Que no ho sé, que cadascú prengui nota
del que acaba de passar en aquest Ple.
Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Aragonès. Per al·lusions.
Sr. Gallardo: Evidentment per al·lusions, gràcies. El meu vot no va en línia de defensar ni una
cosa ni l’altre, va del cansament d’utilitzar aquestes qüestions que pertanyen a l’esfera
exclusivament de la història com a eina de debat polític. Miri, la Segona República que vostès
defensen com un règim legítim i democràtic és un projecte absolutament fallit que va venir
donat d’un buit de poder derivat de la vexació que va fer la monarquia que va marxar en aquell
moment i rere unes eleccions municipals l’any 1931 es va proclamar un règim polític amb una
legitimitat molt més que dubtosa, va afrontar tot un reguitzell de cops d’estat; l’any 32 va
haver-hi un intent de cop d’estat per part del General Sanjurjo; l’any 34 va haver-hi un cop
d’estat promogut per l’Esquerra i recordi què li va passar al senyor Companys, que era
President de la Generalitat, que va ser empresonat per un general, que era capità general de
Catalunya, que després va ser afusellat pel franquisme, el general Batet, no ho oblidem; va
venir una Guerra Civil, va venir la Guerra Civil no per un pronunciament espontani d’un cop
d’estat sinó perquè mitja Espanya veia que perillava la seva integritat física. Jo crec que el
concepte de franquisme i el concepte de república són qüestions que estan afortunadament
superades, i per què es van superar? Per la generositat de dues parts. Les Corts franquistes, li
recordo, a l’any 1976 van possibilitar aprovar la darrera llei fonamental del franquisme, que va
ser la llei de la reforma democràtica que es va aprovar per referèndum al desembre del 1976
i va possibilitar les primeres eleccions democràtiques al 1977. És la primera vegada, si no miri
com va passar a l’Est d’Europa, que un règim dictatorial automàticament va passar, per la seva
pròpia dinàmica, cap a un règim democràtic, de la llei a la llei. Recordi el que deia Torcuato
Fernández-Miranda, que aleshores era el president de les Corts, d’acord? Quan va venir la
democràcia, amb un exercici molt legítim i molt racional, es va reivindicar tot lo bo de l’altre
bàndol, el bàndol que havia estat derrotat a la Guerra Civil i, per tant, totes les persones que
van estar exiliades, que havien estat “represaliades”, se les va reconèixer, com calia fer. I a
partir d’aquí lo normal és que s’hagués situat a tothom en un plànol d’igualtat.

Sr. Alcalde: Perdó, perdó, si us plau, si us plau.

Sr. Gallardo: D’acord? Per tant, el que moltes persones defensem és que aquests temes s’han
de deixar per l’anàlisi exclusivament històric i, en tot cas, per la ciència política. Nosaltres
creiem que fer debat polític d’aquest tema és un error que no porta enlloc i no avança, no
serveix per a res. Aquest tema s’ha superat afortunadament, el model de transició democràtica
espanyol és envejable a nivell internacional. Escolti, sí, no, escolti, ho és. Tenim una constitució
democràtica que vam aprovar tots plegats i creiem que amb això...
Sr. Alcalde: Si us plau, deixi’l acabar.
Sr. Gallardo: Escolti, la constitució americana té dos-cents cinquanta anys, escolti. Per tant, no,
escolti, no...Clar que ha d’haver-hi, pot haver-hi vots discrepants des del principi, del
convenciment de que aquests debats no aporten res en democràcia. I tan dolents, i jo estic
convençut pel meu convenciment ideològic i pel meu entorn familiar, que tan dolents era un
bàndol com un altre i que el règim actual no és hereu ni de la república ni del règim franquista,
és un exercici de superació en comú que es va derivar de la transició política i de l’aprovació
d’una constitució a l’any 1978.

Sr. Alcalde: Gràcies senyor Gallardo. Passaríem al punt sis. No, no.
Sra. Aragonès: Un segon senyor alcalde, si us plau, un segon. No hi ha cap més punt a l’ordre
del dia, tenim temps, si us plau, li prego.

Sr. Alcalde: No, no, no hi ha més. Vostè ha fet. Ja ho sé. Heu fet una exposició, el regidor ha
fet la seva, és que si ara vostè contesta, haurà de contestar, jo crec que cadascú ha fet la seva
exposició, deixem-ho aquí. Passaríem al punt sis. És que em sap greu que no pugui fer-se
aquest debat, ja ho sé, però és que sinó ens anirem cap a un lloc que jo crec que és innecessari.
Hi ha hagut un debat amb una exposició, ha fet la seva defensa, vostè ha fet la seva exposició
i si anem més enllà, no l’acabarem i crec que és bo per tots que s’acabi aquí.
Identificació de l’expedient:
Expedient número:
Tràmit:

Revocació alcalde honorari i perpetu Francisco Franco
Secretari General/Serveis interns
Revocació

Fets

1. El pròxim 18 de juliol es compliran 80 anys del cop d’estat militar contra el legítim i
democràtic govern de la II República, que derivaria en la Guerra Civil Espanyola, la victòria
dels colpistes i l’establiment d’una dictadura feixista, repressiva, masclista i totalitària que
duraria 40 anys.
2. Aquest règim sanguinari va prohibir les llibertats cíviques, polítiques i democràtiques, els
drets individuals i col·lectius, així com les institucions, la cultura i la llengua catalanes.
Aquesta pèrdua de llibertats va anar acompanyada de l’establiment de la simbologia
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franquista, sobretot en els espais públics, així com l’atorgament de títols i distincions a la
figura del dictador de manera forçada sota l’amenaça, la por i la repressió.
3. En aquest context, el 31 de març de 1964, el Governador Civil de Tarragona va imposar
als ajuntaments de la província l’atorgament del títol de “Alcalde Honorario y Perpetuo”
al dictador Francisco Franco, en commemoració del 25è aniversari de la fi de la Guerra
Civil Espanyola. Mont-roig del Camp no va ser una excepció, i donat que un cop mort el
dictador i restablerta la democràcia no es va procedir a retirar aquest nomenament, Franco
continua sent alcalde honorífic y perpetu del nostre municipi.
4. Després de poc més de trenta anys de democràcia s’ha anat fent un treball institucional i
ciutadà de substitució d’elements franquistes, així com de potenciació, en els darrers anys,
del reconeixement de les víctimes i represaliats pel franquisme. En aquest sentit, des del
canvi de denominació dels carrers fins a la retirada de simbologia franquista, les diferents
institucions democràtiques han anat prenent acords i decisions amb la voluntat de
mantenir i potenciar la memòria històrica (investigació i difusió), de prendre mesures de
reparació a les víctimes del franquisme i d’eliminar aquells símbols franquistes en espais
públics i qualsevol tipus de mencions commemoratives a tot allò que representà el règim.
5. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 6 de juliol de 2016.
Fonaments de dret
1. Resolució 49/146 de 7 de febrer de 1995 aprovada per l’Assemblea General de les Nacions
Unides on s’estableix la necessitat de mostrar els crims comesos pel feixisme i d’altres
règims totalitaris dins dels ensenyaments d’història contemporània.
2. Decret 288/2000 de 31 d’agost de la Generalitat de Catalunya, d’establiment dels requisits
per regular les indemnitzacions de les persones incloses en els supòsits previstos en la Llei
46/1977 d’amnistia i la Moció 160/VI de 30 de maig de 2002 aprovada pel Parlament de
Catalunya sobre les mesures de reparació a les víctimes del franquisme, insistint també en
el rescabalament moral. En aquest mateix sentit mitjançant el Reial Decret 1891/2004 el
Congrés de Diputats va acordar la creació d’una Comissió Interministerial per a l’estudi de
la situació de les víctimes del franquisme.
3. Proposició No de Llei sobre la retirada de totes les plaques amb l’emblema de la Falange
dels habitatges de promoció pública de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya
en sessió parlamentària de 10 d’octubre de 2001.
4. Proposició No de Llei acordada per la Comissió d’Administracions Públiques del Congrés
de Diputats en sessió de 3 de novembre de 2004 on insta el Govern de l’Estat a la retirada,
al llarg de la legislatura, dels símbols procedents de la dictadura franquista pel seu caràcter
institucional en els edificis de titularitat de l’Estat, així com encomanar a la Comissió

Interministerial l’elaboració de les propostes necessàries per aconseguir la desaparició
dels símbols inconstitucionals que encara persisteixen en els municipis.
5. Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen
mesures a favor de qui va patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura.
Aquesta Llei exposa en el seu article 15, sobre símbols i monuments públics, que “Les

administracions públiques, en exercici de les seves competències, prendran mesures per
a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives
d’exaltació, personal o col·lectiva, de la insurrecció militar, de la Guerra Civil i de la
repressió de la dictadura”.
El Ple de l’Ajuntament, amb 16 vots a favor (grups municipals: PSC; A-VX+; Vicente Pérez
(IMM); CIU; ERC; FIC i C’s) i 1 vot en contra (grup municipal: Juan Gallardo (IMM), acorda:
1. Revocar i anul·lar l’acord del plenari extraordinari que l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp va portar a terme el 31 de març de 1964.
2. Retirar el títol d’Alcalde Honorari i Perpetu de Mont-roig del Camp al dictador Francisco
Franco Bahamonde, així com qualsevol altra menció, títol o nomenament que hagués
pogut rebre ell o altres representants del seu règim al municipi.
3. Retirar qualsevol símbol, placa o element físic que faci exaltació del règim franquista o
qualsevol dels seus dirigents dels espais públics del municipi, en cas que poguessin
romandre.
4.

Notificar aquest acord al Govern de l’Estat.

6.Afers Sobrevingut
No ni ha cap afer sobrevingut
7.Mocions
No hi ha cap moció
8. Precs i Preguntes
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Sr. Alcalde: El punt sis, fets sobrevinguts, que no n’hi ha cap. El punt set, mocions, que tampoc
en tenim. I passaríem al punt vuit que és precs i preguntes. Començaria el senyor Aragonès.
Sr. Aragonès: Pregunta no, més aviat un prec. Jo considero que avui a l’ordre del dia teníem
el punt si es votava a favor o en contra de retirar l’alcaldia que se li va atorgar l’any 1964 al
General Franco...
Sr. Alcalde: Senyor Aragonès, jo, és que clar, vostè ha tingut torn de paraula per parlar
d’aquest tema.
Sr. Aragonès: Un moment. Jo puc fer un prec.
Sr. Alcalde: Sí, però aprofiti el punt de l’ordre del dia per fer la seva exposició referent al punt.
Sr. Aragonès: No, perquè si s’hagués mantingut el punt del dia, qui vota a favor, qui vota en
contra i que cadascú fes la seva explicació de vot, estic d’acord amb el que vostè diu. Però
aquí després hi ha hagut un debat, “de concejal a concejal”, que no estava a l’ordre del dia.
Per tant, jo li faig un prec a vostè.
Sr. Alcalde: Però ha sigut tot just acabar el punt, senyor Aragonès.
Sr. Aragonès: No, no.
Sr. Alcalde: No hi ha cap problema senyor Aragonès, únicament, per les properes vegades,
intentem que els punts, els comentaris estiguin dintre del punt.
Sr. Aragonès: Molt bé, jo li faig un prec a vostè, com que és un tema molt calent aquest, jo li
faig un prec a veure si l’Ajuntament, vostè, pot fer un llistat de les persones assassinades del
1936 al 1939 a Mont-roig i després en l’època franquista, i així, potser, sabríem què va passar
al municipi, que és on estem. Quants en va matar un i quants en va matar l’altre. Jo li faig
aquest prec. Vostè té mitjans per saber en aquest poble quantes persones van morir del 36 al
39 assassinades i quantes pel general Franco. M’agradaria saber-ho.
Sr. Alcalde: Molt bé. Jo respecto tant a les assassinades per una banda com per una altra, no
li agafo aquest prec, no ho faré, jo com a alcalde, no. Una altra cosa és que vostè presenti una
moció, es voti en aquest Ple i evidentment el Ple m’ordeni fer aquest estudi que està demanant
vostè. Jo crec que la història depèn de cadascú com la mira se la fa seva, a la seva manera, i
per més resultats que traguéssim d’aquest estudi, cadascú veuria la història com la creu. I, per
una altra banda, crec innecessari entrar en aquest tema que és delicat per molts familiars que
veurien que, i generaríem, entenc jo, una situació potser de certa tensió dintre del poble que
crec que és totalment innecessària. I no ens porta enlloc, per una altra banda, crec que és un
prec que tampoc ens porta enlloc, d’entrada jo no ho veig així. Per tant, si vostè vol entrar al
proper Ple una moció perquè es voti aquí, perfectament, però com a prec, jo no li agafo senyor
Aragonès.
Sr. Aragonès: Com que estem a precs, jo he fet aquest prec i si vostè no l’accepta, jo també
no dic res. Però jo li he fet un prec al qual vostè diu que no ho farà. Molt bé.

Sr. Alcalde: Gràcies senyor Aragonès. Ciudadanos, senyor Velasco. Alguna pregunta, algun
prec? No? Sobre este tema, si es posible, no.
Sr. Velasco: Sobre este tema me hubiese gustado que volviese a hablar Enrique, no, no, quiero
decir que me añado a la declaración que ha hecho él, creo que estamos mirando hacia otro
lado donde no deberíamos, nada más. Sí, le quería comentar, en ruegos y preguntas le
queríamos preguntar, las piscinas municipales sé que han entrado en subasta la piscina de
Mont-roig, y la piscina de Miami no sabemos si ha entrado en subasta o si no, porque la verdad
es que la información que me dio el señor Vicente Pérez no nos acabó de aclarar un poco el
concepto, si son municipales, si no son municipales, si puede ir cualquier persona pagando la
cuota que pida por parte del Ayuntamiento o si tienen el derecho las personas que han
llegado a este acuerdo, que me parece que es la junta de vecinos, ¿no?, de poder denegar el
derecho de asistencia a la piscina, para aclararlo. Gracias.
Sr. Alcalde: Gracias señor Velasco, cuando dice piscinas municipales a concurso supongo que
se refiere, en el caso de Mont-roig, al bar, ¿de acuerdo?, y cuando se refiere a la piscina
municipal de Miami se refiere a Via Marina. De acuerdo. Referente a la piscina de Mont-roig,
como cada año, lo que se hace es sacar un pequeño concurso en el cual siempre hay una o
dos personas que se interesan por gestionar el bar de la piscina y, además, de hacer el control
de acceso a los usuarios, ¿no sé si esta parte le quedaría contestada? Bien. Respecto a la
piscina Via Marina, en la piscina Via Marina lo que se ha hecho es una cesión por un año, ¿de
acuerdo?, a la entidad urbanística colaboradora de Via Marina. Esa cesión tiene una serie de
condiciones, ellos se encargan del mantenimiento, etc. y yo ahora no lo tengo en mente, pero
hay un acuerdo de Junta de Gobierno en el cual puede consultar, además pasó a mitad del
mes pasado, por lo tanto, seguramente, en algunas de las, si le van dando las Juntas en
tiempo, seguramente ya está, si se las van dando, por eso lo digo. Están ahí las condiciones
de la cesión. Este año se ha considerado de cederla durante un año a la entidad urbanística
colaboradora y ella, pues, con una serie de condiciones, y ella es quien gestiona la piscina.
Sr. Velasco: No me ha quedado clara una cosa, o sea, ¿ha habido subasta?
Sr. Alcalde: No, no, ha habido una cesión. Ha habido una cesión, si no recuerdo mal, señor
secretario, una cesión de uso por un año. Esto es lo que ha habido, la entidad urbanística era
quien gestionaba la piscina durante bastante tiempo, los dos últimos años o el último año, me
parece que lo hizo el Ayuntamiento y este año se ha decidido hacer una cesión a la entidad
urbanística.
Sr. Velasco: Luego, me comentaban desde el casal de jóvenes me parece que anualmente
hacen una fiesta del K2, puede ser, K2 o K1, que hacen la fiesta de jóvenes en la piscina
municipal de Via Marina. ¿La podrán realizar?

Sr. Alcalde: Dentro de las condiciones de la cesión está por parte del Ayuntamiento puede
utilizar los servicios de la piscina, avisando con tiempo, y durante, el tiempo, es que, yo no lo
tengo, no sé si el señor secretario se acordará…
- 13 -

Sr. Secretari: Jo crec que era que quan l’Ajuntament ho necessités per qualsevol necessitat o
qualsevol servei, se li demanava i li havien de concedir.
Sr. Velasco: De acuerdo. Teníamos otra pregunta porque ya…
Sr. Alcalde: Sí, dígame.
Sr. Velasco: En este caso, vale, sí, es que la tenía primero pero he pasado a esta. Se acuerda
que hace dos Plenos nos dijo que nos entregaría, en este caso lo pidió Ciudadanos, la
encuesta de aceptación de la prueba de la Eternal Running. No sabía si…
Sr. Alcalde: Es cierto y en los dos Plenos traje la encuesta y al final no la sacamos. Está la
encuesta hecha, puede, se la hacemos llegar. No se preocupe, se la haremos llegar la encuesta
que hicieron desde el Departamento de Promoción Económica.
Sr. Velasco: ¿Está hecha?
Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Velasco: Gracias, no tengo más preguntas.
Sr. Alcalde: Gracias señor Velasco. Per part d’Esquerra?
Sra. Aragonès: Seguiré amb la pregunta que ha fet el senyor Velasco sobre Via Marina. Saber
aquest acord a què s’ha degut, és a dir, per què es fa una cessió d’un any més?
Sr. Alcalde: No és d’un any. L’any passat, si no recordo malament, fèiem nosaltres la gestió.
Aquest any hem decidit, sí, jo li explico. Aquí el que hi havia és, hi ha hagut una negociació
amb l’entitat urbanística per tal de cedir tot el que faltava. Aquí l’any passat vam estar portant
nosaltres la piscina, no hi va haver molta afluència de gent, val? I el que ells ens demanaven
per tancar la negociació era portar la piscina durant un any, val? Nosaltres els vam dir que
correcte sempre i quan nosaltres poguéssim utilitzar aquesta piscina sempre que volguéssim
com a municipi, a més a més, han de pagar ells el manteniment i una sèrie de coses. I per això
s’ha fet la cessió per una any, de cara a l’any que ve, s’ha d’estudiar més detingudament si
seran ells, si serem nosaltres o si ho farem d’una altra manera. Ha estat dintre d’una negociació
de cessió de diferents coses de la urbanització.
Sra. Aragonès: Val, d’acord. Nosaltres volíem fer un prec referent a les cloendes i celebracions
que hi ha hagut, potser el senyor Enrique, el senyor López, les cloendes i els tancaments de fi
de cursos que hi ha hagut en els diferents centres educatius ens hem trobat que, amb aquesta
celebració d’aquestes festes —que jo suposo que qui les organitza no és l’Ajuntament,
evidentment, sinó que són les escoles i els instituts―, els regidors de l’Oposició no hi hem
estat convidats, val? Jo entenc que qui convida és la direcció d’aquests centres convida a
l’Ajuntament i aleshores a nosaltres ens agradaria saber si els centres educatius els demanen
que ens facin, que ens traslladin aquesta invitació perquè és que sinó, clar, no tenim la
informació i no podem participar-hi. Ho faig amb prec perquè, clar, en alguns esdeveniments
d’aquests ens hem trobat que hi havia representació d’alcaldes dels pobles de l’entorn de

joves d’aquests municipis vénen a Mont-roig i, en canvi, regidors del consistori no hi han pogut
anar perquè no, perquè ho desconeixien. Per tant, formulo no una pregunta sinó un prec
perquè ara, en propers esdeveniments es tingui en compte que els regidors de l’Oposició
puguem assistir-hi.
Sr. López: Molt bé, les invitacions les envien els centres, com molt bé ha dit. Sí que és cert que
agafo el prec i ja els hi comunicaré quan hi hagi... De totes maneres, tenint en compte que hi
ha dues llars d’infants, tres escoles, un institut, el Batxillerat, el Petete, només n’hi ha un que
no he pogut compatibilitzar amb la meva feina que ha estat el de la cloenda de Batxillerat i ja
vaig comunicar el dia 14 de juny, que el dia 28 no hi podria assistir per motius laborals. Només
per dir això perquè també he vist “algo” a les “reds” socials, no és una reprimenda a cap
partit polític, sinó és una explicació de perquè no hem pogut anar a aquesta acte, d’acord?
Sra. Aragonès: Val, el nostre prec no anava dirigit en cap moment sobre el fet de retreure-li
al fet de que vostè assisteix o no assisteix. No, no, nosaltres l’únic que demanem és que se’ns
informi de la data d’aquestes celebracions per poder participar-hi.
Sr. López: D’acord. Però, “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”, jo he dit la
meva.
Sra. Aragonès: Perfecte.
Sra. Pérez: Però, Irene, pensa que tampoc ens conviden a nosaltres, eh, a l’Equip de Govern,
perquè ho sàpigues.
Sra. Aragonès: Precisament per això, perquè ho poguéssiu fer extensiu a tots, a la resta de
l’Equip de Govern i els que estem a l’Oposició.
Sra. Aragonès: Sí, evidentment que són els centres els que ho organitzen, o sigui, decideixen
ells qui conviden i qui no, però jo em sembla que el regidor pot fer d’intermediari per poder
explicar aquesta situació.
Sr. Alcalde: Gràcies. Digui.
Sra. Aragonès: Bé, una pregunta sobre el tema de, bueno, sobre la proposta que fan aquest
any de nova proposta de disseny referent a la fira que, de fet, vam conèixer gairebé per
casualitat a la comissió que es van aprovar les taxes dels expositors. Ens deien que serà una
proposta monotemàtica relacionada amb el tema de l’alimentació, gastronomia, producte
local, quilòmetre zero, producte de proximitat, val? Volem fer dues preguntes sobre això,
Yolanda. Primer de tot, si és iniciativa únicament i exclusiva de la Regidoria i, després, també,
la segona és si s’ha tingut en compte que estem parlant d’una fira centenària, enguany es
compleixen o es complirien les 135 edicions, i que històricament s’ha tractat d’una fira
multisectorial, on s’ha ofert la representació a les entitats i després a empreses de diferents
sectors econòmics que d’alguna manera representen no només temes del municipi sinó dels
territori més proper. Si s’ha parlat amb aquestes entitats i aquestes empreses que sí de forma
més assídua col·laboraven i exposaven a la fira, una mica per deferència, ja que hi ha hagut
aquesta canvi tan sobtat i tan rotund, si s’ha pogut parlar amb elles, repeteixo, com a
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deferència per explicar-los que canvia el format de la fira. A veure, des d’Esquerra, d’alguna
manera, ens atrauen els canvis, som amants d’aquests canvis, som amants de les innovacions
i, sobretot, de poder mantenir esdeveniments tan històrics però que també siguin vigents,
que s’actualitzin. Tot i així, d’alguna manera, pensem que limitar una fira sectorial únicament
a un tast gastronòmic o únicament que agafi només un sector com és la gastronomia, pensem
que aquest fet “desvirtualitza” en part una fira centenària que, d’alguna manera, un mercat o
una fira gastronòmica tindria cabuda en qualsevol calendari de l’any, un cap de setmana, un
dissabte, un diumenge, però convertir una fira emblemàtica, multisectorial, repeteixo,
historica del municipi, només en aquest, no sé, no sé si és que ens pot limitar o...Gràcies.
Sra. Pérez: Sí, a veure, ha sigut una decisió de la Regidoria de Promoció Econòmica, la veritat
és que no ha tingut representació cap altra departament. La decisió ha sigut en base a una
històrica, d’anys enrere, que, pel que em comentaven, pel que jo he vist i pel que em
comentava el personal que treballa dins de Promoció Econòmica, s’estava quedant obsolet el
tema de la fira multisectorial. Jo ja em vaig trobar l’any passat quan vaig arribar, que cada
vegada costava més que vinguessin expositors a la fira, realment venien perquè se’ls
convidava, no pagaven res. El tema d’empresaris del municipi, podem comptar els que venien,
no hi havia afluència de públic. Entitats? Les entitats el que feien és que venien, tenien la seva
paradeta però, evidentment, muntaven el seu estand, teníem un estand d’una entitat però no
hi havia persones, o sigui, teníem una fira amb molts estands que estaven pràcticament buits,
perquè és el que diem, una entitat tampoc no tenen perquè estar allà, muntaven, ficaven
fotografies i deixaven l’estand buit. Lo que sí tenim referència és que el que més funcionava
era el tema gastronòmic, era el que més peticions teníem i el que més afluència de gent movia.
La proposta que hem fet enguany sí ha sigut, evidentment, pel tema gastronòmic, per una
renovació perquè pensem que és lo que mou molt més a la gent, volíem tornar enrere...La
fira, la temàtica és producte de la terra, producte quilòmetre zero, o sigui, estem parlant
producte 100% de Mont-roig, o sigui, els expositors que vindran, vindran d’aquí, vindran de
fora, els d’aquí estan convidats a venir tots, els que vulguin, vindran també de fora, perquè
evidentment faltarà públic, però, bueno, és una proposta que fem enguany, esperem que vagi
bé, que surti bé i sinó sempre estem a temps de canviar.
Sra. Aragonès: Gràcies. Si?
Sra. Aragonès: Potser el que no m’ha contestat és que si s’ha tingut en compte d’explicar la
renovació aquesta a les entitats.
Sra. Pérez: No, no ens hem reunit amb ells perquè no comptàvem amb ells per la fira. Ja ho
saben això que no, però per prendre la decisió de canviar la temàtica de la fira no vam
consultar a les entitats. No vam consultar les entitats perquè, torno a repetir, perquè
vinguessin a muntar a la fira, havíem de trucar cinc, sis, set, deu, vint vegades, demanant-los
si us plau que muntessin un estand.
Sr. Alcalde: Jo únicament dic que durant aquests 135 anys de la Fira hi ha hagut moments
que hi havia més accions d’una cosa, més d’una altra... l’essència dels 135 anys de la Fira no
s’ha de perdre, i anem a buscar producte de la terra, producte gastronòmic, anem a potenciar
també el productor local... Jo crec que el que estem fent és recuperar, en tot cas, el que era
la Fira al principi, que era... jo no hi era, però entenc que eminentment agrícola, i els
productors de la terra feien... no? En el fons aquesta és la voluntat, i com bé ha dit la regidora,

si no funciona, si veiem que no funciona, doncs bueno, no hem de fer més que intentar que
funcioni, i el que està clar és que en els últims anys la Fira ha anat perdent el pes que tenia
dins de la nostra comarca, envers a altres fires que es fan en dates molt semblants, i el que
intentem és potenciar i mirar si amb aquest canvi doncs va millor. Si no va millor tindrem que
tornar a canviar, però la voluntat és que funcioni.
Sra. Aragonès: Val, gràcies. Una altra pregunta, referent a l’habitatge del carrer Bisbe Macià
número trenta, que ja s’ha declarat en ruïna, i que pertany a una empresa anomenada Gescant
Viviendas, preguntem què es pensa fer al respecte, perquè realment està en una situació,
bueno, tal com diu la declaració de ruïna, per tant, si hauríem d’evitar danys, perquè posa en
perill els vianants.
Sr. Alcalde: Ara mateix no li puc dir... no sé si algun regidor té informació de informació d’això,
jo ara mateix no ho tinc al cap, però bueno, en qualsevol cas li fem arribar la informació sense
cap problema.
Sr. Pérez: Normalmente hay un histórico hecho de las construcciones que hay en el pueblo, y
hay unos informes. Entonces lo que hacemos en función de la peligrosidad que tiene, pues
vamos actuando. Hay algunas que sí, el Ayuntamiento incluso subsidiariamente ha intentado
hacer la rehabilitación porque está mal, y otras lo que intentamos hacer es ponernos en
contacto con la propiedad, que a veces es un poco complejo para que evidentemente
intenten reparar ellos, con un informe técnico tanto de ellos como nuestro, para intentar
solucionarlo, que a veces es un poco complejo y costoso, porque a veces son de bancos, lo
bancos no son suyos, están en un vacío que es banco malo, pero bueno (inaudible 0:47:35.7)
de la policía, o va el técnico municipal y legalmente hace un informe que está mal, siempre
actuamos. Una partida que tiene el Ayuntamiento para actuar en este momento. Estos los
tenemos bastante controlados.
Sra. Aragonès: Vale, jo em refereixo a que si d’alguna manera ja es va... surt en una Junta de
Govern, aquest tema, i ja està declarat en ruïna, suposo que el següent pas ja no caldran més
informes, ni més estudis tècnics, no? Ja s’hauria d’anar directament a l’actuació...
Sr. Pérez: Hay que mirar la partida económica, a ver si se le dota, y después evidentmente con
el informe de lo que se tenga que hacer... Pero claro, una cosa es que se declare en ruina,
porque está mal, y realmente, llegar a saber exactamente lo que se tiene que hacer se tiene
que hacer una valoración y después una partida presupuestaria. A veces lo hace el
Ayuntamiento de immediato, y a veces lo que hacemos es contratar a las empresas del pueblo
que son las que rehabilitan estas viviendas. Pero bueno, lo miraremos a ver cómo está.
Sr. Alcalde: Gràcies, alguna pregunta més?
Sra. Aragonès: I la darrera pregunta, al senyor Gallardo, el regidor d’Hisenda, nosaltres li
volíem preguntar el grup d’Esquerra Republicana que ens expliqui una mica on té costum de
realitzar les reunions o trobades amb les persones que suposo que ha de... referent a la feina,
s’ha de reunir.
Sr. Gallardo: Jo acostumo a despatxar el dimarts a la tarda.
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Sra Aragonès: Físicament a on?
Sr. Gallardo: On està el Departament de Serveis Econòmics, a l’Ajuntament de Mont-roig.
Sra. Aragonès: Val, aleshores, es produeixen reunions físicament fora de l’edifici municipal?
Per exemple, ens consta que el 27 de maig o bé és va fer un dinar o un sopar per tractar un
tema de... a veure si ho trobo per aquí... Sí, per parlar sobre la gestió d’ingressos amb Base,
en un restaurant del municipi, per un import de 335 euros. Aleshores, clar... nosaltres volem
demanar explicacions de on està escrit que l’Ajuntament hagi d’assumir la despesa d’un dinar
o un sopar en un restaurant, d’un regidor que jo em sembla que a nivell protocol·lari no sé si
és que es necessita, i també demanar que volem veure la factura del restaurant.
Sr. Gallardo: Molt bé. Anualment, hi ha la costum de reunir-se amb Base, que com vostè sap
és el Servei de Recaptació de l’Ajuntament. Normalment en aquestes reunions hi participa
l’interventor, algun regidor o l’alcalde, el regidor de Serveis Econòmics, i el cap tècnic del
departament i excepcionalment algun altre funcionari o treballador de la casa que es pugui
convocar per la naturalesa dels temes que s’hagin de tractar. Normalment per Base vénen el
director-gerent i el personal que ells designin. Normalment són reunions que com a mínim
són entre 6 i 8 persones. Protocol·lariament se’ls invita cada any, existeix aquesta tradició, a
un restaurant del municipi, i s’aprofita aquesta invitació per fer un dinar de treball, i es tracten
tots els temes de gestió que tenen a veure amb la recaptació, com puguin ser els temes dels
ajornaments, fraccionaments, la situació dels expedients que estan en litigi, etc., etc. Aquesta
és la dinàmica, i això simplement és la reunió que vostè esmenta, que no hi ha cap
inconvenient en facilitar-li còpia de la factura, i respon a aquesta dinàmica que es fa
anualment. Gràcies.
Sra. Aragonès: Doncs nosaltres demanem que aquestes dinàmiques d’una vegada per totes
es puguin eliminar, perquè em sembla realment que de les arques públiques no s’ha de pagar
cap dinar, és a dir, si una reunió es pot fer en un despatx o es pot fer en una de les instal·lacions
municipals, es fa a les instal·lacions, a l’Ajuntament. Entenc, entenc, eh? Que si hi ha algun
tipus d’esdeveniment, si s’ha d’acollir gent de fora, se’ls ha de fer una rebuda per algun tipus
d’esdeveniment important, evidentment que hi ha d’haver aquest tipus de despeses. Però
amb una entitat amb la que fas recaptació dels nostres ingressos, i nosaltres li paguem, si a
més a més els hem de convidar a dinar, potser que ens ho fem mirar... Per tant, jo demanaria
sisplau, que aquest tipus d’actes, doncs que si es volen fer que cada regidor s’ho pagui de la
butxaca, i que es destinin aquests diners per altres fins molt més necessaris. Gràcies.
Sr. Gallardo: Bé, hi ha qüestions que són opinables. Nosaltres creiem que mantenir una bona
relació amb el servei de recaptació que gestiona gairebé 18 milions d’ingressos i que tenim
molts de més per despatxar, i que protocol·làriament convé fer-ho com fan altres ajuntaments,
considerem que és una pràctica correcta i a més, que sempre ha servit per funcionar
correctament. És opinable aquest tema? Evidentment. Nosaltres en tot cas, parlaré amb el
senyor alcalde, amb la resta de l’equip de govern, a veure què els hi sembla, però entenem
que no és una dinàmica que sigui gens estranya, i menys amb un organisme que repeteixo,
gestiona un gran volum dels ingressos de l’Ajuntament i amb els quals ens trobem, a banda
de protocol·làriament un any, ens trobem permanentment per via telefònica, altres reunions
que es fan a Tarragona, altres reunions que es fan a casa nostra, i que crec que per deferència
convé mantenir aquesta estructura de trobades.

Sra. Aragonès: Per últim, dir que jo em sembla que aquesta empresa el que ha de fer és oferir
igual un bon servei si se li paga un dinar, o si no se li paga un dinar.
Sr. Alcalde: Gràcies senyora Aragonès. Per part del grup de Convergència alguna pregunta?
Sr. Chamizo: Sí, bé, primer, abans que una pregunta és un prec, i em sembla que és el quart
prec que es fa aquí en aquest ple referent a l’enllumenat públic del Club Mont-roig. És a dir,
seguim amb les retallades en l’enllumenat públic, em consta que encara no s’ha arreglat el
tema, tornem a rebre queixes dels veïns, que moltes nits encara segueixen... sembla un mas
robat (inaudible 0:54:09.6) i em sembla que ja és la quarta vegada que ho hem reclamat.
Després, la segona cosa que faig és... Tinc una pregunta que m’han passat una sèrie de veïns,
que ja va sortir el tema en el ple passat, però és referent al Kite-surf famós que es fa allà a
Miami, en el que es veu que de manera sobtada doncs bueno li han prohibit fer-lo a través
dels socorristes i per ordre de l’aparellador municipal. Llavors, més que tot era preguntar-lis,
sabem que és una activitat que no està reglamentada, però bueno, de cara als veïns es podria
fer un aclariment si l’equip de govern pensa fer una acció, o pensa legalitzar-ho en breu, o pot
seguir deixant fer l’activitat sense que molesti a ningú, i demés...
Sra. Pérez: Sí, jo he parlat vàries vegades ja amb un parell d’aquests que practiquen el Kitesurf, i els vaig comentar, vaig estar reunida amb el Departament de Costes a Barcelona, i vam
proposar, perquè volíem legalitzar aquest canal, per la pràctica de Kite-surf, perquè sabem
que és la zona idònia per practicar-lo, pel vent i per la platja, que hi ha menys afluència de
gent. I ens van contestar que en principi això ho tenen parat. Ara mateix estan catalogant les
platges, estan diferenciant lo que són platges urbanes, o platges naturals. Si es considera
finalment que és una platja natural, com ens van dir que farien, està totalment prohibit la
pràctica de qualsevol activitat aquàtica, en zones de platja natural. A més a més, també ens
van comentar que això és una zona afectada, està protegida, i que estava prohibit. Aleshores,
de totes maneres jo li vaig demanar al director la resposta per escrit per també poder
comentar amb els companys, perquè això és una conversa que vam tenir allà al sobre-despatx,
i vaig rebre també peticions, Yolanda, és que fins ara es podia fer, ara ho heu prohibit, jo els
vaig dir que en cap cas hi ha una ordre de l’Ajuntament, de prohibir això, ja estava prohibit
des de sempre, perquè mai ha estat regulat. El que m’estic trobant ara és a gent que diu, ah,
es que fins ara ho fèiem i ara no ho podem fer! La última vegada que vaig parlar amb ells va
ser abans d’ahir i em van dir, bueno, si haceis la vista gorda, tal! La vista gorda yo no la puedo
hacer, si hi ha una persona que truca la policia i va allà, i diu és que aquí no es pot practicar el
kite-surfing. Els socorristes saben que no es pot practicar. No es que hem donat l’ordre als
socorristes, mira, no deixeu fer això, és que ja ho saben que no es pot fer. I la nostra intenció
és que es pugui fer, però no depèn de nosaltres.
Sr. Chamizo: Bueno, si la intenció és bona, se’ls pot fer arribar a aquesta gent l’informe del
tècnic de la Generalitat, queda la cosa més aclarida, i tothom podrà fer lo que cregui
convenient al respecte. També volia fer una mica de... com ha fet la regidora de l’Oposició, el
tema del nou format i canvi de la Fira. A veure, per nosaltres, pensem que és una iniciativa
bona, pensem que tot el que sigui millorar, benvingut sigui. Però pensem que és bona aquesta
millora, però ens agradaria que anés lligada amb l’antic format que es feia fins ara. Perquè per
exemple en surten una sèrie de preguntes, que alguna l’ha contestat la regidora, perquè s’ha
fet aquesta temàtica, qui ha fet la proposta o el canvi, s’ha fet algun estudi...? Com s’han
calculat el número de visites a la fira? Em sembla que parlaven de vint mil a l’expedient, quants
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expositors hi ha a dia d’avui apuntats, i si a dia d’avui s’havia convidat a tothom que formés
part del teixit empresarial del municipi... A veure, nosaltres pensem que el nostre grup ho
tenia clar que a la Fira es tenia que donar un tomb, no? I inclús nosaltres a la comissió
informativa vam pensar que una primera acció, a veure com reaccionava la gent aquest any és
que el preu públic que els expositors de Mont-roig pagaven doncs vam proposar o treure’l o
fer una rebaixa substancial per atraure una mica més el sector empresarial del municipi. Bueno,
ens vam trobar que els únics que van votar a favor vam ser nosaltres, i tota la resta de grups
polítics aquí representats van votar en contra d’aquesta proposta...
Sra. Pérez: Però ja paguen menys...
Sr. Chamizo: Sí, però volíem que paguessin menys. Perquè sabem de cert que hi ha gent,
empresaris que s’han posat, que és molt difícil recaptar els 60 euros de preu públic que es
paguen. La segona cosa que volia dir és que creiem que és positiva la manera de canviar el
format, però també ens preguntàvem si s’havia fet algun sondeig al respecte. Nosaltres
pensem que... hem fet un sondeig i de moment tots els inputs que hem rebut ha sigut negatiu,
però més que tot, com s’ha parlat aquí, de la limitació de la temàtica. Creiem que el nou
format amb aquesta nova temàtica no va lligat amb les costums i tradicions del nostre poble,
que la fira té que anar dirigida a promocionar tots els sectors econòmics que formen el nostre
municipi, i amb aquesta temàtica, dirigida només a la gastronomia pensem que no estan tots
representats. Pensem que abans de fer un canvi tant radical, s’hauria d’haver consultat a tots
els sectors econòmics i associacions que també participaven a la Fira i que ara han estat
excloses, com vostè ha dit, i que entre tots es busqués la millor opció perquè la Fira agafi una
mica d’aire fresc i es valorés la idoneïtat d’un nou format. Com li he dit abans pensem que el
canvi pot ser positiu, ja ens agrada que l’equip de govern busqui idees noves, però pensem
que aquesta temàtica pot anar lligada perfectament al model antic de la Fira, seria un bon
complement per intentar fer-la més atractiva, i jo crec que entre tots s’hagués buscat la millor
idoneïtat del nou projecte. Com vostès tots aquí saben, creiem que la Fira nostra és tradició,
la Fira de Mont-roig és tradicional, com són les pubilles, no? I pensem que les tradicions són
boniques i necessàries encara que estem d’acord en que s’han de modernitzar, s’han
d’actualitzar i donar-lis la volta, i així tornar a motivar tots els sectors econòmics. Creiem que
davant d’aquest canvi tant radical, crec que ha faltat una mica de consens entre totes les
associacions i els agents econòmics que participaven en aquesta fira. Perquè clar, limitant la
temàtica de la fira creiem que s’ha tallat la interacció que hi ha hagut sempre en aquest poble
de Mont-roig entre els pobles veïns, que venien exclusivament per veure la costum i la tradició
de la Fira i quines noves propostes es presentaven. Creiem que la il·lusió aquesta de la gent
per fer fira no es perdi amb aquest nou format, i davant d’aquesta proposta, però tenim
aquesta por que no acabi com realment volgués el poble de Mont-roig i tots nosaltres aquí
plegats. Era això.
Sra. Pérez: A veure, jo entenc que els canvis asusten, i ara ningú no sap si anirà millor o anirà
pitjor. M’està donant la raó quan diu que els empresaris que fins ara els feien pagar 60 euros
per estar tres dies en una fira, que els hi costa molt treure aquest benefici, m’està donant la
raó que la fira s’està quedant obsoleta, no funcionava, i si una empresa no fa 60 euros en tres
dies, evidentment no li interessa estar aquí. Els sectors econòmics del municipi jo crec que
estan reflectits en aquesta fira, si algo ens caracteritza al poble de Mont-roig és l’agricultura,
el producte de la terra, el producte local, quilòmetre 0 digues-ho com vulguis, és la temàtica
d’enguany, és la temàtica de la Fira. Creiem que no deixem cap empresa fora perquè a més a

més ja saben que tenen el seu espai. Qualsevol empresari pot participar a la Fira, només que
no estarà a dins de l’espai gastronòmic, evidentment, una persona que vengui un altre
producte que no tingui res a veure amb la gastronomia no estarà amb la resta d’expositors,
però tindran el seu espai i ho saben. I bueno, també hem de pensar que això és una fira que
es farà a l’agost, hi haurà un munt de turistes, que ha de ser un principal focus de d’atracció
perquè els turistes vinguin a la fira, i si omplim el recinte firal ple d’entitats, òbviament això no
té cap atractiu per als turistes i no aconseguirem que vinguin.
Sr. Chamizo: Bé, no sé si... crec que m’he explicat bé, no? Estem d’acord amb que es facin
aquests canvis, estem d’acord, però bueno, nosaltres no estem en desacord que es digui
Cullerada, o que es faci un altre format, jo crec que el model antic i el model nou, donant-li
una mica de tomb, poden conviure perfectament tots dos. Més que tot és això, sobretot en
un canvi tant radical doncs ostres, no hagués costat res consultar la població, fer una mica de
consulta per veure com anaven els temes, i que entre tots hagués sortit un programa, o una
fira més idònia de la que tots ens sentim orgullosos. Ja està.
Sr. Alcalde: Gràcies. Senyora (inaudible 1:05:03.6).
Sra. Garcia: Perdona senyora regidora, potser no ho hem vist bé en el projecte, però comenta
que els empresaris que es vulguin apuntar a la fira estaran a un altre lloc ubicats. En el projecte
deia que hi hauria unes carpes de tres per dos, de fusta...?
Sra. Pérez: Sí, tens un... l’altre dia vaig parlar amb la de la llibreria, vol tindre el seu espai, el té.
Evidentment no estarà al costat de l’espai gastronòmic, perquè no és gastronomia, però
tindran el seu espai. La idea del canvi d’ubicació també ha sigut... no separar lo que és la fira
de festes, perquè tots tinguem... per ampliar el tema de la fira, perquè no estiguin separats,
però que hi hagi més afluència de públic... evidentment amb tots aquests canvis ens podem
equivocar, bueno...

Sra. Garcia: I aquesta gent també pagarà 60 euros si no tenen una carpa de fusta... o com serà
aquest espai destinat a empresaris...?
Sra. Pérez: Lo que paguen els firaires no ho sé, perquè això no... (conversa creuada) Però no
entitats.
Sra. Garcia: Gràcies.
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? Senyor Moreno.
Sr. Moreno: Bones. Bueno la meva pregunta està dirigida al senyor Redondo. És referent
també a les entitats... bueno, en Mon m’ho comenta, perquè també tenia... és sobre l’Eternal
Running. Senyor Redondo, vostè ens va dir, amb memòria el passat dia 9 de març, que les
despeses de la cursa de l’Eternal Running per aquest any serien les següents. El primer any
serien 6.000 euros, el segon any serien de 8 a 9.000 euros, per sobre, el tercer any doncs una
miqueta més, segons lo que van pactar amb aquesta franquícia. Resulta que comprovant les
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juntes de govern anteriors, el primer any la xifra ja és diferent, el primer any són 6.000, el segon
any són 14.000, el tercer any són 17.000. També ens va dir en aquest mateix ple que al municipi
no li costaria, li costaria 0 euros. Revisant les juntes de govern, hem trobat que de moment les
següents despeses el primer any han sigut, segons el conveni anual, 6.000, que ho respectem,
i ho mantenim, serveis de prevenció de la cursa són 1.150, lloguer de dutxes 2.696, treballs
d’excavacions 2.714, el concert de Michael (inaudible 1:07:57.4) són 3.600 euros, i treballs
extres d’excavacions i tal són 1.300 que això hem estirat últimament (1:08:09.9). Si d’aquestes
despeses li sumem les hores extres dels treballadors d’EMSA i EMOMSA, que serien 1.876,
ens trobem que per no costar-li ni un duro al municipi portem sumats vora 20.000 euros. No
em sembla malament realitzar aquest tipus d’events, perquè ho hem parlat mil vegades,
perquè ens dóna la oportunitat de promocionar la nostra oferta turística, comercial, a nivell
d’esport, oci, i passant-nos-ho bé, que també ens va bé. Però lo que no es pot dir es que no
ens costaria ni un duro, perquè ja toquem una xifra el primer any de vora 20.000. També
desconeixem si s’ha pagat la confecció de tota la campanya publicitària etc. Les meves
preguntes són, com va calcular aquestes despeses, senyor Redondo, qui ha fet i ha pagat la
campanya publicitària d’Eternal Running, quins han estat els resultats de l’enquesta que s’ha
fet, si s’ha fet als restaurants, establiments del municipi, comprovant que aquesta cursa ha
beneficiat l’afluència de gent als seus locals, quin ha estat el percentatge dels participants
locals, que també ho vam comentar una vegada, que de la província, del país, d’altres països,
tal com vam comentar... han quedat contents els participants? Quina és la seva percepció, des
de fora, cap aquí? I llavors, tornarem a repetir, la pregunta és, sapiguent preus, costos, i
valoració, que això es va comentar al seu dia? Clar, tot això s’ha quedat una mica a l’aire.
Gràcies.
Sr. Redondo: Bueno, a veure, el tema dels costs, home, que jo hagués dit que no costaria res
al poble m’estranya, però bueno, si ho diu... el tema del cost. Una cosa és el que ens cobra
l’empresa organitzadora, que és l’Eternal Running, és una franquícia, que és una prova que es
fa arreu del món, que el desembre de l’any passat ens la ofereixen i nosaltres vam parlar i vam
dir, ostres, si és una prova que pot portar gent i tal, estaria bé fer algo així pel poble. I una
cosa és el que cobra l’empresa organitzadors per fer la prova, i una altra era el cost que tenia,
que no teníem valorat perquè no ho havíem fet, no sabíem exactament quin era el cost que
tenia de preparar, si ho tenia que fer vigilància, si ho teníem que fer... Nosaltres vam signar un
acord – bueno, el vam signar una setmana abans de la prova, però vam tindre un acord de
paraula de fer una prova perquè enteníem que era una prova molt interessant, i vam fer la
prova. Evidentment, i això ho he comentat en un altre lloc, si el dia que em diuen a mi de fer
la prova, em diuen que el cost real és el que ha tingut, no l’haguéssim fet, segur. Segur. Dit
això, una vegada vists els resultats de que van venir 4.600 persones per participar, ostres, això
el que es té que fer és aprofitar-lo. I el que tenim que fer ara que tenim clar quin és el cost
real, perquè una cosa és el que ens cobra i una altra és derivat del recorregut, de coses que
tenen que fer, de l’espectacle, dels lavabos, les dutxes, els metges, tot això. Tenim clar que el
que tenim que fer és, tenim un contracte per tres anys, el que hem de fer és aprofitar aquesta
avalanxa de gent, intentar que vinguin abans de la prova, vinguin divendres, i que el feedback
que tenim de la gent és molt positiu, és una de les preguntes que hem fet i la gent va sortir
encantada. Tenien queixes que hem recollit, temes que faltaven zones d’agafar aigua, temes
que va fer molta calor, clar, el tema de la climatologia... estem a l’abril, a l’abril pot ser un dia
com avui de ventada, que plogui, o pot fer molta calor. Una de les coses que van dir, potser
va ser la única pega, la més important va ser la falta d’aigua. Hi va haver una altre per part del
recorregut, però... Tenim un contracte de tres anys per fer la prova, mantindrem aquest

contracte, l´únic que sí que farem és intentar que nosaltres rebem més d’intentar potenciar de
que comenci l’activitat el divendres perquè la gent vingui abans, de que la gent... No només
aconseguim que un 10% de la gent que participa torni, i això és molt important perquè la
gent, quan estava marxant deia, ostres que maco, estava (inaudible 1:12:57.7), estava molt bé,
m’ha agradat molt, vull dir, aquest és el feedback. Només que el 10% de la gent torni, ostres,
estem parlant de... Clar, quantificar cost-benefici és molt complicat, sobretot el primer any.
Ara és quan es podrà començar a valorar, a partir d’ara intentarem que sigui lo millor possible
per al municipi. Al final és una qüestió que el que volem és que...jo tampoc he analitzat encara
a fons el tema de l’enquesta, però sí que sé que pot ser molt millor. Perquè molt millor? Perquè
la immensa majoria de la gent, per no dir el 100%, el 99% va vindre el dia de la prova. El que
nosaltres hem de mirar és a veure si aconseguim que, primer el tema informació, la
comunicació, atractiu, perquè la gent no vingui només a participar, vingui el divendres, faci el
gasto el divendres, dissabte, vingui després a l’estiu perquè li ha agradat el lloc, aquest és el...
si hi ha alguna pregunta així que no t’he contestat, m’ho comentes i jo...
Sr. Moreno: No, està bastant clar el tema, el que passa que a alçades d’avui, encara no tenim
quantitats, o sigui, no s’ha fet cap valoració exacta de, ens sortirà a compte? Ens ha sortit
realment a compte? O sigui, ens hem gastat... teníem pressupostat 6.000 euros més extres,
ens n’anem a 20.000, 21.000, i aleshores es tracta, no és una crítica, sinó és valorar-ho perquè
potser hi ha entitats o hi hauria hagut una altra tipus... o sigui, aquesta inversió de diners es
podrien haver... o sigui, a més a més ho sabem, a nivell esportiu es poden arribar a fer altres
tipus de proves que potser involucrarien molt més a la gent, perquè a més a més aquest tipus
de prova es vinc, corro i me’n vaig, i llavors clar, a data d’avui no sabem ben bé si ens sortirà
l’any que ve, no seran 21.000, seran 32.000! Llavors...
Sr. Redondo: Bueno, el cost serà menys segur, perquè hi ha coses que hem fet que no tenim
que tornar a fer. O sigui que el cost serà menys que aquest any segur. Segon, precisament
contractem aquesta empresa perquè el que ofereix, o sigui la empresa es coneix a nivell
mundial, es fa a tot el món, la prova es fa a tot el món, i nosaltres sortim, Miami Platja – Montroig, surt a un tríptic que es veu a tot el món. Que hi ha 30.000 persones diàries que visiten la
pàgina web, i saben que a Miami Platja – Mont-roig es fa una prova que tenen l’opció de
vindre i estem al mapa amb aquesta història. Clar, nosaltres quan fem el contracte firmem per
tres anys, que la empresa suposo que vol garantir... El que passa és que nosaltres com que ja
tenim signats tres anys, el que tenim que fer és intentar que sigui lo més profitós possible.
Evidentment a dia d’avui és negatiu, evidentment, però són tres anys. Intentarem quan passin
els tres anys que el resultat sigui positiu. A dia d’avui negatiu, evidentment. Ja veurem.
Sr. Moreno: Val. Aleshores, per finalitzar, també van comentar en el seu dia, quan es va
començar a promocionar i tal, està clar, són tres anys, sabem que al terme tenim cales i tenim...
o sigui, la gent va quedar molt contenta, però la intenció és que les tres proves es facin allà, o
donarem a conèixer, ja que és a nivell mundial, donarem a conèixer la resta del municipi? O
sigui, hi ha possibilitats de que Eternal i Ajuntament puguin fer pressió perquè es pugui fer la
de l’any que ve al municipi de Mont-roig?
Sr. Redondo: l’ermita? Per exemple.
Sr. Moreno: Tenim pedres per fer això i més...
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Sr. Redondo: Això s’hauria de parlar amb ells que són els organitzadors. A més, són els
organitzadors i cuidado, que no es digui (inaudible 1:16:47.8) que són per dir-ho finament,
“pijos”, vale? Que jo aquí són el que organitza, vaig amb la corbata i tu fas el que jo dic. Són
així, tenen la força que tenen perquè tenen la influència, et diuen portaré 4.000 persones i et
porten 4.500. Clar, tenen aquesta força i es fan valdre. I tu, a pagar i tal, que tu el que pagues
és això.
Sr. Moreno: Però nosaltres només paguem o tenim alguna mena de... escolta, ens agradaria
que promocionalment enguany, 2017, ho féssiu al municipi de Mont-roig.
Sr. Redondo: Es pot fer, el que passa que pot passar que et digui que no, té que passar per
aquí, jo vull que passi per aquí, perquè tècnicament... com que no ho hem tractat, no ho sé.
Sr. Moreno: Vale, ja està. Gràcies.
Sr. Redondo: De res.
Sr. Alcalde: Gràcies senyor Moreno, senyora Annabel (inaudible 1:17:38.7)
Sra. Garcia: Tinc un parell de preguntes per al senyor alcalde. Però primer volia fer-li un
comentari a la senyora regidora Yolanda. No és un prec, no és una pregunta, simplement
comentar-li que vostè ens ha dit que amb les associacions no s’hi ha comptat per la Fira, pel
tema de la organització, i jo el que m’agradaria és que vostès entenguessin que en futurs
esdeveniments, aquestes associacions no vulguin col·laborar en qualsevol acte que organitzi
l’Ajuntament. Pensi que una de les coses més significatives o més representatives del municipi
i n’estem orgullosos és el teixit associatiu i les entitats que són realment les que ens omplen
d’activitats durant tot l’any i per exemple a l’estiu. Sols és un comentari.

Sra. Pérez: He rebut el teu comentari. No estem deixant de valorar la seva feina, la seva tasca
que fan les entitats, únicament, en aquesta fira, no hi havia puesto, no tenia sentit que les
entitats formessin part. Torno a repetir, les entitats fins ara, hi haurà moltes, hi haurà que sí, hi
haurà que no, moltes era molt complicat que vinguessin, i no pagaven res, fins l’últim dia no
sabíem si venien o no, perquè com que és gratis, si fa bon temps hi anem, si no fa bon temps,
no hi anem. Venien, penjaven quatre fotos, ens demanaven de vegades, ens podeu posar una
tele l’Ajuntament, que posarem un vídeo, era tot molt complicat, Annabel, t’ho dic en sèrio.
O sigui, és per això que hem decidit, que bueno, que no tindran el seu espai.
Sra. Garcia: Et crec el que em comentes és simplement fer un petit esforç per intentar que
aquestes entitats es vulguin involucrar. No sé quina seria la idea, segur que trobaràs la fórmula,
és buscar-la.
Sra. Pérez: Les entitats tenen el seu lloc dins de la programació de festes. Organitzen events,
surten al programa de festes, entenc que no se’ls ha deixat de banda. L’únic que no tenen és
el seu estand amb el seu nom, i les seves fotos penjades. És l’únic canvi que hi ha.

Sra. Garcia: A veure, simplement el que nosaltres creiem és que limitar és sempre fer un pas
enrere. Simplement és això, és dir qui vulgui col·laborar, que hi col·labori. I qui no, doncs no
passa res, simplement creiem que limitar no és bo. Res més, Yolanda. Senyor alcalde, teníem
dos preguntes, no sé si prefereix que li faci seguides o...
Sr. Alcalde: M’és igual.
Sra. Garcia: Bueno, una és per la pàgina web de l’Ajuntament, l’altra sobre un tema de trasllat
de departaments i personal de l’Ajuntament. Les faig juntes. Bé fa uns mesos ens va comentar
que els partits de l’oposició podrien disposar d’un espai adaptat a la pàgina web de
l’Ajuntament perquè els grups municipals puguin publicar les seves pròpies notes de premsa,
o els seus articles, informació d’interès per cada una de les formacions. Creiem i entenem que
és una mesura de bones pràctiques de comunicació local. Crec que això estava contemplat al
ROM, o si més no s’intuïa que es podria fer un tema similar. Sabem que realitzar aquesta tasca
no comporta ni un temps excessiu ni una despesa excessiva, i creiem que és una bona
iniciativa per assolir aquest grau de transparència que tots ens sentim tant orgullosos i sempre
estem reclamant. Llavors si seria possible en breu tenir aquest espai a la pàgina web de
l’Ajuntament per poder... De fet en altres municipis ja hi és, és una pràctica bastant habitual.
Simplement és comentar-li si hi ha aquesta opció.
Sr. Alcalde: Sí, sí que hi és, si no s’ha fet és suposo perquè hi ha problemes tècnics, perquè
em consta que ho estaven mirant. L’últim que a mi em sona que m’han explicat és un tema de
gestió de l’espai, que no es pot fer directament cada grup, i...
Sra. Garcia: Sí, de fet hi ha un administrador, llavors el que seria nosaltres donar-li la informació
a aquesta administrador i que ell la pengés.
Sr. Alcalde: El que volem precisament és evitar això. És que cada grup gestioni el seu espai.

Sra. Garcia: Ah, molt millor, molt millor.
Sr. Alcalde: Sé que ho estan mirant.
Sra. Garcia: Perfecte, gràcies. I llavors la segona pregunta i última, era sobre el tema de trasllat
de departaments i personal de l’Ajuntament als diferents locals i espais del municipi, el que
ens agradaria saber és quins són els departaments que s’han traslladat des de les oficines de
Mont-roig, cap a les de Miami i vice-versa, quins departaments estaven a Miami i ara estan a
Mont-roig, quin és l’objectiu d’aquests moviments de departaments, si és per un tema de
funcionalitat dels regidors, perquè és més còmode en funció del nucli on estan, que el
departament estigui en un lloc o en un altre, si s’ha fet per un tema d’una suposada demanda
de necessitats tant de Mont-roig que de Miami, bueno.... volem saber sota quin criteri s’ha fet
aquesta re-organització. I en un futur breu, com i on estaran situats aquests departaments en
les diferents instal·lacions del municipi. Aquí a Mont-roig marxaran departaments, pujaran
aquí a la Casa de Cultura, a les oficines de Miami? Bueno, era si ens podia aclarir, si sap, aquest
dubte. Gràcies.
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Sr. Alcalde: Gràcies. Jo crec que no s’ha traslladat encara cap departament. Estic intentant
recordar, crec que no. Hi ha previst que tota l’Àrea de les Persones s’ubiqui al polivalent de
Miami Platja, això significa que Educació, Serveis Socials, Cultura, Festes, s’ubiquin allà. En
aquests moments estan a cavall entre un costat i un altre, la idea és que s’ubiquin tots junts
en l’Àrea de les Persones. Això no traurà que el servei es continuï donant igual en un costat
com un altre, és únicament que físicament es trobaran allà. Crec que no hi havia cap moviment
més previst, en aquests moments, li dic de memòria, crec que no, ja està tot. La idea en un
principi és que es quedi així, encara no s’ha acabat de valorar el que suposarà, si finalment es
fa portar l’Ajuntament aquí a la Casa de Cultura, si finalment es fa... En un principi la intenció
és repartir entre els dos nuclis una mica tots els departaments. Aquells que a lo millor tenen
més... Obres, Urbanisme, estan a Miami, tot el que és secretaria, recursos humans, intervenció,
inclús l’àrea de Serveis Territorials, el que és l’àrea del Ferran estan aquí a Mont-roig, bueno,
anem condicionats una mica per les necessitats, i després per l’espai que tenim, que tampoc
és tant. Si finalment es decideix que l’Ajuntament es traslladi a aquesta casa, a mi
particularment sóc un dels defensors, això significa que es quedaran sense serveis a Miami?
No, simplement que el que hi ha a Mont-roig ara es portarà cap aquí i es valorarà si... En
aquests moments el Departament d’Informàtica per exemple no hi caben, estem tots molt
justos. El que es farà és redimensionar. La idea és que l’Ajuntament, insisteixo, és un tema que
defenso, crec que l’Ajuntament ha d’estar aquí, on està és un restaurant reformat, i no és
representatiu per al nostre municipi ni molt menys. S’hauria d’ubicar aquí. Però encara no està
acabat de definir. L’objectiu és donar servei al ciutadà, jo crec que al final, i avui en dia amb
les noves tecnologies, amb tot això, el ciutadà el que vol és un servei i no és tant important
d’on es genera aquest servei, on es fabrica, perquè al final és això, el que vol és el servei.
D’aquí uns mesos amb el tema de l’administració electrònica els papers desapareixen, el
ciutadà ja no haurà de venir presencialment a l’Ajuntament, podrà enviar una instància, una
reclamació, via web, i tindrà el mateix valor que tenia, aleshores en aquest sentit el ciutadà ja
no és, a veure on està això, on està allò, vol que se li resolgui els seus problemes.

Sr. Pellicer: L’àrea de Serveis Socials que hi ha aquí, on hi havia la Cooperativa (inaudible
1:26:34.6) el servei igual, és a dir, és més aviat lo que hi ha aquí dintre a l’Ajuntament que és
la fàbrica diem, a on es fabriquen papers, a on hi treballa gent que potser ni atén a les
persones, sinó que fabrica, doncs es reubica, perquè jo fins ara el aconseguir seure tots tres,
l’enginyer, el dallòs i l’altre, no, perquè estava... jo en un racó, el Pere allà... és a dir has
d’intentar (inaudible 1:27:06.5) és a dir, cap nucli perdrà, guanyarem tots, tant aquí com a
Miami, en tindrem més, com ho tenim tot, doblat, així de clar.
Sra. Garcia: Bueno, sí, l’única cosa és que ens preocupava el tema tant del trasllat, tant d’aquí
cap allà com d’allà cap aquí, per fer alguna gestió, si aquest tema està contemplat. (Conversa
creuada).
Sr. Alcalde: Si no hi ha més preguntes... Alguna aclaració per part d’algun regidor? No? Vol
explicar alguna cosa dels socorristes?
Sra. Pérez: Sí, faré una intervenció sobre els socorristes, perquè em pensava que m’ho
preguntaríeu, per tot aquest revolt que hi ha hagut aquests últims dies a les xarxes socials
(inaudible) pel tema del socorrisme. (Rialles) Sí que les mireu, sí.

Sra. Aragonès: Bueno, de fet va fer les explicacions a la Junta de Portaveus, nosaltres ens van
donar per assabentats.
Sra. Pérez: Vale, bueno, més que res per la gent que està mirant el ple, que segur que hi ha
persones que els interessa aquest tema, ara des de l’Ajuntament una de les apostes fortes
que volíem fer a les platges era amb el tema de la vigilància, el tema socorrisme, volíem
millorar el servei, i per això lo que vam fer va ser treure a concurs la gestió perquè es poguessin
presentar empreses del sector, es van crear les bases, es van presentar cinc empreses.
D’aquestes cinc va sortir una, i lo que tenim fins ara a diferència dels altres anys, és que tenim
millor cobertura, més vigilància a les platges, hem posat dos mòduls nous, Platja de la Riviera
i Vienesos, tenim un vehicle nou d’assistència mèdica, una embarcació nova, taules de rescat,
desfibril·ladors, material de primers auxilis nou i d’alta qualitat. O sigui que lo que tenim ara
de lo que teníem abans, són només millores. Per això clar, et preocupa, i et molesta que...
comentaris com els que poden sortir de les xarxes socials, vale que tothom és lliure de dir el
que vulgui, t’ho pots creure o no. I per això m’agradaria, tenia la intenció de fer aquesta
aclaració a aquest òrgan públic perquè quedés constància de que lo que tenim ara és millor
que lo que teníem abans. Hem tingut queixes, ja ho vam comentar a la Junta de Portaveus,
però per la gent que no hi era, era de les cadires aquestes de vigilància... bueno, són cadires
que són homologades per la Unió Europea, són cadires que es fan servir a altres platges de la
costa, tampoc no cal anar molt lluny, us convido sinó a passejar per Cambrils, per Hospitalet,
Salou tenen cadires de vigilància com nosaltres, a diferència que les altres no tenen sostre i
nosaltres tenim sostre, o sigui, no som pioners amb aquestes cadires que dius, tothom s’està
queixant, no? La vostra queixa la vaig agafar, per part d’Esquerra, és que no estan en
condicions... Sí, segurament hi haurien mòduls en millors condicions, que no estem parlant de
que som els únics que tenim aquestes cadires, que entenc que si estan homologades per la
Unió Europea és perquè són les que es fan servir. I per a mostra doncs us convido a visitar les
platges del voltant, perquè veieu que fan servir les mateixes. I res més, volia donar aquesta
explicació al ple.

Sr. Alcalde: Gràcies, sí.
Sra. Aragonès: Perdona, jo només... el tema de les torres i les cadires, vam ser nosaltres els
que et vam fer arribar doncs que realment aquestes estructures si reunien les condicions,
perquè, ahir em vaig tornar a apropar, i és que realment ens podem pensar que un socorrista
pot estar a dalt d’aquesta torre sense cap mena protecció? Perquè és que és bestial, eh? Per
molt que tingui sostre, el sostre és un quadradet que té la mida de... és a dir, un socorrista
sentat allà x hores, és que n’hi ha per agafar una malaltia. Estan exposats al sol als 360 graus,
eh?
Sra. Pérez: Estan a la platja, evidentment estan exposats al sol. Tenen el seu sostre, també
tenen a la seva disposició un parasol, evidentment el socorrista no té perquè estar vuit hores
assentat a aquesta torre, perquè fan tombs, no és que estigui vuit hores allà sota el sol sense
moure’s.
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Sra. Aragonès: Però jo recordo que les altres torres eren com una mica de caseta, que estava
tot més protegit, estava tot més tancat...
Sra. Pérez: Sí, aquestes torres, el que ens va passar enguany, és que a l’hora de muntar aquests
mòduls, que són cinc mòduls en total, ens vam adonar que no es va fer cap manteniment
durant aquests darrers anys, si són deu anys, doncs no s’ha fet cap manteniment, vam muntar
i vam trobar que hi havia unes deficiències. Ara, després de l’estiu valorarem si val la pena
reparar o no, i ja veurem què fem amb aquests mòduls. Però ha sigut per això el canvi de torre
de vigilància.
Sr. Alcalde: Bé, si no hi ha més, s’aixeca la sessió. Gràcies.
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

Octavi Anguera Ortiga
Secretari accidental

Fran Morancho López
Alcalde

