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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ 
 
Esborrany de l’Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Núm de la sessió:  2016/9 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2016/9 ) 
Caràcter de la sessió:  Ordinari 
Convocatòria:   7 d'octubre de 2016 
Data:    13 d'octubre de 2016 
Horari:    13:00 h. – 14:20 h. 
Lloc:    Sala de Cultura "Agustí Sardà" 
 
  
Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP 
 
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 
Enrique López González, regidor PSC-CP 
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 
Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU 
José Francisco Moreno Herrero, regidor CIU 
Imma Margalef Ciurana, regidor CIU 
 
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM 
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM 
 
Francisco Velasco Autor, regidor C’s 
 
 
Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt 
 
 
Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC 
 



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. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 707 al 845 de 2016 
 
Sr. Alcalde: Primer punt, donar compte dels decrets d’alcaldia, del 705 al 845, del 2016. Si hi ha alguna 
pregunta, algun aclariment? 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. 
 
2. Donar compte dels Decrets de Regidors del número 537 al 699 de 2016 
 
El segon seria donar compte dels decrets de regidors, del 537 al 699, del 16. No hi ha res tampoc. 
Comentar-vos, en tot cas, al passat ple vau fer referència a dos decrets, demanar explicacions, crec que 
un ho va demanar Convergència? Tots dos Convergència, pot ser? No, hi havia un decret i un aclariment 
d’una Junta de Govern. El tema del decret és, era, és modificació del cartipàs municipal. Bueno, un 
regidor portava unes competències i se’ls hi ha passat a un altre i ja està. No hi ha més. Sí? Val. I, 
després, Esquerra va demanar un aclariment sobre la Junta, d’una defensa jurídica. Cada any 
l’Ajuntament té contractada, a través de l’Associació Catalana de Municipis, tot el que és assegurances 
i una és la defensa jurídica, eh, que contractem amb Ferrer & Ojeda, en aquest cas, doncs, per a 
qualsevol tema que pugui sorgir per defensar l’Ajuntament en diferents processos. Sí? I és el, seria això. 
[Inaudible 01:47] No, no, no, no, no, no és un tema concret.  
 
Sra. Aragonès: Ah, d’acord. 
 
Sr. Alcalde: És per defensa jurídica en general. 
 
Sra. Aragonès: Allò que puguis... 
 
Sr. Alcalde: Exactament, 2766,32€, i és per qualsevol incidència que pugui sorgir, no és en res concret. 
Bé, continuaríem. 

 
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. 
 
3. 2016/1333 Aprovar, si escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits número 
11/2016, concessió de  crèdits extraordinaris finançats amb  anul·lacions o baixes de crèdits. 
 
Sr. Alcalde: El punt tres, aprovar, si s’escau, la proposta d’expedient de modificació de crèdits número 
11/2016, concessió de crèdits extraordinaris finançats amb anul·lacions o baixes de crèdits. Li demanaria 
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al regidor d’Hisenda, si us plau, que ens faci una mica d’explicació i tot seguit el regidor de Serveis per 
també ampliar-la. Gràcies. 
 
Sr. Gallardo: Sí, jo els explicaré bàsicament el contingut de les partides. Dels sobrants del capítol 1, 
bàsicament, es treuen l’origen dels crèdits per constituir un programa de foment a l’ocupació, lo que 
seria un Pla d’Ocupació. L’import total d’aquest programa són 146 mil euros, ja em dit, el seu origen 
són els sobrants del capítol 1 més una partida que hi havia destinada a les revisions tècniques de 
l’enllumenat, que no és que no es faci, sinó que, doncs, d’alguna forma, és un sobrant que també hi és. 
En aquestes partides, d’acord amb el que es va quedar a principis d’any, amb aquest sobrant es farceix 
la partida del Pla d’Ocupació a fi efecte d’endegar-ho i, en tot cas, el senyor Pellicer els explicarà quin 
és el contingut exacte del que es desplegarà després de la seva aprovació. Gràcies. 
 
Sr. Pellicer: Jo passaré a explicar una mica el que és aquest Pla d’Ocupació. Contempla la contractació 
de 20 persones durant tres mesos. Està dividit en tres plans d’ocupació. Un que és en referència a fer 
obres, arreglar voreres i a fer, diguem, accés per mobilitat que són deu persones —en aquestes deu 
persones hi ha tres oficials i el resta són peons. L’altra és neteja en general, que ja s’ha fet cada vegada 
que hi ha un pla d’ocupació, al qual s’hi dediquen cinc persones. I, llavors, cinc persones més a 
desbrossar i netejar zones verdes que tenim, pues, realment brutes. Aquests serien els tres plans 
d’ocupació que posarem en marxa. En relació a un comentari que ha fet el senyor regidor és dir que el 
tema de que hi ha el sobrant per cobrir els materials que es necessiten per fer aquest Pla d’Ocupació 
que són 30 mil euros, que s’ha tret d’una partida que era per inspeccions, no és que hàgim deixat de 
fer inspeccions, el que passa és que l’Ajuntament ve tenir la incorporació d’un enginyer, diguem, dintre 
de plantilla i, llavors, aquesta partida era per anar fer contractacions externes per poder fer aquestes 
inspeccions i ara, doncs evidentment, com que ja es fa per règim intern, diguem-ho així, és a dir, per 
personal mateix de la casa, pues aquesta partida queda sobrera i es fica aquí. És a dir, que ningú 
entengui que es deixen de fer les inspeccions tècniques a les nostres instal·lacions.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, regidors. Alguna pregunta per part dels grups? Senyor Velasco? Sí? Senyora 
Aragonès? 
 
Sra. Aragonès: Sí, nosaltres celebrem que es faci un Pla d’Ocupació malgrat no sigui el model que a 
nosaltres ens agradaria de contractació perquè estem parlant de que és feina per a poques persones i 
només durant tres mesos i, a més a més, les condicions també són bastant precàries però entenem que 
és una bona opció, davant del no res és una bona opció i votarem a favor. Per altra banda, com que fa 
referència a que es podran disposar de deu persones pel tema de neteja, desbrossament, li podria 
avançar una pregunta que tenia per després que va molt relacionada amb això? Algunes de les tasques 
d’aquestes deu persones, sobretot les cinc persones del Pla d’Ocupació, perquè s’entén que es farà 
ara, fins al desembre, abans d’acabar l’any o no? 
 
Sr. Pellicer: Seguint els plaços que estableix, s’aniria a fer la contractació, bueno, es farà la borsa de 
treball cap allà el 20 de novembre. Llavors, si comencem el 20 de novembre, són tres mesos, acabaria, 
diguem-n’hi, al mes de gener, primers de febrer.  
 
Sra. Aragonès: Val, li dic perquè s’ha detectat, altres anys s’havia fet neteja de les urbanitzacions, tot el 
que és fulles per terra i, bueno, brutícia que cau i enguany, doncs, moltes urbanitzacions es queixen de 
que no hi ha la netedat que potser que havia hagut l’any passat. Doncs, bé, que es pugui tenir en 



compte de que si podem tenir aquest reforç, s’hi puguin dedicar, per exemple, no? Una altra pregunta 
referent al Pla d’Ocupació és quina publicitat se’n farà, quin és el perfil d’aquestes persones, si són 
persones ja derivades d’algun determinat servei, etcètera? Gràcies. 
 
Sr. Pellicer: Bueno, al ser un Pla d’Ocupació, es crearà una borsa nova, és a dir, que els condicionants 
seran bàsicament també, com van ser a l’últim Pla d’Ocupació i, a partir d’aquí, l’única cosa que em 
sembla que canvia, una persona dintre del tribunal, no sé si avui s’ha comentat, que era abans un 
coordinador de l’Ajuntament, ja passarà a ser aquest nou tècnic que també és el que ha elaborat els 
plans d’ocupació i, a partir d’aquí, els perfils són tres oficials i la resta són peons. Evidentment, que sí 
que es té, es contempla, evidentment, per això té la finalitat, la situació econòmica de les famílies i la 
situació de les persones. Evidentment, no té res a veure amb les borses de treball quan es va fer per les 
empreses per cobrir places. No és pas, això té un altre format, que, evidentment, és similar al que vam 
fer l’altra vagada. I ara es publicitarà a través de mitjans, a través de la borsa de l’Ajuntament i a través 
de tots els mecanismes que s’ha fet normalment.  
 
Sr. Alcalde: Sí, únicament dos aclariments. Les condicions que vostè fa referència i anomenat com a 
precàries, li puc assegurar que cap persona que es contracta ni l’Ajuntament ni a les empreses entra a 
treballar en condicions precàries, cap ni una. Potser no li agrada el temps, ha dit “condicions precàries”, 
eh! en la seva exposició, cap ni un. Se’ls hi dóna materials, se’ls hi dona els “Ites”? Els EPIS, d’acord? 
Sí, també a nosaltres ens agradaria que fos més temps, més gent, més rotació, però no arribem tampoc. 
El sistema de contractació, farem servir l’acord, o la Comissió de Recursos Humans que en el seu 
moment, doncs, va fixar quin tipus, a l’anterior Pla d’Ocupació, es van fixar ja a la Comissió i utilitzarem 
els mateixos. I la publicitat, doncs, a xarxes, borsa de treball, etcètera, etcètera. Es prioritzarà, 
evidentment, aquells que vinguin amb tema de problemes des de Serveis Socials, etcètera. Sí? 
 
Sra. Aragonès: Bé, no m’he explicat bé. Quan jo he parlat de condicions precàries no em referia durant 
aquests tres mesos que els treballadors tindran les condicions per treballar de forma correcta, no? Les 
prestacions que siguin. Em refereixo a que un Pla d’Ocupació, sabem tots que, el que ofereix és feina 
durant un poc temps amb un sou també relativament mínim. Em referia a això. Jo, en cap moment, 
volem dubtar de les condicions laborals que tindran aquests treballadors, al contrari, davant de que no 
hi ha altra alternativa, és una bona acció, per descomptat. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí? 
 
Sr. Chamizo: A veure, nosaltres d’aquesta modificació de crèdit, doncs, bueno, hi ha part que sí que 
estem d’acord i una altra part, pues, que no estem gaire d’acord. Però, bueno, com sempre passa en 
les modificacions de crèdit d’aquesta manera... A veure, nosaltres votarem a favor però, sobretot, pel 
Pla d’Ocupació, encara que, bueno, que la forma i el contingut no ens hagi agradat com s’ha fet, no? 
Pensem que ha sigut una forma bastant ràpida i bastant improvisada perquè, tal com ha dit vostè, 
pensem que, el grup municipal pensava que totes aquestes, diguéssim, condicions per poder optar a 
aquest Pla d’Ocupació es podien haver parlat a la Comissió de Recursos Humans que, em sembla, que 
ja fa cinc o sis mesos que no es fa, encara que ja estigui tot decidit. Però, bueno, i si hi havia algun 
criteri, doncs, a canviar, pues, no hagués estat de més convocar-la, no?. També votarem a favor perquè 
nosaltres, al gener del 2016, vam fer esmenes al pressupost del 2016 en la que lògicament incloíem un 
Pla d’Ocupació. D’acord? Llavors, evidentment, amb aquesta esmena que vostès no, automàticament 
van dir que no, sense tenir en compte ni debatre-la ni res i me’n alegro que ara facin aquest Pla 
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d’Ocupació perquè anàvem en la mateixa línia. I, després, està bé que s’hagin donat tres mesos però 
pensem, tal com nosaltres pensàvem, que no costava, a lo millor aquesta vegada, donar una mica més 
de plaç en la contractació, sobretot a persones que estiguin en risc d’exclusió social, sobretot perquè 
ens sembla, si no estic jo equivocat, ens sembla que si per exemple dones sis mesos, tens sis mesos de 
subsidi, tots els que no hagin cotitzat el que realment li pertoca. Llavors, no aniria només a tres mesos 
o cinc mesos sinó que, pràcticament, aquestes famílies que realment ho necessitin, doncs, tindrien 
pràcticament un any, doncs, perquè la seva, diguéssim, situació econòmica millori. Però, en definitiva, 
nosaltres votarem a favor. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Anem a veure, vostès van fer una esmena al Ple dels Pressupostos referent a aquest 
tema del Pla d’Ocupació. En aquell moment, nosaltres en cap cas vam dir que no al Pla d’Ocupació, sí 
a l’esmena, i li vam dir que en el moment que passés l’estiu, d’acord?, ja teníem previst dintre de la 
partida, de la funció 1, del grup 1 dels Pressupostos, que crearíem aquest Pla d’Ocupació i això és el 
que hem fet. Allò que vam dir en aquell moment ho estem fent, ho estem complint en aquests moments. 
No hi ha hagut en cap moment improvisació, en cap moment, en cap moment hi ha hagut improvisació, 
ja li vam dir en aquell moment que ho faríem, que esperaríem després de l’estiu. Per què després de 
l’estiu? Perquè l’estiu és un període de l’any, hi ha més oferta de treball, la gent té més possibilitats i 
ho fem passat l’estiu, una vegada que nosaltres també hem vist què sobrava i què no sobrava de les 
partides per fer aquest Pla d’Ocupació. Lo ideal és fer plans d’ocupació cada sis mesos i lo ideal és 
contractar cent persones, això clar que sí. Però no tenim capacitat per tant. Crec que l’Ajuntament està 
fent un esforç important, no només destinant diners al Pla d’Ocupació, sinó en temes socials, en reforçar 
les ajudes a les persones i a les famílies que ho estan passant més malament. Això, bé, es va veure fa 
un parell de plens que vam ja fer una modificació per dotar de més ajudes a la regidoria i continuarem 
amb aquest sentit i, de cara a l’any que ve, també, tenim la ferma voluntat de que aquests plans 
d’ocupació es vagin fent en la mesura que puguem i, econòmicament, doncs, puguem, en definitiva. 
 
Sr. Chamizo: Per acabar, més que tot, és que nosaltres vam fer esmenes per separat en els pressupostos, 
si no recordo malament. Doncs aquesta, lògicament, podrien haver-la votat a favor si la intenció era 
anàvem tots juntets en aquest camí, doncs, hagués estat bé aprovar-la per separat. I lo de la rapidesa, 
bueno, més que tot, és que a la Comissió Informativa se’ns va votar a favor de que entrés aquest punt 
perquè estàvem d’acord per si era aquest Pla d’Ocupació, però, bueno, com li he dit abans, la Comissió 
de Recursos Humans, jo crec que és algo que s’hauria de contínuament fer servir. I, més que tot, si 
l’Equip de Govern tenia pensat fer un Pla d’Ocupació, però en definitiva... 
 
Sr. Alcalde: Sí, l’esmena no la vam votar a favor perquè, tal com li dic, nosaltres ja teníem previst aquest 
Pla d’Ocupació i, aleshores, el que no volíem era preveure-ho en el moment de fer els pressupostos. 
Per què? Perquè sabríem realment de què estàvem, disposaríem. Referent a la Comissió de Recursos 
Humans, la Comissió de Recursos Humans no s’ha reunit perquè no ha calgut i no cal ara perquè el que 
fem és que l’acord que va prendre la Comissió en aquell moment per contractar a la gent de la borsa 
de treball, perdó, del Pla d’Ocupació, el fem servir ara. Va funcionar i ara ho continuem fent d’aquesta 
manera. Per la Comissió Informativa se’ls va dir: “Escolti’m, hi ha dues opcions”. No entrem a la 
Comissió, entra després, o sigui, volen veure la documentació, etcètera, etcètera. A veure, jo crec que, 
me’n alegro molt que votin a favor amb tots aquests “peròs” que va ficant però, si al final voten a favor, 
estem contents, evidentment. Sí. 
 



Sra. Garcia: Perdoni, senyor alcalde, jo crec recordar que a la Comissió Informativa es va dir que es 
convocaria aquesta Comissió de Recursos Humans.  
 
Sr. Alcalde: Sí, si fos necessari, sí. Però després com que hem vist que ja s’havia creat, com que ja havíem 
tingut el, anteriorment, aquest Pla d’Ocupació ja havia passat per la Comissió i que els criteris no varien 
tant i que, al final, el que es busca és intentar, en la mesura que es pugui, contractar persones amb 
problemes, doncs, hem entès que no cal convocar la Comissió perquè s’allarga. Ara, escolti’m, si veuen 
que dintre d’aquell procés hi ha alguna cosa a millorar, ens ho diuen i ho introduïm sense cap problema, 
però, bueno, no crec que tampoc, bueno, sigui... Si qualsevol grup de l’Oposició creuen que es pot 
millorar una cosa, ho comentem i ho mirem d’introduir sense cap problema. 
 
Sra. Garcia: Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Si no hi ha més preguntes o aclariments passaríem, sí, si us plau. 
 
Sr. Pellicer: És, evidentment, que aquest Pla d’Ocupació és per vint persones i ojalà que, com diu el 
senyor alcalde, fos per més. Però jo voldria fer una petita reflexió, és a dir, he fet moltes borses de 
treball aquest Ajuntament durant aquest any, ha fet, casi contractat a més de 20 persones, és a dir, que 
estem parlant de [Inaudible 17:39], és a dir, que, diguem-n’hi, l’esforç econòmic que han fet 
conjuntament l’Ajuntament i tots els contribuents, evidentment, que portem els nostres... I aquí, ha 
creat, vulguem o no vulguem, bastant treball dins del nostre municipi. Que en falta molt més, això no 
hi ha discussió. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, passaríem doncs a la votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs quedaria aprovat 
per unanimitat. 

 
Identificació de l’expedient: Modificació de crèdits núm.11/2016 per concessió de crèdits 

extraordinaris  finançats amb baixes i/o anul·lacions  
Núm. Expedient:  50/2016 – Serveis Econòmics/Hisenda   
Tràmit: Ordinari  
 
Fets  
 
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no es poden 

demorar fins a l’exercici següent, proposo  l’expedient modificació de crèdits. 
2.  El  3 d’octubre de 2016, s’ha incoat  l’expedient de crèdits extraordinaris  número 11/2016 amb 

càrrec a anul·lacions i/o baixes d’altres partides. 
3.  L’expedient de modificació de crèdits extraordinaris número 11/2016, que ha de ser finançat amb 

anul·lacions o baixes d’altres partides  del pressupost vigent no compromeses amb destinació a dotar 
de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre de sota. 

4.  Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser 
anul·lades. 

5.  Vist l’informe de l’interventor de data 4  d’octubre de 2016. 
6.  Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que ha de 

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

7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic de data 5 d’octubre de 2016. 
 



 

 - 7 - 

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

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
2.  Els articles 34 a 38, 49 i 50 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 

I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 

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

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

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

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

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

 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
1. Aprovar la proposta de modificació de  crèdits número 11/2016 crèdits extraordinaris finançat amb 

baixes i/o anul·lacions d’altres partides, per a la realització de la despesa proposada conforme al 
detall següent: 

 
 A) Partides del Pressupost de despeses què afecta l’expedient. 

Classe de modificació que ha de ser realitzada: 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Org. Prog. Econ. Descripció 
Crèdits 

definitius 

Augments 
dels 
crèdits 
proposats 

Crèdits 
definitius 

100 24100 14000 FOMENT A L’OCUPACIÓ. ALTRE PER 0,00 61.959,21 61.959,21 
100 24100 16000 FOMENT A L’OCUPACIÓ. SEGURETAT 0,00 21.685,02 21.685,02 
100 24100 16200 FOMENT A L'OCUPACIÓ .FORMACIÓ  0,00 3.000,00 3.000,00 

111 24100 20300 
FOMENT A L'OCUPACIÓ .LLOGUER DE M 
AQUINARIA 0,00 12.909,51 12.909,51 

111 24100 22104 FOMENT A L'OCUPACIÓ .VESTUARI 0,00 800,00 800,00 

111 24100 22199 
FOMENT A L'OCUPACIÓ .ALTRES 
SUBMINISTRAMENTS 0,00 12.237,89 12.237,89 

111 24100 22605 FOMENT A L'OCUPACIÓ .FORMACIÓ  0,00 2.057,00 2.057,00 
111 24100 62300 FOMENT A L'OCUPACIÓ .FORMACIÓ  0,00 2.795,60 2.795,60 

210 43306 21200 
DESENV. EMPRESARIAL.MANTEMIMENT 
D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS   29.000,00 29.000,00 

       TOTAL AUGMENTS 0,00 146.444,23 146.444,23 
 

B)Recurs financer. 
 
Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits: 
a) Baixes  o anul·lacions 

 



Org
. 

Prog. Econ. Descripció 
Crèdits 

definitius 

Baixa dels 
crèdits 
proposats 

Crèdits 
definitius 

100 
1320

0 
1200

7 
SEGUR. I ORDRE PÚBLIC RETRIB. 
BASIQUES 319.370,50 11.788,42 307.582,08 

100 
1320

0 
1210

0 SEGUR. I ORDRE PÚBLIC COMPLEME 138.396,38 5.505,26 132.891,12 

100 
1320

0 
1210

1 SEGUR. I ORDRE PÚBLIC COMPLEME 496.688,74 19.335,00 477.353,74 

100 
1320

0 
1600

0 SEGUR. I ORDRE PÚBLIC SEGUR. S 278.794,92 10.182,77 268.612,15 

100 
1500

0 
1200

6 ADM.G.URB. TRIENNIS 16.065,97 1.552,88 14.513,09 

100 
1500

0 
1200

7 ADM.G.URB. BASIQUES 163.036,43 7.628,37 155.408,06 

100 
1500

0 
1210

0 ADM.G.URB.COMPLEMENT DESTÍ 75.471,95 6.062,43 69.409,52 

100 
1500

0 
1210

1 ADM.G.URB.COMPLEMENT ESPECÍFIC 134.814,05 13.878,69 120.935,36 

100 
1500

0 
1600

0 ADM.G.URB.SEGURETAT SOCIAL 98.550,35 7.571,82 90.978,53 

100 
3322

0 
1200

7 ARXIUS. RETRIB.BÀSIQUES 15.573,37 3.138,60 12.434,77 

210 
4330

6 
2030

0 DESENV. EMPRESARIAL.ARRENDAMEN 30.000,00 29.000,00 1.000,00 

111 
1650

0 
2270

6 
ENLLUMENAT  ESTUDIS I TREBALLS 
TECNICS 70.000,00 30.800,00 39.200,00 

      TOTAL 
1.836.762,6

6 
146.444,2

3 
1.690.318,4

3 
 

 
Per tant, a nivell de resum, 
 

  Augments IMPORT 

Cap. I Despeses personal 86.644,23 
Cap. II Despeses de béns i serveis 59.800,00 

   TOTAL AUGMENTS 146.444,23 

     
Baixes Recursos financers emprats:   
Cap. I Despeses personal 86.644,231 
Cap. II Despeses de Béns i serveis 57.004,40 
Cap.VI Inversions reals 2.795,60 

  TOTAL FINANÇAMENT 146.444,23 

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

edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, 
l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les partides que s’han indicat. 
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4. 2016/1290 Aprovació provisional, si escau, de la Modificació puntual núm. 12 del Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp, relativa al canvi de qualificació urbanística de dues illes 
del nucli urbà de Mont-roig del Camp (PLE) 
 
Sr. Alcalde: El següent punt seria aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual número 12 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp relativa al canvi de qualificació 
urbanística de dues illes del nucli urbà de Mont-roig del Camp. Si el regidor d’Urbanisme vol fer una 
explicació. 
 
Sr. Pérez: Sí, es una modificación que se hizo en el POUM. El POUM en el 2007, cuando se aprobó, la 
intención era que no se masificara lo que era el casco antiguo, que podían venir empresas de fuera y 
comprar parcelas, agruparlas y hacer grandes edificios y masificarnos el casco antiguo y, bueno, así lo 
teníamos en la normativa, en el POUM. ¿Qué ha pasado? Esto no ha sucedido por las consecuencias 
que ha pasado por la crisis y tal, y ahora el problema que tenemos es que hay vecinos que quieren 
hacer alguna segregación de parcelas o alguna agrupación porque quieren comprar o quieren ampliar 
esta vivienda y por la problemática, incluso de tipo de tipología de construcción que  hay en el casco 
antiguo, que están solapadas unas casas con otras, pues resulta que el propietario quiere agrupar o 
comprar esta casa y hacer una agrupación y, a día de hoy, la normativa no lo permite. Esto no es una 
cosa puntual, para cada persona, sino que es un ámbito, un ámbito dentro del casco antiguo y afecta a 
las personas que, de alguna manera, lo piden. Cuando se pueda hacer esta modificación, el 
Ayuntamiento podrá informar con un informe técnico favorable, tendrá que cumplir una serie de 
condiciones: fachada, la parte mínima, bueno, una serie de condiciones. Y, a partir de ahí, el 
Ayuntamiento podrá tramitar tanto las agrupaciones como las segregaciones.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part dels grups, alguna intervenció, alguna pregunta?  Senyor Velasco. 
 
Sr. Velasco: Hola, buenos días, entiendo que es puntual ahora, en este caso, pero en un futuro se 
seguirán las mismas indicaciones. ¿Este caso, dos islas, pero en el futuro se utilizará el mismo…? 
 
Sr. Pérez: No. Solamente afecta al casco antiguo y es en dos zonas. El casco antiguo, realmente, de 
Mont-roig, entendemos los técnicos —si ves el informe— que sería en todo caso la parte amurallada 
del municipio, se podía entender que esa, realmente, es la parte antigua. Claro, esta modificación, en 
su momento, cogía mucho más allá. Lo que hacemos, de alguna manera, es una modificación puntual 
en concreto del casco antiguo, de la clave 1, y dentro de esa zona, puntualmente, quien lo solicite, se 
le podrá hacer la tramitación, pero quien lo solicite, quien no lo solicite, no. A día de hoy los técnicos 
no podían informar favorablemente porque no lo permitía la normativa.  
 
Sr. Alcalde: Gracies, senyor Velasco. Senyora Aragonès. 
 
Sra. Aragonès: Un dubte. Per tant, si la normativa no ho permetia per evitar, doncs, que grans empreses 
o immobiliàries poguessin fer això, és a dir, comprar l’immoble i edificar X pisos, el que estem fent és 
ara obrir la possibilitat aquesta, no? Que el mateix propietari faci la, no? Pugui permetre el fet d’unificar-
ho...? 



 
Sr. Pérez: Sí, pero, como te he dicho, estas agrupaciones siempre tendrán que ir favorables con el 
informe técnico. O sea, tú la podrás solicitar y yo te la podré dar o no en función de lo que, de alguna 
manera, presentes en el proyecto. A día de hoy, cualquier particular que quería hacer una agrupación 
o una segregación no se le podría ni informar, ni decir que, simplemente era “no”. Si saliera la 
posibilidad esta que planteas de que hubiera una empresa grande que viene y, yo qué sé, que quisiera 
comprar, entonces sería una decisión de alguna manera que el Ayuntamiento tendría que plantearse si 
la acepta o no, depende del proyecto. Pero, a día de hoy, no es el problema que tenemos y lo que se 
intenta modificar es para dar una solución al vecino del pueblo que, de alguna manera, ha comprado 
una vivienda y quiere ampliarla o venderla.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Aragonès. Per part de Convergència.  
 
Sr. Chamizo: Sí, una pregunta només. Si les adreces de les finques que es volen fer aquesta canvi de 
clau, si les sap? 
 
Sr. Pérez: Bueno, de memoria no las sé, sé que están, hay algunas de las personas que lo han solicitado, 
yo creo que son dos, así de memoria, pero te lo vuelvo a repetir, no es una cosa puntual, es una cosa 
generalizada dentro de un ámbito. Cuando lo solicitan, tienen que cumplir una serie de requisitos y 
entonces, con el informe técnico municipal, del técnico, pues se aprobará aunque está hecha la 
modificación o no. Ahora mismo creo que una es en el carrer… 
 
Sr. Chamizo: Ya miraré el expediente, si no lo tienes ahora, ya miraré el expediente y ya veré la zona.  
 
Sr. Alcalde: Sí, jo únicament recordar als regidors que aquí estem aprovant provisionalment un punt 
que ja havia passat pel Ple en el seu moment i que, a més a més, es va aprovar per unanimitat, però, 
bé, no, qualsevol dubte el... Sí? Passaríem a la votació? Sí? Vots en contra? Abstencions? Doncs quedaria 
aprovat per unanimitat. 

 
Identificació de l’expedient: Modificació puntual núm. 12 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

de Mont-roig del Camp, relativa al canvi de qualificació urbanística de 
dues illes del nucli urbà de Mont-roig del Camp 

Expedient núm.:  2016 001 PG 
Tràmit:    Aprovació provisional 
 
 
Fets 

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp (POUM) va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 
2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007. La sèrie de plànols d’ordenació 
II.2, a escala 1/2000, inclou l’assignació de les claus urbanístiques corresponents a cadascuna de les 
zones del sòl urbà. 

2. L’any 2009 l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va promoure la tramitació de la Modificació 
puntual núm. 3 del POUM, de regulació de la densitat de la clau 1 de la Normativa urbanística. En 
aquella Modificació puntual es mantenien les condicions de parcel·lació, edificació i usos fixades 
en el POUM per a la clau 1, Nucli Antic, i només es modificava el càlcul de la densitat d’habitatges 
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en aquesta clau, per tal de tenir en compte la dimensió de les parcel·les existents més grans en la 
determinació del nombre d’habitatges que s’hi podia ubicar. 

3. L’any 2015, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, ha promogut la tramitació d’una altra modificació 
puntual del POUM (la número 11), que també afecta el Nucli Antic del municipi i, concretament, les 
condicions d’agrupació i segregació de parcel·les en determinades situacions. En sessió de data 22 
de gener de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona (CTUT), ha adoptat 
l’acord d’aprovar definitivament aquesta modificació. 

4. Aquesta modificació puntual del POUM es tramita d’acord amb les determinacions de l’art. 96 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, i 
els articles 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC), aprovat pel Decret 305/2006, de 
18 de juliol. 

5. El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 10 de febrer de 2016, va aprovar inicialment aquesta 
modificació puntual. 

6. Posteriorment es va sotmetre aquest expedient a informació pública amb anuncis al diari Ara de 
data 22 de març de 2016, al Butlletí oficial de la província núm. 43, de data 19 de febrer de 2016. 
També se’n va fer publicitat al taulell d’edictes de la corporació i a través del web municipal 
www.mont-roig.cat.  

7. En data 6 d’abril de 2016, Carme Fernández Roig va presentar una al·legació amb l’objecte de 
“posar de manifest la improcedència de l’àmbit objecte de la modificació puntual, i demanar la 
seva modificació” per incorporar-hi uns sòls que segons la interessada no han d’estar qualificats 
amb la clau 1, ja que no han de ser edificables.  

8. Tots els informes d’organismes oficials rebuts tenen caràcter favorable. 

9. L’arquitecte municipal ha informat favorablement d’aprovació provisional de la modificació puntual 
núm. 12 del POUM, així com proposa la desestimació de l’al·legació presentada. 

10. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori de data 5 d’octubre de 2016. 

 
 
Fonaments de dret 

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

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

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

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda 

 

1. Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 12 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Mont-roig del Camp, relativa al canvi de qualificació urbanística de dues illes del nucli urbà de 
Mont-roig del Camp. 



2. Trametre la modificació puntual núm. 12 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Tarragona, d’acord amb el que preveu l’art. 80.a) del TRLU per a la seva 
aprovació definitiva. 

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

 
5. Afers sobrevinguts 
 

Sr. Alcalde: El punt cinc és afers sobrevinguts. No hi ha cap afer sobrevingut 
 
6. Mocions 
  
Sr. Alcalde: El punt sis són mocions. No hi ha hagut cap moció tampoc. 
 
7. Precs i preguntes 
 
Sr. Alcalde: I el punt set és precs i preguntes i, aquí, abans de donar la paraula als diferents grups, 
comentar-vos que... s’ha repartit el tema de...? Sí? Val. S’ha repartit pels diferents regidors, doncs, l’estat 
actual de cada una de les mocions que han passat des de l’inici d’aquest mandat i l’estat en què es 
troben, si se’ls ha donat trasllat, etcètera, i això, doncs, bueno, si després, més puntualment, tenen 
alguna consulta o algo, ja directament a Secretaria se’ls pot informar. Crec que això era tot. Em consta 
que aquesta setmana la senyora Aragonès ha demanat algun expedient de resolució d’algun cas de 
reclamació patrimonial, sí? 
 
Sra. Aragonès: Sí, sí, ja m’ho han fet arribar tot. L’únic que queda pendent és l’informe de la Casa de 
Cultura, que ja he parlat amb el regidor Pellicer... 
 
Sr. Alcalde: Val, doncs per part meva no hi hauria res més. Senyor Velasco? 
 
Sr. Velasco: De todas formas, agradecer al señor secretario por la prontitud del trabajo porque nosotros 
pedimos el estado de las mociones. Sí, nosotros queríamos hacer tres preguntas. Una de ellas es el 
tema, creo que es una competencia municipal, la recogida de residuos en espacios naturales. Les he 
enviado una foto para que nos situemos un poquito de cómo está el estado de nuestro municipio y, 
bueno, entendiendo que en el PAM, me parece que en el 4.1, hay una, bueno, una propuesta de 
recogida de residuos, nosotros, bueno, querríamos incidir en que se aceleraría, porque somos un 
municipio, creo, que dedicado al turismo, que creo que tenemos que tener buena imagen y, a nivel 
general, las personas que andan por el espacio, sobre todo natural, que tenemos, bueno, creo que deja 
mucho que desear que seamos un espacio limpio o protegido. Además, creo recordar, que al principio 
de año, colaboramos con las jornadas europeas de recogida y segregación y nos gustaría que se tendría 
en cuenta. Nos gustaría preguntarle al señor Gairal, municipal regidor de Medio Ambiente, sé que 
antes había un plan de recogida y, a nivel municipal, cuál es el estado y si hay alguna intervención. 
Recordarle ya que hemos hecho antes, hemos aprobado una bolsa de trabajo, recordarle que sería un 
buen momento, bueno, para, pues, a ver dónde podemos hacer un buen trabajo a nivel municipal. 
Gracias. 
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Sr. Gairal: El tema el portem entre la regidoria de Medi Ambient i la de Residus. El problema és un 
problema greu que se’ns desborda per motius de control i econòmics de retirada. Anys anteriors, en 
mandats anteriors, hi havia unes subvencions bastant sucoses de la Generalitat que ens permetien 
netejar cada x temps el terme municipal de residus. Tot això ja no hi és i ara se n’ha de fer càrrec 
l’Ajuntament. El primer Pla d’Ocupació que vam fer en l’anterior mandat i amb l’actual estaven dirigits 
exclusivament a aquest tema, es va fer una neteja per àrees del medi natural i dels voltants de les 
urbanitzacions, i de Miami Platja i de Mont-roig, de llocs concrets que tenim ja estudiats i sobre plano. 
En aquests moments...també hi va haver al seu dia una, un inspector de Medi Ambient que se’n cuidava 
de vigilar-ho això dels abocaments perquè la realitat és que els abocaments els fan particulars i petites 
empreses que van amb una mica de picaresca que, realment, cobren per enviar els residus on tinguin 
de fer-ho i els aboquen a l’àrea natural. Doncs, va funcionar molt bé a base de formació, de vigilància, 
de control  i ara volem tornar una altra vegada al mateix sistema. Volem, abans de final d’any, tenim 
intenció de contractar un servei de vigilància mediambiental perquè controli, en exclusiva, el servei dels 
abocadors que es fan. En principi en plan pedagògic, com es va fer aquella altra vegada, que va 
funcionar molt bé. I, si a cas, amb el plan pedagògic hi hagués que no complís o seguís insistint, doncs, 
s’aplicarien altres mesures. Això ho pensem fer abans de finals d’any. Aquest servei de vigilància, jo ho 
veig d’una forma global, no? Tenim un servei de vigilància rural, contractat amb una entitat externa, 
que fa el servei de vigilància de la seguretat agrícola, dels robos agrícoles. Al mateix temps que fa 
aquesta vigilància, aquesta entitat també treballa per la Societat de caçadors que també vigila l’asunto 
de la caça. Clar, si els ajuntem tots, tota aquesta gent que treballa en aquest sector, mentre uns vigilen 
el rural, també se’ls pot demanar que vigilin els abocaments i la caça, que també ja ho fan. I, al mateix 
temps, si vigilen lo del tema dels abocaments, també vigilen lo dels robos i tot, és a dir, és una cosa 
conjunta. Jo crec que lo pla que tenim per abans de finals d’any, crec que pot funcionar molt bé, 
incrementarem la vigilància, sobretot en aquesta servei que vostè m’està dient. Quant als residus, al 
seu reciclatge, on aniran a parar i com es retiraran, el company de Consistori tu aclarirà ell.  
 
Sr. Redondo: El tema dels abocaments incontrolats, el problema que tenim, precisament, és que és 
incontrolable. La primera via és fer el que diu ell. Paral·lelament, estem mirant, dins el servei de neteja 
viària, recollida de residus i tal, què podem fer per intentar pal·liar aquesta situació. Entenem que el 
primer que tenim que dar és donar opcions reals a aquesta gent que ho facin controlat perquè ho pugui 
fer dins les deixalleries. El problema, quin és? Que la majoria dels incontrolats no ho fan empreses que 
estan donades d’alta i tal, ho fan gent que no pot anar a deixalleria perquè no pot justificar que porta 
aquesta runa, val? Bueno, és un problema que se’n va de l’abast de la neteja. Bueno, nosaltres el que 
farem és el mateix, intentar donar opcions reals a tothom que tingui que anar, pugui anar a deixalleria 
a deixar i una vigilància i multar a qui ho fa fora de lloc perquè no succeeixi, perquè el problema que... 
Vas passejant i veus el que veus, i en alguns llocs, és que! Es veu, no s’amaguen molt, n’hi ha que 
s’amaguen, que tiren cap a dins, però n’hi ha que... Bueno, estem en això, estem mirant a veure què 
fem amb aquest tema.  
 
Sr. Velasco: Sí, entiendo que las dos explicaciones, en el futuro, la prevención, la información pero, ¿con 
lo que tenemos ahora se actuará para sanear o limpiar lo que tenemos ahora? 
 
Sr. Redondo: No lo sé, ahora mismo qué vamos a hacer, no he entrado en conversaciones. Oye, para 
qué vamos a utilizar esto, vamos a… ahora mismo no puedo decirte nada concreto. Lo miraré y, en todo 
caso, en el próximo pleno, te puedo decir si vamos a actuar en concreto con lo que ya hay ahora pero, 
ahora mismo, no te puedo decir, no, porque no tengo nada contemplado al respecto, del incontrolado, 



no te lo puedo decir ahora. En todo caso, me lo apunto y en el próximo pleno o cuando lo tenga, te lo 
doy, sin ningún problema.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més? 
 
Sr. Velasco: Sí, tenía otra pregunta para el señor alcalde, me parece que en junio o julio, sí, el 30 de 
junio se celebró una reunión con la Plataforma por la Apertura del CAP las 24h. Se nos han acercado a 
decirnos y, más que nada, para saber el estado de la consulta que se hizo a los Servicios Territoriales, 
¿cómo es el estado actual?  
 
Sr. Alcalde: No, no ha variado nada por los mismos motivos que expusieron en su momento en la 
reunión esta que tuvimos. Cuestiones económicas, cuestiones de falta de presupuesto, aún no los 
tienen aprobados, no ha variado en absoluto el tema. Sí que, seguramente, en el momento que se 
tengan aprobados los presupuestos de la Generalitat, si se aprueban en algún momento, pues, 
volveremos a incidir y volveremos a reclamar el tema. Y, lo que sí que ya avanzamos es que, esto sí que 
ya se estuvo comentando con la gerencia de Salud, que de cara a Semana Santa también pediremos la 
apertura las 24h al igual que ocurre en los meses de verano.  
 
SR. Velasco: Gracias, señor alcalde. Sí, es una, la última pregunta para el regidor de Deportes. Era, 
bueno, hace días, ¿no?, creo que fue una buena noticia que inauguramos el pabellón polideportivo de 
Mont-roig, claro, le tengo que preguntar por el polideportivo de Miami, ¿cuándo podemos inaugurar 
y cómo está el estado de las obras? Gracias. 
 
Sr. Redondo: El último comentario que he tenido con el técnico responsable de las obras en el pabellón 
es a principios de noviembre. Principios de noviembre, no te puedo concretar si es la primera quincena, 
está previsto que sea a principios de noviembre pero no te lo puedo concretar más. Si Tico sabe algo 
más que yo, pero creo que le ha dicho lo mismo, a principios de noviembre está previsto tenerlo todo 
listo. 
 
Sr. Velasco: En estas obras, bueno, si es a principios de, bueno, pues, esperaremos ¿no? Después de 
todo, más vale esperar un poco más que al final tendremos unas instalaciones, creo que adecuadas. No 
nos queda más, ¿no? Además de verdad. Pero sí que nos queda una, a la gente que practica el tenis, 
las pistas de tenis se quedaron, bueno, obsoletas o que no se pueden utilizar, está bien que en 
noviembre pero ¿las pistas de tenis cuándo se podrán utilizar? 
 
Sr. Redondo: Las pistas de tenis está previsto que se adecuen durante las obras del campo de futbol. 
[Inaudible 34:30] 
 
Sr. Velasco: Y, ahora, claro, ¿qué les decimos a las personas que quieren practicar el tenis? Cuando se 
adecuen los campos de futbol… ¿qué estamos hablando? ¿Para el año que viene? 
 
Sr. Redondo: No lo sé. Hoy se han abierto las ofertas. 
 
SR. Pérez: Los campos de futbol están a punto de abrirse ya las [Inaudible 34:50] de las ofertas y yo creo 
que, si no empiezan a final de año, empezaran a primero de año, tanto uno como otro. Yo entiendo 
que la gente, pues, pues se desespere un poco por las obras pero, desgraciadamente, en las obras 
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siempre salen contratiempos, siempre salen incidencias y siempre se modifica alguna cosa, siempre, 
del proyecto. Es verdad que llevan tiempo con el pabellón pero es que las obras son obras y tienen un 
plazo de ejecución que es el que es. Y las pistas de tenis, pues, en su momento se dejaron cuando pasó 
lo mismo con los campos de césped que, en principio, iban a llevar un proceso y al final tuvieron que 
llevar otro y también se ha retrasado. Como ha dicho bien Ángel, está previsto que cuando se hagan 
los campos de césped artificial en Miami, pues se adecuen las pistas de tenis. Lo digo porque va 
relacionado una cosa con la otra como sabe el señor alcalde en tema de mejoras y tal. No tardará 
mucho, yo creo que para antes del verano estará todo en funcionamiento, tanto los campos de futbol 
como las pistas.  
 
Sr. Velasco: Y, por último, nos ha llegado información de que si no se tendrían las pistas de tenis, ¿se 
está hablando con alguna entidad, bueno, alguna entidad no, concretamente con el Bonmont para 
utilizar esas instalaciones? ¿Se sabe algo? 
 
Sr. Alcalde: En principio hay una reunión prevista con responsables de Bonmont pero no se ha 
concretado absolutamente nada, están abiertas diferentes vías pero no, todavía no se ha tenido esta 
reunión, por lo tanto no sabemos nada. Está prevista, creo, para la semana que viene. Comentarte 
también que lo que eran pistas era pista, que ya lo comentamos el otro día, que una de las dos pistas, 
al igual que aquí en Mont-roig, de las pistas que hay, hay una que se va a utilizar para hacer dos pistas 
de pádel. Gracias. ¿Es todo? Gracias, señor Velasco. ¿Señora Aragonès? 
 
Sra. Aragonès: Bé, seguint una mica amb el tema de la neteja, nosaltres hem detectat també a través 
de queixes de veïns que ja no només es tracta en els abocadors incontrolats sinó que, sobretot, en 
aquelles zones on hi ha contenidors que no són soterrats, doncs, bueno, que s’hi aboca tot tipus 
d’enseres, no? Aleshores, bé, no sé si és que els efectius a SECOMSA s’han reduït, hi ha personal, 
doncs, que potser està de baixa, etcètera, que no donen l’abast. I, bé, no sé si de moment també seria 
positiu plantejar-nos activar algun tipus de campanya de sensibilització cap al reciclatge perquè 
realment en els contenidors que no són soterrats, és a dir, els de tota la vida, allà ens hi trobem de tot, 
és a dir, no estem parlant dins dels contenidors sinó per allà a terra, tot escampat. És a dir, no és brutícia, 
més a més que no pugui tenir cap conseqüència sinó que són líquids, són vidres, és a dir, tota una sèrie 
de materials que poden posar, fins i tot, en perill. Gasolina, pintures, vidres. 
 
Sr. Redondo: Ja hem començat, dissabte hi va haver un, el primer que hem fet aquí a Mont-roig de 
“Trastos fora”, de fer reciclatge de voluminosos. Això, precisament, està encaminat a reduir els 
voluminosos que es llencen, val? És a dir, aprofitar-los, aquest és el fonament del mercat és aquest, que 
no hi hagi voluminosos fora, que s’aprofitin, val?, i així reduïm els voluminosos que hi ha. Després, que 
les illes estan plenes de brutícia, és que, són, a més, estan localitzades quines són les que més, val? No 
és un problema de recollida perquè quan es recull, a més, s’està fent un pla de recollida dels circuits 
de recollida, d’anar més sovint als que s’omplen més i menys sovint, vull dir, un pla per optimitzar la 
ruta, d’acord? El problema és que si la gent ho llença fora i no passa res. Aleshores, dos coses. Primer, 
el que estem dient de conscienciar la gent una altra vegada del què és el que s’ha de fer i no. Hem 
començat ja amb els voluminosos però estem ja preparant plans per fer tota la resta fins arribar als 
orgànics. I la segona, la idea és que es tindrà de fer un pla de sancionar al que aboca fora de lloc, 
perquè és que és increïble, d’acord? Dones una volta al municipi i és que és raro l’illa que no trobes 
algo fora de lloc, és raro, ostres! I, clar, és que la majoria és incivisme, més que... Perquè el número de 
containers sobrepassats s’ha reduït en un 95% amb el canvi de rutes, s’ha reduït en, no sé si un 5% es 



troben que, estan destrossats, el resto... i és perquè la gent ho deixa fora sense... Estem mirant les dos 
coses.  
 
Sra. Aragonès: Bé, jo no em referia tant a voluminosos sinó a realment residus, residus que no tenen 
una segona vida ni els podem reutilitzar. Nosaltres pensem que també hi ha una manca d’informació 
de l’ús, horaris a la deixalleria. Encara que sigui impossible, que hi ha gent que no s’ha assabentat que 
tenim una deixalleria amb horari d’hivern, horari d’estiu, tal com comentàvem fa un moment, i pensem 
que hi ha gent que no ho sap que pot fer ús d’aquesta deixalleria, que és un servei gratuït. Hi ha molta 
gent que es pensa que s’ha de pagar per utilitzar-la. No estaria de més poder fer arribar aquesta 
informació, doncs, bueno, que els usuaris, que els potencials usuaris d’aquesta deixalleria que, bueno, 
que coneguessin la ubicació, coneguessin els horaris, coneguessin els usos i coneguessin, també, que 
és molt important, que a vegades pot fer tirar enrere el fet de fer-ho servir o no, la gratuïtat del servei. 
Perquè estem parlant, sobretot, el que es troba en contenidors que no són soterrats, moltes vegades 
són residus a nivell particular, a nivell particular, una altra cosa són el que comentava el senyor Velasco, 
que qui ha de descarregar voluminosos d’obra ja va a buscar un lloc mínimament amagat, no? Però 
molts veïns i veïnes que utilitzen els contenidors no soterrats per llençar això, no ens estranyéssim que 
moltes vegades és per manca d’informació del servei de la deixalleria. 
 
Sr. Redondo: Bueno, jo et puc dir que segurament és el mínim, la gent que no té aquesta informació. 
Que n’hi hagi algun és possible però, bueno, es pot mirar de tornar a fer una notificació perquè tothom 
sàpiga els horaris de...però jo crec que és el mínim, és més l’incivisme de dir: “Com que aquí no passa 
res, ho llenço on em dóna la gana”. I el tema dels voluminosos no és que t’hagis referit, no, és que és 
un pas que ja hem donat per intentar rebaixar tot l’incontrolat que hi ha. I tenim que continuar però ja 
hem començat amb això.  
 
Sr. Alcalde: En tot cas, el que sí que faríem al proper “Comunica” trauríem, aprofitaríem la tirada que 
té i que arriba a bastantes llars, faríem una campanya. També, home, és difícil però entre tots ho hem 
de fer, l’Ajuntament evidentment ha de fer la seva part però jo també convido o animo als ciutadans 
que veuen aquestes accions incíviques que, si poden, doncs, que ho denunciïn perquè és important. A 
les zones no urbanitzables són tant les empreses com els privats que van a abocar, pues, et pots trobar 
un senyor amb el seu cotxe, amb el maleter, i llença, o sigui, que és a tot arreu, el que passa que, bueno, 
al final, és com tot, necessites, hem d’informar, hem de sancionar, hem de conscienciar i entre tots 
intentar que l’estat que es troba en aquests moments el municipi, doncs, comenci, podríem dir, gairebé, 
a vegades, a segons quins llocs, és lamentable, que comenci a ser una mica més normal. Alguna 
pregunta més?  
 
Sra. Aragonès: Sí, una altra pregunta sobre la Festa de l’oli que se celebra sempre al novembre, ens 
hem assabentat que hi ha com un canvi d’ubicació, un canvi de format, si ens podria fer cinc cèntims 
d’aquests canvis i per què han vingut motivats? Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Sí, la Festa de l’oli que se celebrava el primer cap de setmana, l’Ajuntament destinava uns 
recursos econòmics i materials per tal de que dues empreses privades del nostre municipi, doncs, fessin 
la Festa de l’oli. L’Ajuntament ja fa, amb la regidoria, va començar a treballar la proposta de fer una 
festa, destinar aquests recursos, no només en aquestes dues empreses sinó convidar a la resta o a la 
resta, dic, com si n’hi haguessin molts, no n’hi ha molts però a la resta d’empreses que es dediquen, 
doncs, a comercialitzar oli al nostre municipi. El que hem fet és fer una proposta de festa en la qual, 
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destinant els mateixos, una mica més, dels recursos que destinàvem, doncs, a fer la Festa de l’oli de 
Mont-roig, no la Festa de l’oli de dues empreses privades sinó la Festa de l’oli de Mont-roig en la qual 
nosaltres hem convidat a totes les empreses que o produeixen o comercialitzen oli que surt la seva 
marca i, a més a més, surt Mont-roig, doncs, que vinguin en aquesta festa. En un principi està prevista 
la festa pel 6 de novembre. En aquesta moments hi ha confirmats tots els productors o 
comercialitzadors d’oli del municipi menys un, i el que es farà és una festa a l’àrea de la zona del 
poliesportiu per, si plou, ficar-nos dintre, en la qual, doncs, bueno, hi haurà una campanya de publicitat 
als mitjans, tant de ràdio com escrits com de televisió, hi haurà actuacions aquell dia. Bé, i, a més a més, 
el que volem és relacionar Mont-roig amb oli, però amb oli bo. Perquè el que hem detectat és que 
municipis del voltant, que entenem que no tenen un oli tan bo com el que tenim aquí, doncs, relacionen 
molt més l’oli amb el seu nucli, d’acord, amb el nucli de població del municipi que no... I nosaltres el 
que volem és rellançar o és apostar per la marca Mont-roig, per dir-ho d’alguna manera, que estigui 
relacionada amb bon oli. Sí, sí. 
 
Sra. Aragonès: No, bé, una mica com a... No ho sé, ens resulta estrany que, tradicionalment, la festa de 
l’oli, no?, els visitants que venen de fora a comprar l’oli, realment la curiositat és que puguin entrar al 
molí, puguin veure... 
 
Sr. Alcalde: Perdoni, nosaltres, el que facin les empreses privades no... És que nosaltres, nosaltres el 
que faci cada empresa. 
 
Sra. Aragonès: És una cosa paral·lela. 
 
Sr. Alcalde: No, no, no, no és paral·lela. O sigui, l’Ajuntament el que no pot és entrar en lo que facin els 
privats a casa seva, nosaltres no entrem. Nosaltres el que fem és una festa de l’oli, d’acord? És que, clar, 
abans, per això li he començat... 
 
Sra. Aragonès: Val, [Inaudible 47:13] 
 
Sr. Alcalde: Per això li he començat dient que l’Ajuntament el que feia és destinar uns diners i un material 
per unes festes privades. I el que fem és “escolti, vostès continuïn fent les seves festes o el que cadascú 
faci de promoció a casa seva, pues, ho ha de continuar fent, entenem, o el que vulguin”. Nosaltres el 
que diem: “Ostres, anem a intentar, doncs, que les altres empreses del municipi, doncs, també puguin 
promocionar el seu oli amb l’esforç econòmic que fa l’Ajuntament”. 
 
Sra. Aragonès: Val, val, jo celebro que quants més siguem més representatiu serà, no? El que cal veure 
és que tots els, tant els productors com els elaboradors també siguin de la mateixa denominació. Aquí 
hi ha el dubte. Bueno, una altra... 
 
Sr. Alcalde: I per què? Perdoni? És que no... Per què? 
 
Sra. Aragonès: Vull dir, perquè si es fa un... A mi no m’ha quedat clar el format, val? O sigui, suposo que 
hi haurà una mena de tast d’oli de tots? 
 
Sr. Alcalde: El format encara no li he explicat. Li explico.  
 



Sra. Aragonès: Suposo que també és per això que...[Inaudible 48:15] 
 
Sr. Alcalde: No, el format són, el format, la idea és fer unes carpes, d’acord? On hi haurà cadascun dels 
productors o comercialitzadors d’oli de Mont-roig i hi haurà un esmorzar popular i en aquest esmorzar 
es donarà, pues, no sé si és llonganissa i una fruita i pa torrat. Hi haurà unes taules en les quals hi haurà 
oli dels diferents productors o comercialitzadors que estiguin en aquest, en la festa, i els estands el que 
faran és vendre el seu oli.  
 
Sra. Aragonès: Val. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, entenc jo que el que faran és vendre el seu oli. No sé, cadascú, també, al seu estand 
farà el que li sembli però jo entenc que vendran el seu oli.   
 
Sra. Aragonès: Val, d’acord, llavors estem parlant de que hi ha dues festes de l’oli probablement al 
poble. Perquè se suposa que les empreses privades tampoc renunciaran, no?, a fer una jornada de 
portes obertes del seu molí... 
 
Sr. Alcalde: Jo entenc que ho han de fer. 
 
Sra. Aragonès: Podria dir-me quina és l’empresa que no, que, d’alguna manera, no serà present en 
aquesta festa? 
 
Sr. Alcalde: No sé com se diu.  
 
Sra. Aragonès: Que m’ha dit menys una. 
 
Sr. Alcalde: No sé com se diu. L’empresa és el... el Pascual, sí. [Inaudible 49:35] Alguna pregunta més 
senyora Aragonès? De res. Per part de Convergència, alguna pregunta? [Inaudible 49:47] Segur, eh? 
Segur, eh? 
 
Sr. Chamizo: Pues el pare de l’Arnau Pascual [Inaudible 50:00] Turisme. Bé, jo, nosaltres, com a 
continuació del que els regidors de Ciutadans i d’Esquerra Republicana han continuat pel tema de la 
neteja. Jo ara, la pregunta és si l’Ajuntament té plans de manteniment, sobretot per les urbanitzacions, 
perquè ens hem trobat que, clar, la barredora passa cada sis mesos en alguna urbanització, hi ha 
urbanitzacions que tenen herbes a les voreres de fa, pràcticament, nou, deu mesos. I sí que sabem que 
hem de conscienciar la gent per tot aquest incivisme, no?, però també a vegades jo crec que 
l’Ajuntament amb un pla de manteniment bo, dintre de les seves possibilitats, doncs, crec que evitaria 
també moltes vegades que la gent actués d’aquesta manera tan incívica. Més que tot era això, si hi ha 
plans de manteniment mensuals o trimestral per fer aquest servei, diguéssim, de manteniment, sobretot 
de les urbanitzacions que estan molt deixades de la mà de Déu.  
 
Sr. Alcalde: El que s’està fent és una revisió de tot, ja fa uns quants mesos, de tot el servei, tant de 
recollida com de neteja viària. Els resultats d’aquesta revisió els tindrem abans de final d’any. L’Equip 
de Govern és coneixedor que el servei que s’està donant ara no compleix amb els mínims, podríem dir, 
del que requereix, doncs, la neteja viària i la recollida. Com dic, aquesta revisió, la tindrem segurament 
en un parell de mesos i començaran a veure’s, a partir d’aquell moment, doncs, ja els canvis, S’ha de 
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pensar, doncs, que aquest servei que fa uns anys, concretament fins el 2011, hi havia un equip de 
persones i hi havia uns mitjans, va haver una reducció important de persones i no, i bueno, ara s’arriba 
fins on s’arriba. Abans d’agafar el model que hi havia en aquell moment, encara que entenem que 
funcionava, el que s’està fent és analitzar realment si encara es pot millorar. Com ha comentat el regidor, 
hi ha rutes que ja s’han variat de recollida, que s’està optimitzant. El que intentem amb aquest estudi 
és que amb els mitjans, perdó, amb el mateix cost que tenim del servei, que tinguem un millor servei. 
Ja sé que això és complicat però hem, volem intentar esgotar aquesta possibilitat per tal que el rebut 
no es toqui. Al final, el que volem és que el rebut no es toqui i que el cost de la recollida sigui el mateix. 
 
Sr. Chamizo: Podríem disposar d’aquest informe? 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, i tant, no, no... 
 
Sr. Chamizo: Més que tot perquè m’ha sobtat que el regidor...[Inaudible 52:49] 
 
Sr. Redondo: Vostè ha preguntat: “Sap si es farà un...?”  
 
Sr. Chamizo: Si es fa un pla de manteniment i demés? 
 
[Inaudible 53:04] 
 
Sr. Redondo: Com ha dit l’alcalde, molt important, sense pujar el cost del servei. Dit això, el pla, no, 
encara no el tenim clar perquè encara no està fet l’estudi. S’està treballant en això. 
 
Sr. Chamizo: No, no, però m’ha sobtat que no hi hagi pla de manteniment per... 
 
Sr. Alcalde: Clar que hi ha, no, pla de manteniment clar que hi ha. A veure, hi ha, no però escolti’m, li 
ha dit que no a una pregunta que ha fet vostè, segurament no s’ha entès bé. Clar que hi ha un pla de 
manteniment, l’empresa SECOMSA, en aquest cas, dóna un servei i l’Ajuntament paga per aquest 
servei, d’acord?, en base a un contracte que hi ha, d’acord? I aquest contracte diu que passa tants dies 
per aquesta zona, passa tants dies per aquesta zona, tot això és el que s’està revisant ara. S’està 
detectant que hi ha llocs que no arriba, que no és suficient amb la rotació que passa i això estem, amb 
aquest punt, durant tot aquest estiu s’ha fet una tasca de recollida de dades molt important, saber quin, 
com ha comentat el regidor abans, hi ha contenidors que s’utilitzen més i n’hi ha d’altres que no 
s’utilitzen tant, no cal passar, en aquests contenidors que no s’utilitzen tant no cal passar tant sovint 
sinó... Bueno, s’està fent una revisió important del servei. Reconeixent ja, com li hem reconegut, que en 
aquests moments no està, no és un servei que entenem que sigui el que ens mereixem. 
 
Sr. Chamizo: Esperarem aquest pla. Gràcies. 
 
Sr. Redondo:  Perdona, una cosa. És que això, estem estudiant el servei que donen. Un pla de 
manteniment, això és una altra cosa que no té res a veure amb el que estem parlant. Estem veient de 
millorar el servei i pla de manteniment és una paraula molt abstracta que no sé què vol dir exactament. 
Estem mirant de un servei que es té que millorar i com el millorem, aquest és el que estem fent. El pla 
de manteniment realment no sé què significa.  
 



Sr. Chamizo: A veure, crec que és molt fàcil. És a dir, penso, a veure, un pla de manteniment per mi, 
què és? Bueno, pues, escolta, cada sis mesos es passa per les urbanitzacions per tallar totes les herbes 
de les voreres, cada sis mesos es passen a revisar tots els solars que estan en males condicions, cada 
sis mesos es passen per les zones verdes que no estan cuidades, eh? Em refereixo que cada “x” mesos 
es passa la barredora per tal urbanització, per tal, per qual, pel poble. Entenc jo que això és, per mi, és 
important. 
 
Sr. Redondo: És important però jo no sé què té a veure la neteja de solars a la neteja viària. Crec que 
estem confonent perquè el que, la barredora sí, però això no és un pla de manteniment, això és un pla 
que té d’anar per intentar netejar el poble a la mateixa hora i que estigui tot net. Però això a netejar 
herbes... No sé què té a veure amb mi, però bueno... 
 
Sr. Chamizo: És que sembla que, per exemple, netejar les herbes de les voreres, em sembla que és 
feina de l’Ajuntament, no sé si és SECOMSA o és l’Ajuntament? 
 
Sr. Redondo: Sí, però aquí estem parlant de neteja viària. 
 
Sr. Chamizo: Sí, sí. 
 
Sr. Redondo: I estem confonent el que és neteja viària, servei de recollida i neteja, a neteja de voreres, 
jo crec que és una altra cosa. Però, bueno, és veritat que es té que fer però el pla de manteniment de 
neteja, és que clar, això és dir “un pla de manteniment”, bueno... 
 
Sr. Moreno: Bones, jo només volia comentar un petit incís que ha fet comentari el Gairal, però abans 
vull demanar disculpes sobre el tema de la foto perquè ho ha penjat, la foto que ha comentat vostè, 
senyor Velasco, jo he vist la foto però no m’he fixat prou bé. Val, val, que tothom arribàvem tard, val? O 
sigui, lo entenderás luego.  
 
Sr. Velasco: Me he desconectado para... 
 
Sr. Moreno: Vale, vale, perfecto. Ya está. I tornant a la neteja, està clar que la foto ja té, o sigui, no havia 
vist la quantitat de runa que hi havia a la vora. Llavors, respectant, referent en això, vostè comenta que 
hi ha un servei privat de vigilància, no?, que no ho he acabat d’entendre molt bé, que és, que lògicament 
fa una funció de, a través dels caçadors, que això és algo que no té res a veure aquí, que vigilava amb 
el tema de robatoris, sí? És així? I que encara no se li havia proposat o potser sí, o sigui, vigilar això, 
aquests dos temes que hi ha, és així? 
 
Sr. Gairal: Sí, li explico. L’Ajuntament en aquests moments té contractat un servei amb una entitat 
privada perquè faci la vigilància del sector agrícola dels robos. Per l’altra part, una altra entitat del 
municipi, que és la Societat de caçadors, té contractada una empresa per fer la vigilància del seu servei 
de caça. Coincideix que és la mateixa empresa, coincideix. Aquesta empresa, mentre vigila la caça, 
doncs, si veu que hi alguna activitat il·lícita referent al robo de productes del camp també intervé, que 
és la seva feina, i quan està fent la vigilància rural, si veu que també hi ha una incidència relacionada 
amb la caça, doncs també intervé. Per tant, s’ajunten els dos contractes d’aquesta entitat i fan doble 
feina, és una manera de, funciona bé, funciona bé. Per altra part, l’Ajuntament ara pensa contractar un 
servei de vigilància mediambiental que, clar, això té d’haver-hi una forma, no és dir a dit aquesta o 
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l’altre, que controlarà el servei d’abocadors, exclusivament pel servei d’abocadors. Si aquest concurs o 
aquesta contractació dóna la casualitat que ho fa la mateixa entitat o la mateixa empresa, doncs, ho 
multiplicarem també, el mateix fer la vigilància mediambiental, també ens farà l’altra vigilància i l’altra 
vigilància. I entre tots, entre tots, es fa tot. Això, hi va haver un programa per la televisió, fa uns dos 
mesos que va sortir, entre altres municipis de tota Espanya, va sortir el municipi de Mont-roig del Camp 
com a exemple de coordinació entre diferents sectors i diferents vigilàncies. Va sortir, va sortir Mont-
roig, va parlar el representant del sindicat de Mont-roig, de l’entitat que ho feia, va sortir un bon 
programa. Ho van ficar com a exemple a nivell d’Espanya de bona coordinació. 
 
Sr. Moreno: És que si el control o, o sigui, —ho dic per comentaris del municipi, s’entén, de la gent— 
si la persona que ha de, o l’empresa que està controlant aquests temes ha de continuar o se li ha 
d’adossar aquesta nova funció de controlar la runa i tal, crec que ens hauríem de fer una mica, hauríem 
de fer una valoració de si dóna l’abast o no, aquesta empresa. 
 
Sr. Gairal: Si, bueno, això serà el contracte, el contracte estarà especificat totes les seves funcions i totes 
les seves obligacions i l’empresa, si participa d’aquest concurs, llavors té de respondre amb el seu 
personal i la seva activitat, si no respon perquè no compleix amb un contracte així que s’executa la 
feina, doncs, aquest Ajuntament té les seves mesures de sanció i d’incompliment que s’apliquen, per 
suposat, com amb tothom. 
 
Sr. Moreno: I, fins ara, se sap que està complint amb els requisits? 
 
Sr. Gairal: Miri, jo li ficaré d’exemple, amb l’asunto que ens afecta a nosaltres, jo, com a regidor de Medi 
ambient i responsable d’aquest servei, vaig dir a la Comissió que hi ha, que es reuneix cada “x” temps, 
on hi ha el representant els pagesos, la policia i els Mossos d’Esquadra, que si tot funcionava bé, que a 
mi no em veurien més a les reunions, que s’autogestionessin ells. I no m’han cridat cap dia. I tot el que 
he sentit és que funciona bé, hi pot haver algun lapsus o alguna cosa però, generalment, funciona bé.  
 
Sr. Moreno: Val. 
 
Sr. Gairal: La cosa objectiva és que no m’han cridat cap dia a cap reunió d’aquestes de seguiment 
d’aquest treball. 
 
Sr. Moreno: Val, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més? Sí? Val. 
 
Sra. Margalef: Tinc una pregunta pel regidor d’Educació i Formació, el senyor Enrique López, per veure 
com està el tema de l’aula-escola de música? 
 
Sr. López: Aquest tema el vam començar a moure nosaltres perquè el Departament de Cultura, que és 
el que té la competència a dia d’avui, no tenia tècnic, tècnica en aquest cas, i, una vegada es va 
incorporar una tècnica, nosaltres li vam traslladar tot el procés al lloc on es trobava. Llavors, a partir 
d’aquí, és la Núria la que t’ha d’explicar com es troba en aquest moment. 
 



Sra. Margalef: És que em sorprèn que un tema d’Educació  com és l’aula-escola de música passi al 
Departament de Cultura o regidoria de Cultura quan entenc que se’n hauria de fer càrrec al regidoria 
d’Educació. 
 
Sr. López: Si fos Escola de música, sí que se n’ha d’encarregar el Departament d’Educació. És aula de 
música i la competència la té el Departament de Cultura. Això és així aquí i a la Xina popular. 
 
Sra. Margalef: Llavors, quan, m’està dient que quan això sigui una realitat i, evidentment, això sigui una 
escola de música, tornarà a vostè? Llavors, si em pot explicar quines gestions han fet, això quan hi va 
haver aquest traspàs? 
 
Sr. López: Al mes de juliol. 
 
Sra. Margalef: Doncs si em pot explicar durant aquest any de mandat quines accions s’han dut a terme 
des de la seva regidoria. 
 
Sr. López: Sí. I tant. Nosaltres vam recuperar l’expedient, vam demanar hora a Barcelona i vam demanar 
hora a Serveis Territorials d’Educació per mirar de desencallar. El tema és que l’última vegada que es 
va moure això, fa quatre anys, i l’expedient havia caducat. Llavors, el que vam fer és demanar els 
contactes de les persones amb qui havíem de fer el nou tràmit i, a partir d’aquí, començar. Vam fer una 
reunió amb els pares de Miami i de Mont-roig explicant... La primera intenció era que a Miami, ara 
mateix, complia requisits per a fer una escola, llavors, faríem aquesta escola, i la intenció és que la de 
Mont-roig, fer una, sí, una extensió de la de Miami. Si no es pot fer, es faria la de Miami i la de Mont-
roig, ja vam parlar que, com que hi ha la intenció en aquesta legislatura, si no passa res, de fer la nova 
llar de Mont-roig, l’edifici que està ocupant la llar de Mont-roig passaria a l’escola. Llavors, a l’escola, ja 
he parlat amb el director i ens cediria un espai per poder posar el piano i els instruments de música. En 
el moment que l’escola passa, és a dir, que l’aula de música passa dins de l’escola el tràmit és 
pràcticament automàtic. A partir d’aquí ja li vaig passar a la Núria. 
 
Sra. Margalef: D’acord, és a dir, que vostès l’únic que han fet és tornar a obrir l’expedient i trucar a 
Barcelona? 
 
Sr. López: No, a Barcelona, a Tarragona, això, no et donen una hora d’avui per demà. El que vam fer és 
consultar als pares si els semblava bé o no aquesta decisió, parlar amb el director, és a dir, mirar perquè 
no es complien els requisits, començar a moure tot el, a reactivar tot el procés, tenint en compte que 
això estava caducat. 
 
Sra. Esquius: Vols explicacions a partir del...? 
 
Sra. Margalef:  Sí, si vols explicar una miqueta el que heu fet des de Cultura i a veure què teniu previst 
fer. 
 
Sra. Esquius: D’acord, doncs, com ha dit l’Enrique, nosaltres reprenem el tema. Ell ens trasllada que 
amb converses amb l’inspector, l’expedient està caducat. Llavors aquí, al final de l’expedient hi ha un 
informe que diu que les instal·lacions de Miami, com ha dit ell, es poden legalitzar, però les de Mont-
roig tenen uns requisits normatius que no ho permetrien. Llavors, com que hem de tornar a començar, 
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des del Departament demanem hora a Serveis Territorials i ens reunim el 5 de setembre i allà jo 
insisteixo perquè si hi ha un expedient des del 2011, ara estem al 2016, si hi ha hagut possibles canvis 
normatius al respecte i si podríem considerar l’aula, les instal·lacions de l’aula que corresponen a Mont-
roig, com a aula descentralitzada de Miami. I, per tant, si, com a aula descentralitzada, els requisits 
normatius podrien ser menors o diferents. Com que en aquell moment, cridem, en aquella reunió 
mateixa, cridem a l’advocada per fer aquesta consulta, tampoc, o sigui, no sabem la resposta i se’ns diu 
que faran una consulta a la Direcció General per saber si aquesta, si aquests requisits que marca el 
decret 179/93 poden ser menors si és una aula descentralitzada. Se’ns contesta al cap de 15 dies, sobre 
mitjans de setembre, que si bé podem fer, crear, o sigui, començar un expedient nou i crear una escola 
de música amb dos seus, les dos seus han de complir amb aquests requisits, però que els enviem els 
plànols amb una sèrie de qüestions que jo també havia plantejat en aquesta reunió per veure si aquests 
requisits normatius, afegint una sèrie de canvis que segurament la conclusió serà la mateixa però, per 
provar-ho no perdíem res, em demanen en aquest correu que li fem arribar uns plànols i que tornarà a 
fer la consulta amb els plànols. Estem aquí, en aquest punt. Per un cantó, fem els plànols per la part de 
Miami, per començar ja a moure-ho i, per l’altra, farem la consulta per veure si es pot afegir les 
instal·lacions de Mont-roig en aquest mateix expedient o hem d’esperar a un altre moment. No sé si 
m’he explicat.  
 
Sra. Margalef: Has respost a la pregunta. No, simplement, que em sorprèn que ara ho passeu al 
Departament de Cultura perquè torni al d’Educació, potser seria més lògic que hi hagués una 
continuïtat des d’Educació, encara que no toqui, ja que heu començat, perquè al cap i a la fi, si tot va 
bé, tornarà cap a vosaltres. Llavors, preguntar si això d’anar passant temes d’una regidoria a una altra 
serà una pràctica habitual perquè amb l’homenatge de la Vellesa [Inaudible 1:08:27] ja va passar de 
Cultura cap a la regidoria del senyor Enrique i no sé si això teniu previst que sigui habitual o...? 
 
Sr. Alcalde: Sempre que sigui necessari, sí. No, jo, no... 
 
Sra. Margalef: No, perquè em sorprèn que ja porti un any treballant i ara se’n hagi adonat que no li 
pertany a ell i li hagi passat... 
 
Sr. Alcalde: No, no, no, no se’n ha adonat ningú, no, no.  
 
Sra. Margalef:  Ah! No, com que al cap d’un any ho han passat a Cultura i tornarà cap a Educació perquè, 
si es fa escola, tornarà a Educació. Sorprèn una mica.  
 
Sr. Alcalde: Jo crec que lo important d’això, encara que, és que al final l’expedient surti. S’està treballant 
des del principi perquè l’expedient surti. Jo crec que no és important qui ho porti, crec, eh! Vostè a lo 
millor pot pensar: “Hosti, no, que ho porti...” Hi ha moments que, encara que no estigui feta la 
delegació, hi ha competències de regidors que es donen suport i s’ajuden, encara que vostès fiquin en 
el seu escrit del “Comunica” que no estem units i totes aquestes coses, escolta, aquest Equip de Govern 
funciona en un bloc i anem tots a una, no hi fuites per cap costat i a la mínima que un regidor necessita 
un cop de mà, pues, se li dóna, sense cap problema. Hi pot haver altres regidors en algun moment del 
mandat que tinguem de fer un altre decret de delegació? Sí, és possible, és possible que es faci i ja 
està, però l’objectiu no es perd.  
 



Sra. Margalef: No, jo en cap moment ho he qüestionat això, l’únic que li dic és que em sorprèn que ara 
ho passin cap a un lloc i en acabat torni al mateix lloc, simplement és això, és un comentari. 
 
Sr. Alcalde: Val. 
 
Sra. Margalef: I referent a l’escrit del “Comunica”, és una percepció nostra. 
 
Sr. Alcalde: Sí, per això jo els contesto, aprofito ara per contestar-los, doncs, que no, pues que no. En 
la mesura que puguem intentarem que aquesta percepció la canviïn, perquè per vostès mateixos sé 
que no ho faran, però nosaltres ho intentarem. Senyor...sí. 
 
Sr. Chamizo: Vostè intentarà lo seu i nosaltres intentarem lo nostre. No pateixi, vostè farà la seva feina i 
nosaltres la nostra que és la que ens pertoca a l’Oposició. Per acabar, al febrer-març, em sembla, es va 
fer un estudi topogràfic per fer, al camí del barranc de Rifà, es va fer, es va aixecar un topogràfic per 
fer... Nosaltres vam fer una pregunta sobre un camí que s’havia de fer pel barranc de Rifà perquè 
poguessin passar el que són els pagesos i demés i es va aixecar un topogràfic. La pregunta era com 
està el tema que ja fa, em sembla, set o vuit mesos, si inclouran els...? 
 
Sr. Pellicer: En referència a aconseguir un camí que traspassi Rifà, sota l’autopista, i que, bueno, que 
allò són terrenys seus, tot allò. En aquest moment, si em pregunta exactament com està... Però, bueno, 
farem la consulta i li contestarem. 
 
Sr. Chamizo: Perfecte. Després també vam demanar en aquest Ple, em sembla que és la tercera vegada, 
no sé com estarà el tema també, celebrem que hi hagi font a la Plaça de Joan Miró, vam demanar 
també una barana pel carrer Major perquè la gent gran, hem parlat amb ella, i a vegades té dificultat 
per pujar a la plaça [Inaudible 1:11:30], era si ho havien tingut en compte o havien fet alguna gestió o 
algo.  
 
Sr. Pellicer: Em parla d’una barana per tot el carrer Major? 
 
Sr. Chamizo: Sí. 
 
Sr. Pellicer: Jo li parlo clar, és a dir, és la primera vegada que em consta a mi aquesta barana. Sí que sé 
una barana que falta a l’església vella, això sí.  
 
Sr. Chamizo: No, no, no. Sí, sí, és la pujada. 
 
Sr. Pellicer: És tota la pujada de... 
 
Sr. Chamizo: Sí, sí. 
 
Sr. Pellicer: Com, s’ha confós? [Inaudible 1:12:00].  Val, val, val, val, no, no, el que hi ha pendent i em 
consta és una barana que ens fa falta, bueno, una col·laboració d’una persona al municipi... Li explica 
ell més directament. 
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Sr. Pérez: Sí, la iglesia vella tiene una, bueno, se ofreció un vecino del pueblo para hacerla ella con unos 
restos que tenía antiguos de la antigua iglesia, de unas bisagras y tal. Entonces, de la puerta, muy bien, 
de la puerta que tenía la iglesia en su momento, unas rejas y tal. Esto, bueno, pues al final él hizo un 
diseño de esta reja, estamos hablando de una persona que es muy artesana e hizo una propuesta, en 
su momento, de cómo hacer la reja, con unos barrotes en horizontal, claro, el arquitecto municipal que 
teníamos entonces, el señor Castells, y el de ahora, tampoco no podía hacerse como él tenía planteado 
porque los barrotes en horizontal son remontables, la normativa no cumple y tal. Entonces dentro de 
los, pues eso, los autores de su diseño, al final, hemos podido llegar a un entendimiento entre lo que 
él quería hacer, para que le gustara, y que aprobaran los técnicos. Yo sé que desde septiembre, entre 
agosto y septiembre, que al final ya se concertó y se concretó el qué, yo sé que él ya está trabajando 
en este pasamano y, por lo que sé, por lo que sé, si no lo acaba este mes, será la primera quincena del 
mes que viene. Entonces, al final, ya, tanto los técnicos como esta persona, ya se han puesto de 
acuerdo, y sé que están trabajando en ella. Tengo que decir que es verdad que se ha retrasado pero, 
un poco, el ofrecimiento del cerrajero de hacerla con los restos antiguos de la puerta, pues intentar 
plasmar un pasamano con historia, que a él le guste y tal, no ha sido fácil. Y, bueno, los autores ya sabes 
que tienen un poco de criterio de cómo lo tengo que poner yo y fue un poquito complicado en ese 
sentido. Al final, gracias a Dios, ya se han puesto de acuerdo y, por lo que sé, ya está en proceso. 
 
Sr. Chamizo: La última cosa que també fa temps que vam demanar, va començar-ho a demanar el 
senyor Aragonès, el setembre de l’any passat, és, darrere de l’aula de música, ho dic bé? Sí? Hi ha en 
un pas de baixada de minusvàlids, fa molt de temps que vam reclamar que hi havia pintat com ratlles 
d’aparcament de motocicleta. Sí, està entre darrere de l’aula de música i el polivalent a Mont-roig. Allí 
hi ha una reducció que allí porta molt de temps, molt de temps allí pintat. Miami, Miami, perdó. No, no, 
he dit Mont-roig? No, no, doncs m’he confós, demano disculpes però era a Miami. Ja ho hem demanat 
en diverses ocasions i espero que delegui en algú perquè ho pugui solucionar, eh? Ja que hi ha bon 
rotllo. 
 
Sr. Alcalde: Sí? 
 
Sr. Velasco: Es que no había quedado claro. A ver, la utilización del Whatsapp de los regidores, me 
imagino que es corporativa y se me había olvidado comunicarlo. Una imagen vale más que mil palabras 
y creo que se puede… Es una herramienta que podemos utilizar, ¿no? 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, yo creo [Inaudible 1:15:41] que es importante utilizarlo. 
 
Sr. Velasco: Y además lo agradecemos. 
 
Sr. Alcalde: Siempre y cuando no empecemos a enviar chistes, vídeos y demás, para estas cosas, sí. No, 
no hemos acabado el Pleno, aunque ustedes estén recogiendo. Me había pedido la palabra, señor 
Enrique, ¿no? Vale. 
 
Sr. Redondo: Jo volia contestar un parell de temes que van sortir a l’últim Ple. Em va comentar l’Annabel 
Garcia, el tema de la Fira de Mont-roig, va fer un parell de filmacions que, li vaig dir que ho consultaria 
perquè no sabia... En primer lloc va dir que no hi va haver cap activitat per a nens a la Fira de Mont-roig 
i, bueno, he consultat el programa i he vist que va haver tres activitats per a nens. Una va ser el cinema, 
que sí que és veritat que van, es van, teníem la idea de que hi havia pont al cap de setmana per això 



vam ficar el cinema el dijous a la tarda, perquè creiem que hi havia pont. A la Fira, no, a Sant Miquel. 
He dit la Fira? A Sant Miquel.  
 
Sra. Garcia: La Fira o de Sant Miquel? Jo li vaig dir que no hi havia cap acte infantil a la Fira. 
 
Sr. Redondo: Ah! A la Fira? Jo vaig entendre... 
 
Sra. Garcia: No, a Sant Miquel, no, Per sort, n’hi va haver per Sant Miquel. 
 
Sr. Redondo: Ho tornaré a mirar.  
 
Sra. Garcia: Sí, van poder rectificar a temps. 
 
Sr. Redondo: Ho tornaré a mirar perquè jo vaig entendre que era Sant Miquel. Val. I el segon era, bueno, 
que ja li he comentat a la responsable de fer la convocatòria del Consell festiu, que la convoqui a vostè 
perquè així a la pròxima reunió podrà venir i veure com funciona i, creia que no n’hi havia, doncs perquè 
sàpiga que sí que n’hi ha, pues, la convocarem i així podrà venir i veure com va i què es fa en aquesta 
comissió per, bueno, per comptar també amb el seu suport. O sigui, li va bé? Val. 
 
Sra. Garcia: Dues coses, li agraeixo, el dia que em convoqui ja hi faré cap. I parlant de lo del cinema, 
ara que m’ha vingut al cap, per les properes vegades que facin el cinema estaria bé que no es fes 
precisament a les deu de la nit quan l’endemà hi ha escola. Es va fer el cinema infantil, la Mare de Déu 
era dijous? Sí? Sí, dijous. I el cinema infantil es va fer a les deu de la nit del dia abans quan l’endemà hi 
havia escola. Més que res que el pròxim dia que el facin, potser el facin a les vuit de la tarda.  
 
Sr. Redondo: Una cosa, val la pena que torni a dir el que he dit abans? Ho torno a dir. Perquè he dit 
clarament que va ser, vam ficar el dijous a la nit, pensant que el divendres hi havia pont i va ser una mala 
idea. Ho he dit abans de que vostè em digui que millor que... 
 
Sra. Margalef: Escolti una cosa. 
 
Sr. Alcalde: Senyora Imma, deixi’l acabar si us plau. Gràcies. 
 
Sr. Redondo: Dic, si val la pena que li torni a dir o no fa falta? No fa falta? 
 
Sra. Garcia: No. 
 
Sra. Margalef: Puc dir una cosa si us plau? Que suposo que el calendari dels dies festius i de lliure 
disposició de les escoles no li donen el mes de setembre, li deuen donar el mes de juny quan s’aprova 
per claustre, per tant, vostès tenen dos mesos de maniobra per intentar canviar això. 
 
Sr. Redondo: Una altra vegada. Jo pensava que hi havia pont, em vaig equivocar i, aleshores, vam 
ficar...Però si fa falta ho torno a dir una altra vegada. Val? Ho vam posar dijous perquè pensàvem que 
hi havia pont. 
 
Sra. Garcia: Avui estan una mica susceptibles tots. 
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Sr. Redondo: No, no. 
 
Sra. Garcia: Ja li he dit que gràcies i que a la propera reunió vindré i ja donaré la meva opinió allà. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Si no hi ha res més, gràcies a tots, s’aixeca la sessió. 

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

  
  
  
  
  

  


