
 

ACTA DE LA SESSIÓ 

 

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

 

Núm. de la sessió:  2020/01 (Legislatura 2019-2023) 

Caràcter de la sessió:  Ordinària  

Convocatòria:   2 de gener de 2020 

Data:    8 de gener de 2020 

Horari:    13:02 h. – 13:56 h. 

Lloc:    Casa de Cultura "Agustí Sardà" 

 

  

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP 

 

Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 

Enrique López González, regidor PSC-CP 

Maria del Remei Benach Font, regidora PSC-CP 

Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP 

Francisca Ortiz Sánchez, regidora PSC-CP 

Cristina Llorens Pardo, regidora PSC-CP 

 

 

Vicente Pérez Mula, regidor IMM 

 

 

Francisco Chamizo Quesada, regidor Junts  

Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts 

Quique Moreno Herrero, regidor Junts 

 

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM 

Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM 

Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM 

 

Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+ 

Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+ 

 

Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs 

 

 

Aránzazu Sorlí Pons, Secretària  

 

S’ha excusat d’assistir-hi: 

 

 



 

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la 

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

 
Sr. Alcalde:  Bon dia i Bon Any a tots i a totes. Donaríem inici al Ple ordinari, en aquest cas el 

primer de l’any. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 18 de desembre de 2019.  

 

Sr. Alcalde: amb el primer punt de l’ordre del dia que és l’aprovació de les acta de la sessió 
anterior de data 18 de desembre de 2019. Si hi ha algun comentari. Sí que hi ha un comentari, 
per part del grup d’Esquerra.  
 

Sra. Aragonès: Bon dia. Bueno, és una cosa que no té massa importància però hi ha, en 

l’apartat de les dues mocions que va presentar Esquerra Republicana i Més, hi ha un canvi de 

la persona que la va presentar i, aleshores, no té massa sentit una mica les intervencions dels 

grups. És a dir, la moció de LGTBI la va presentar el Sr. Vilajosana i la moció de municipi 

feminista la vaig presentar jo. I, llavors, clar, es veu les intervencions i la moció que apareix és 

l’altra, bueno, una miqueta perquè pogués quedar una miqueta... 

 

Sr. Alcalde: Sí, sí. Perfecte. Alguna cosa més? Si no hi ha res més, incorporaríem aquesta 

observació i quedaria, doncs, aprovat. 

 

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció 

de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 18 de desembre de 2019.  

 

I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 

 

 

2. Donar compte dels Decrets del número 3355 al 3570 de l’any 2019. 

 

Sr. Alcalde: El següent punt és donar compte dels decrets, del número 3.355 al 3.570 de l’any 

2019. Alguna pregunta, algun comentari, alguna observació? No? Digui’m. 

 

Veu 3: [Inaudible 01:34] 

 

Sr. Alcalde: No ho he entès. A veure, em permet? [Inaudible 01:45] 

 

Sr. Pérez: Está el número de decreto pero no está el tema. 

 

Sr. Alcalde: Jo crec que això no forma part dels expedients. Vale. 

 

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. Hisenda. Expedient 15198/2019. Aprovar, si s'escau, l’adhesió al servei 

d’assistència del Mòdul de Control intern de la Diputació de Tarragona (Ple) 
 
 
Sr. Alcalde: El punt tres és aprovar, si s’escau, l’adhesió al servei d’assistència del Mòdul de 
Control Intern de la Diputació de Tarragona. Això es va estar explicant a la Comissió 
Informativa. Es tracta de que l’ajuntament s’adhereix a un software que té la Diputació per tal 
de portar a terme el que és el control intern. Fins ara i arrel de l’aprovació en un ple, es feia 
d’una manera i, a partir d’ara, es farà a partir d’aquest mòdul el qual el departament 
corresponent ha estat valorant i valoren molt positivament els resultats que poden tenir amb 
aquest programa. I el que fa...el que ens demana la Diputació és una aprovació per part del Ple 
per tal d’adherir-nos al mòdul. No sé si voleu alguna pregunta, aclariment? Si? No? Vale. 
Doncs, passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, 
doncs, aprovat per unanimitat.  
 
Expedient: 15198/2019 
 
Identificació de l’expedient: Aprovació de  l’adhesió al servei d’assistència del Mòdul de 
Control intern de la Diputació de Tarragona  
 
Tràmit: Dictamen de la Comissió Informativa 
 
 
Antecedents 
 
1.    Per Decret d’Alcaldia, es va iniciar l’expedient per a sol·licitar l’assistència de la Diputació 

de Tarragona en l’exercici de la funció interventora. 
 
2.    S’incorpora a l’expedient Informe de la intervenció que conclou considerar adient disposar 

de l’eina d’assistència de la diputació de Tarragona en l’exercici de la funció interventora. 
 
3.    El passat 1 de juliol de 2018 va entrar en vigor el Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 

que es regula el règim jurídic de control intern a les entitats  del sector públic local ( en 
endavant RJCI). Aquest desenvolupa reglamentàriament el control i fiscalització en l’àmbit 
intern inclòs en el capítol IV del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals ( en endavant TRLRHL). 

 
4.    De conformitat amb l’article 13 del RJCI i de l’article 219.2 del TRLRHL, aquest Ajuntament 

va aprovar en sessió plenària de 13 de juny de 2018, el règim de fiscalització limitada 
prèvia de requisits bàsics.  

 
5.    De conformitat amb l’article 9 del RJCI i de l’article 219.4 del TRLRHL, aquest Ajuntament 

va aprovar en sessió plenària de 13 de juny de 2018, la substitució de la fiscalització plena 
d’ingressos per la presa de raó en comptabilitat. 

 
6.    D’altra banda, d’acord amb el que preveu l’article 6. 4 del RD 424/2017, de 28 d’abril, els 

òrgans interventors poden sol·licitar, a través del president de l’entitat local, 
l’assessorament i informe dels serveis d’assistència municipal i dels òrgans competents de 
les diputacions provincials, els cabildos, els consells insulars i les comunitats autònomes 
uniprovincials. 

 



 

7.   La Diputació de Tarragona, per Decret del Diputat delegat del SAM de 18 d’octubre de 2018 
i publicat al BOPT núm.23 d’octubre de 2018, va incloure, dintre de la seva cartera de 
serveis, la prestació de l’assistència per a l’exercici de la funció interventora per a aquells 
ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que així ho demanin. 
 

8.  Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Gestió Interna, Govern 
Obert i Hisenda de data 2 de gener de 2020.  

 
 
Legislació Aplicable 
  
Està constituïda bàsicament per les següents normes : 
 

a.       Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL) 
  
b.       Reial decret legislatiu 2/2004, de  5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)  
 
c.       Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)  
 
d.       Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional  
  
e.       Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, 
actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011 i de 20 de juliol de 2018, pel que és d’aplicació a 
la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte l’exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics. 

 
 
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:  
 
Primer.- Respecte al règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
aplicats a l’Ajuntament segons acord plenari de 13 de juny de 2018, aplicar, mitjançant adhesió, 
el model bàsic d’assistència aprovat per la Diputació de Tarragona, mitjançant Decret del 
Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018, i publicat al BOPT núm. 203, de data 23 
d’octubre de 2018, i, correlativament, sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’assistència per a 
la implantació d’aquest model (de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i 
obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre), atès que 
va ser aprovada la seva prestació en l’esmentat Decret. 
 
Segon.- Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament que 
contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de l’entrada en vigor del 
present acord. 
 
Tercer.- Comunicar al SAM de la Diputació de Tarragona el present acord. 
  

 

 

4. Secretaria. Expedient 13068/2019. Cessió Gratuïta de Bé patrimonial, 

l'objecte últim del qual és la construcció d'un Institut de Secundària per part de 



 

la Generalitat de Catalunya en la C/ Santa Llúcia, núm. 2, Miami Platja, de Mont-

roig del Camp, (Ple) 

 

Sr. Alcalde: El punt quatre és la cessió gratuïta de bé patrimonial, l'objecte últim del qual és la 
construcció d'un Institut de Secundària per part de la Generalitat de Catalunya en la carrer 
Santa Llúcia, núm. 2, de Miami, de Mont-roig. Aleshores, aquí el que fem és la cessió a la 
Generalitat del lloc on està prevista la construcció de l’institut Miami Platja. Com sabeu, la 
Generalitat ja va agafar un acord de govern en el qual es contemplava el nostre municipi per a 
la construcció de l’institut i aquest seria l’últim pas de l’expedient que es va iniciar ja fa uns 
mesos per tal de que la Generalitat iniciï tot el procés de licitació per la redacció del projecte. 
Alguna pregunta? Algun aclariment? No? Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? 
Abstencions? La resta, tots a favor. Per unanimitat quedaria aprovat el punt. 

 

Expedient núm.: 13068/2019 

Procediment: Cessió Gratuïta de Bé patrimonial 

   

FETS: 

Vists els antecedents relatius a la tramitació de l'Expedient núm. 13068/2019 de Cessió 
Gratuïta de Bé patrimonial, l'objecte últim del qual és la construcció d'un Institut de Secundària 
per part de la Generalitat de Catalunya en la C/ Santa Llúcia, núm. 2, Miami Platja, de Mont-
roig del Camp, els quals son els següents: 

1) Expedient 2689/2018 de modificació puntual núm. 14 del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal de Mont-roig del Camp (*POUM). Objecte: modificació de l'ús de dos solars 
qualificats d'equipament comunitari destinats a espais lliures i equipament educatiu de Miami 
Platja, vista la disponibilitat per al finançament de la construcció del nou Institut de Miami Platja 
per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  

2) Expedient 8194/2019 de parcel·lació urbanística del nou Institut de Miami *Platja. Objecte: 
segregar la finca matriu, de titularitat municipal, inscrita en el Registre de la Propietat de Mont-
roig del Camp, tom 767, llibre 287, foli 9, finca registral núm. 7204/N, formada per dues finques 
cadastrals amb núm. 6333901CF2463S0001DG i 6631901CF2463S0001WG. 

3) Expedient 13640/2019 de desafectació del solar destinat a la nova construcció de l'Institut de 
Miami Platja per a la seva conversió en bé patrimonial i posterior cessió gratuïta a la Generalitat 
de Catalunya. Expedient amb tràmit d'informació pública realitzat però inconclús. 

4) Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Gestió Interna, Govern 
Obert i Hisenda de data 2 de gener de 2020. 

  

Vistes les següents circumstàncies: 



 

1) La necessària tramitació prèvia dels Expedients nº 2689/2018 i nº 8194/2019 per a poder 
incoar els expedients de desafectació i de cessió ha suposat una dilació en el temps major de 
l'esperada. 

2) La urgència manifestada per la Generalitat de disposar al més aviat possible de l'acord 
plenari que autoritzi la cessió del bé en qüestió, sota pena de possible canvi en la voluntat de 
construir l'Institut de Secundària a Miami Platja. 

FONAMENTS DE DRET: 

I. Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril. 

II. Reglament de patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1998, de 17 d'octubre. 

III. Llei 7/1985 de Bases del Règim Local. 

IV. Reglament de Béns dels Ens Locals aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny. 

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

“Primer.- Acordar la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya del ben inscrit en l'Inventari 
de béns municipal amb número de matrícula S90457 amb la següent clàusula suspensiva: que 
la cessió no es farà efectiva en tant no hagi conclòs l'Exp. 13640/2019 de desafectació del bé 
per a la seva conversió en bé patrimonial, prèvia alteració de la seva qualificació jurídica, sent 
el bé objecte de cessió el que es detalla en la següent taula, 

Ref. Cadastral :                      6631901CF2463S0001WG 

Localització:                        C/ Santa Llúcia, núm. 2, Miami *Platja 

Classe:                        Sòl urbà consolidat 

Superfície:                        10.000m2 

Edificabilitat neta:             0,6 m2sostre / *m2 sòl 

Ús:                                    D1. Equipament educatiu 

Càrregues o gravàmens: Cap 

Destinació del bé:             Institut de Secundària 

Qualificació jurídica actual:  Bé demanial afecte al servei públic 

  

 Segon.- Continuar amb la tramitació ordinària dels Expedients núm. 13640/2019 (de 
desafectació) i núm. 13680/2019. 



 

Tercer.- Una vegada finalitzat el procediment d'alteració de la qualificació jurídica del bé i 
realitzats els tràmits oportuns per a procedir a la cessió gratuïta del bé patrimonial, sotmetre al 
Ple l'acord definitiu d'aquesta cessió. 

Quart.- Remetre a la Generalitat de Catalunya el present acord.” 

 

 

5. Afers sobrevinguts 

 

El punt cinc serien Afers sobrevinguts que no en tenim cap. 

 

No hi ha assumptes a tractar.  

 

6. Mocions  

El punt sis són mocions. S’han presentat dues mocions. Per raó de que hem tingut un dia festiu 
des de la Junta de Portaveus fins a la convocatòria del Ple, no es compleixen les 48 hores 
perceptives que necessiten les mocions abans d’incorporar-se. Aleshores, primer votaríem la 
urgència de les mocions, d’acord? I, després, tractaríem les mocions. Ho torno a explicar? 
Normalment les mocions s’incorporen després de Junta de Portaveus. Bueno, sí, abans, en 
Junta de Portaveus. I, aleshores, tenim dilluns, dimarts, són les 48 hores que es necessiten. En 
aquest cas, vam tenir festa dilluns i, aleshores, a Secretaria m’han comentat que s’hauria de 
votar la urgència i ja està. Vosaltres la vau presentar...[Inaudible 05:46] Sí, sí, no passa res. 
Simplement s’ha de declarar la urgència i ja està. Vale? Votaríem, doncs, vots en contra de la 
urgència? Abstencions? I la resta...doncs, quedaria aprovada la urgència per unanimitat. I, a 
partir d’aquí, donaria la paraula primer a Esquerra que van presentar primers ells la seva moció 
i, després, a Junts amb la seva. 

 

 

De conformitat amb el que disposen l’article 113 en relació amb l’article 91.4 del Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 

règim jurídic dels ens locals i l’article 35 en relació amb l’article 12.4 del Reglament Orgànic 

Municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat 

la inclusió de les següents mocions en l’ordre del dia. 

 

 

7. Secretaria. Expedient 53/2020. Moció presentada pel grup municipal ERC-

MES-AM per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol 

Junqueras i la resta de presos i preses polítiques. 

 

Sra. Aragonès: Bé, Esquerra vam presentar la moció abans de la Junta de Portaveus, tal com 

marca el reglament del ROM, malgrat hagi fet aquesta puntualització, no n’estàvem al corrent 

que entrava també per urgència però, bé, sobre la nul·litat i la sentència i la llibertat immediata 

d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques. Aleshores, veient ahir que el grup de 

Junts feia l’aportació de la moció última actualitzada després de la resolució de la Junta 



 

Electoral Central de divendres sobre la inhabilitació del president Torra i també sense 

reconèixer la immunitat d’Oriol Junqueras, em sembla que és una moció de la Federació de 

Municipis i de l’AMI, si no m’equivoco... 

 

Sr. Alcalde: De la Federació no crec. 

 

Sra. Aragonès: De l’Associació Catalana, perdona, de l’Associació Catalana, perdó. És que 

Déu n’hi do, tenim aquestes dues entitats municipalistes però, bé... Aleshores, vam proposar en 

el grup de Junts, per no haver de fer dues mocions que, d’una manera o altra, tenien i tenen el 

mateix contingut i el mateix significat, poder-nos sumar a la seva moció, és a dir, a la moció 

sobre la immunitat i sobre la resolució de la Junta Electoral Central perquè, d’alguna manera, la 

moció nostra quedava desfasada per la resolució de la JEC. Aleshores, la proposta és que la 

moció la presentaríem, aquesta moció d’Esquerra Republicana Més la retiraríem i seria una 

única moció a presentar que la presentaríem conjuntament Junts per Mont-roig Miami i 

Esquerra MES.  

 

Sr. Alcalde: D’acord. Molt bé. Cap problema. 

 

Sra. Aragonès: Si no hi ha cap problema en fer-ho d’aquesta manera. 

 

Sr. Alcalde: És seva la moció, poden fer amb ella el que convingui. Cap problema. 

 

El grup municipal ERC-MES-AM retira la moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la 

llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques, i s'adhereix a la 

moció que presenta el grup municipal JUNTS de rebuig a la resolució de la Junta electoral 

Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras. 

 

 

 

8. Secretaria. Expedient 110/2020. Moció presentada pel grup municipal JUNTS 

i ERC-Més de rebuig a la resolució de la Junta electoral Central respecte el M.H. 

President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras. 
 
Sr. Alcalde: Aleshores, qui defensa la moció? Per part de Junts. Es retira la moció d’Esquerra 

per voluntat del propi grup i es manté la que va presentar Junts i, a més a més, s’afegeix en la 

moció Esquerra i MES. 

 

Sr. Chamizo: Tal com ha dit molt bé la portaveu d’Esquerra Republicana, fem conjuntament 

aquesta moció entre Esquerra i MES i nosaltres, aquesta moció de rebuig a la resolució de la 

Junta Electoral Central respecte al M. H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat 

Oriol Junqueras. Faré cinc cèntims molt ràpid i, si de cas, després, qualsevol aportació que 

vulguin fer...pues, bueno, podem debatre. El passat divendres dia 3 de gener del 2020,  en un 

acord, la Junta Electoral Central pretén executar la inhabilitació del Molt Honorable President 

de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva 

credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya. Aquesta decisió d’un òrgan 

administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina tant l’Estatut de Catalunya 



 

com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius de cessament del President 

del nostre país. En la mateixa sessió, la Junta Electoral també va acordar que l’eurodiputat 

Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de 

la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre del 2019 que hauria d’haver pogut 

recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó. Aquestes dues resolucions 

d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat espanyol s’afegeixen a la llarga llista d’electes i 

institucions del nostre país que pateixen persecució per part d’instàncies administratives i 

judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya. Els 

ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat 

de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució 

política al procés, és per això, que el Ple del nostre ajuntament...ens agradaria que prenguessin 

o prengués els següents acords. Primer, rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per 

la qual s’intenta executar la inhabilitació del Molt Honorable President de la Generalitat Quim 

Torra i s’ordena la retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya. Segon, 

rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral en què nega la condició d’eurodiputat a Oriol 

Junqueras, malgrat la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en què es 

dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat 

parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a 

eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. Tercer, donar suport a 

les quatre propostes de resolució aprovades al Parlament de Catalunya el passat dia 4 de 

gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del Parlament de 

Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels eurodiputats que són 

a la presó o a l’exili. Instar...quart, instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés 

que viu el nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, 

representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen 

l’acord polític. Reclamar, punt número cinc, reclamar la posada en llibertat dels presos i preses 

polítics, el lliure retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets 

civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Sisè, mantenir el compromís com a 

electes locals a seguir defensant el dret a l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què 

siguem els catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans pacífics i democràtics. I, setè, 

comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència 

de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la Presidència del 

Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis agermanats i a les 

entitats municipalistes de Catalunya i donar a conèixer el contingut d’aquesta moció del nostre 

municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns. Això és la moció que ens van passar ahir 

a la tarda, com molt bé ha dit el Sr. Alcalde i la Sra. Aragonès, l’Associació Catalana de 

Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència, l’AMI. 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Els grups que vulguin fer ús de la paraula...grup de Ciudadanos? 

 

Sra. Pacheco: Bé, gràcies, bon dia. Ciutadans votarà en contra d’aquesta moció perquè, tal i 

com ja vaig posar de manifest en aquest ple en altres sessions, considerem que s’han de 

respectar i s’han d’acatar les decisions judicials, per tant, respectarem allò que el Tribunal 

Suprem decideixi al respecte d’aquest assumpte. Entenem que la decisió de la Junta Electoral 

Central compleix amb la sentència del Tribunal de Justícia...Superior de Justícia de Catalunya i 

contra la mateixa ja existeix un procediment que es pot iniciar per aquells que no estiguin 



 

d’acord. Per tant, entenc que aquí podria fer tota una paraf...tot un paràgraf d’arguments però 

crec que no sóc jurista i no estic capacitada per això i, per tant, ho deixaríem en mans de la 

Justícia, en tot cas. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Per part del grup de...no? Esquerra vol fer ús de la paraula? D’acord. Tico, 

me he saltado... 

 

Sr. Pérez: Bueno, yo, como ya hice en el otro mandato, a mí me han votado para hacer política 

local y me abstendré en cualquier cosa que no sea…independientemente de lo que pueda 

opinar como persona, me abstendré en cualquier tema que no sea de política local. Nada más. 

 

Sr. Alcalde: Per part del grup del PSC? 

 

Sr. López: Aquesta i, una vegada més, diguis el que diguis, generarà conflicte, tant si votes a 

favor com si hi ha abstenció com si votes en contra. De fet, nosaltres pensem que aquesta 

moció i les altres que han vingut abans no produeixen valor afegit, tot el contrari, no afavoreix a 

la convivència del nostre municipi. Tenim arguments, com hem fet fins ara, per a votar en 

contra de cadascun dels paràgrafs que no entraré a detallar però en el fons de la moció que és 

política, evidentment, i és independentista i nosaltres no ho som, doncs, estem d’acord en el 

diàleg però també estem d’acord ara, durant i abans, també quan el Miquel Iceta es va oferir 

per acompanyar l’expresident al Senat per no arribar on vam arribar i també es va negar, és a 

dir, abans, durant i després. Dit això, nosaltres ens abstindrem perquè nosaltres estem pel 

diàleg i estem per la convivència. Trobem que entrar al debat amb això seria redundant perquè 

ja ho hem fet moltes vegades i ja hem posat de palès el nostre parer. Respecte a les decisions 

judicials, encara, com bé ha dit Ibana, hi ha pendent la del Tribunal Superior, és a dir, que 

restem a l’espera, Suprem, perdó, restem a l’espera de la decisió judicial pertinent. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna intervenció més? Si no, passaríem...perdó? 

 

Sr. Vilajosana: Una petita apreciació, només, en el sentit de que, concretament el punt tercer 

d’aquesta moció, on parla de donar suport a les propostes de resolució aprovades pel 

Parlament el dia 4 de gener, jo demanaria al grup Socialista que reconsiderés, almenys, que 

aquelles propostes de resolució que el grup Socialista va aprovar en el Parlament de Catalunya 

el dia 4, perquè les va aprovar també el grup Socialista, que com a mínim aquest punt, 

reconsiderés el seu sentit de vot, si us plau. 

 

Sr. Alcalde: Si hem de reconsiderar aquest punt, hem de reconsiderar tots els punts. Jo crec 

que la intervenció del portaveu ha estat clara, no volem entrar en el fons del debat, no volem 

entrar en el sentit...simplement hi ha una abstenció i això és la consideració que farem. Per 

reconsiderar punts podem reconsiderar qualsevol punt però no volem entrar tampoc en el fons 

de la moció ni en els punts en concret, hem arribat al punt de dir “escolta, el que volem és no 

crear crispació, que tot vagi fent” i per això hem considerat amb l’abstenció... ja li avanço que 

dintre del propi grup no tothom està d’acord amb aquesta abstenció però... 

 

Sr. Vilajosana: Jo només he volgut fer aquest comentari perquè... 

 



 

Sr. Alcalde: Per això li he aclarit jo. Gràcies. Alguna pregunta...algun comentari més? No? Sí? 

Si pot...si vol... 

 

Sr. Chamizo: Dir que, per intentar aconseguir el màxim suport i demés, que nosaltres, el grup 

d’Esquerra i nosaltres, els tres primers punts per nosaltres pensem que són importants i els 

altres punts restants, excepte el setè que és comunicar-ho a tots els òrgans pertinents, si 

penseu que traient-los podem aconseguir un vot afirmatiu, podem parlar-ho. El quart, cinquè i 

sisè. 

 

Sr. Alcalde: Jo crec que és el mateix que li he contestat al Manel Vilajosana. No volem entrar 

en negociar res, simplement volem votar i ja està perquè, si entrem, no ens en sortirem. Jo crec 

que és així. 

 

Sr. Chamizo: Molt bé. 

 

Sr. Alcalde: Sí, sí. Passaríem, doncs, a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a 

favor? Entenc que es donaria per aprovada la moció amb set vots a favor, un vot en contra i la 

resta, abstencions, no? Ho he dit bé? Nou abstencions... [Inaudible 19:37] sí, d’acord. 

 

Sr. Chamizo: Molt bé. Moltes gràcies. 

 
 
El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral Central pretén 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi 
sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de 
Catalunya.  
  
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina 
tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius 
de cessament del President del nostre país. 
  
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol 
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut 
recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.  
  
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen a 
la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part 
d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret 
d’autodeterminació de Catalunya. 
  
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al 
costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una 
solució política al procés. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament amb 7 vots a favor (grups municipals: Junts; ERC-MÉS-AM i 1 vot 
de AMM-VX+) ; 9 Abstencions (grups municipals: PSC-PC; IMM i 1 vot de AMM-VX+) i 1 
vot en contra (grup municipal: C's) acorda:  
 
  



 

PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la 
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva 
credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
com el Reglament del Parlament de Catalunya. 
  
  
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició 
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina que 
hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en 
data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol 
Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. 
  
  
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el 
proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des 
del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels 
eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 
  
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. 
S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la 
societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític. 
  
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels 
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
  
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre 
futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
  
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la 
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis 
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut 
d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin 
oportuns. 

 

 

 

Precs i Preguntes 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem al següent punt que és Precs i preguntes. Per part dels grups? 

No. No. Per part d’Esquerra? 

 

Sra. Aragonès: Nosaltres teníem dues preguntes pendents, una sobre els reductors de velocitat 

que el Sr. Pérez ens va dir que ens contestaria i és ja una pregunta que comença a ser una 

mica recorrent en aquests últims plens, entenem que és pel motiu que va dir que estaven fent 

la redistribució i era per saber quan tenen previst poder-nos respondre. 

 

Sr. Pérez: Hay una subvención que está hecha sobre un ámbito del municipio y lo que 

realmente estamos haciendo es que…aplicar la subvención a un estudio un poco más coroso, 



 

estamos intentando que dentro de esa subvención que era un poco genérica dentro de las 

medidas de seguridad que habían de los reductores de velocidad, estamos haciendo un 

poquito más por zonas, en zonas, por ejemplo, de institutos, de colegios y de parques, estamos 

haciendo un estudio incluso dentro de las urbanizaciones para, precisamente, cuando 

saquemos a licitar lo que estaba ofertado en la subvención, sacar también esas zonas con un 

estudio un poquito más coroso de lo que realmente necesitamos para así en un único proyecto 

sacarlo todo de golpe y sacar una mejor oferta. Está bastante avanzado ya, prácticamente está 

al 60 o 70% del estudio que estamos haciendo junto con el técnico que lo está mirando junto a 

la Policía, para de alguna manera definir todo el ámbito porque en la subvención estaba así, un 

poco por encima dentro de las bandas sonoras y tal y ahora lo que estamos haciendo en las 

zonas donde realmente tenemos…entendemos que hay carencias tanto en señalización como 

en reductores de velocidad en urbanizaciones como en el núcleo del municipio, sacar todo 

conjunto un proyecto y así sacar todo de golpe y entonces adjudicarlo a una empresa que lo 

haga todo. Porque si hubiéramos sacado ya a licitar el tema de la subvención que más o 

menos se pidió y luego volvíamos a hacer un estudio porque se quedaba un poco, en algunos 

puntos, débil, por decirlo de alguna manera, de esta manera sacaremos todo el lote completo y 

así sacaremos una mejor oferta. Yo creo que, si no este mes, estará casi casi el mes que 

viene, seguramente, para el pleno del mes que viene, incluso puedo pasarle información de las 

zonas donde se han reforzado y así ya verán lo que vamos a sacar a licitar más o menos. Pero 

prácticamente está el 70% hecho ya. De hecho, está en urbanizaciones y en núcleos tanto de 

Mont-roig como de Miami, en zonas un poco conflictivas o complicadas. 

 

Sra. Aragonès: D’acord, gràcies. També hi havia una pregunta pendent per respondre, la 

pregunta que vam entrar per escrit en el ple de desembre i ens van dir que ens la respondrien 

avui sobre el Club de Mar. 

 

Sr. Alcalde: Sí, sí. Si us plau, la regidora. 

 

Sra. Pérez: Sí, bon dia. Bé, doncs, ja tenim l’informe de l’arquitecte municipal. Els seus dubtes 

eren l’estat actual del projecte, empreses que hi participen, calendari d’execució i cost final. 

L’estat actual del projecte a data de 30/12 que és quan es va fer la comprovació i l’informe... 

 

Sra. Aragonès: Perdoni, això ens ho donarà per escrit? 

 

Sra. Pérez: Sí ho tinc aquí...sí.  

 

Sra. Aragonès: per no prendre... 

 

Sra. Pérez: Llavors, l’estat actual del projecte a data del 30 de desembre, com acabo de dir, 

està al 74% d’execució. Empreses que hi participen és l’empresa que va guanyar el concurs, 

que és Canalizaciones La Torre. El calendari d’execució, com diu el contracte quan es va 

atorgar, quan es va concedir, quan es va guanyar el concurs, feien referència a que la data 

prevista de finalització d’obra era la primera quinzena de febrer, primera quinzena de febrer. I el 

cost total del projecte són 235.950 euros que és també l’import pel qual es va atorgar el 

projecte. 

 

Sra. Aragonès: Això és l’informe de l’arquitecte? 



 

 

Sra. Pérez: Sí. 

 
Sra. Aragonès: La primera quinzena de febrer es refereix al 2020? 
 
Sra. Pérez: Sí, i tant. Ara mateix l’obra està [Inaudible 24:25] 74%, evidentment, serà d’aquí un 
mes. 
 
Sra. Aragonès: Ens ho podria fer arribar? 
 
Sra. Pérez: Sí, i tant. 
 
Sra. Aragonès: És a dir, entenc, per tant, que la primera quinzena de febrer el Club de Mar 
entrarà en funcionament? 
 
Sra. Pérez: No, el Club de Mar estarà acabat, estarà acabada l’obra. Ara estem treballant, a 
banda d’això, en les bases de licitació del Club de Mar però això ja és un altre tema. 
 
Sr. Alcalde: Per l’explotació. 
 
Sra. Aragonès: L’explotació. I l’explotació quan s’iniciarà per licitar-ho? Ho tenen previst o no? 
 
Sra. Pérez: Pues, esperem que estigui abans de l’estiu, la idea és que estigui per Setmana 
Santa, la nostra voluntat. 
 
Sra. Aragonès: D’acord. En l’anterior ple que es va aprovar el Reglament de Formació 
Municipal, els vam comentar que nosaltres supeditàvem el vot afirmatiu si hi havia la possibilitat 
de poder modificar el tema, l’apartat de les sancions. Aleshores, recordem, i tal com consta a 
l’acta, recordem que ho van entomar i ens van dir que es revisarien aquestes sancions, que 
ens farien també el retorn de les modificacions d’aquestes quantitats perquè nosaltres vam 
entendre que l’objectiu era que no fos una mesura de castigar sinó de corregir aquests mal 
hàbits de no aprofitar la formació municipal i no he entès massa bé perquè a mi m’ha arribat un 
reglament de les piscines municipals com si s’hagués...o sigui, que ja es van introduir novetats 
a la Comissió Informativa, i aleshores no sé si hi ha hagut algun error que s’ha confós també 
amb el reglament de la formació municipal que no hem rebut res. 
  
Sr. Alcalde: Ho desconec. En tot cas, sí que el que va ser el reglament de les piscines són 
aportacions que es van parlar a la Comissió Informativa. El que és el reglament de la formació 
són aportacions que es van fer al Ple. Jo vull recordar que vam comentar que, com estàvem en 
període d’exposició pública, que el que hauríem de fer és presentar aquestes propostes de 
millora i recollir-les dintre del període, vull recordar que ho vaig comentar d’aquesta 
manera...ara, en qualsevol cas...  
 
Sra. Aragonès: D’acord, mirarem a veure el termini si és que ja no ha caducat perquè... 
 
Sr. Alcalde: No, no ho crec. 
 
Sra. Aragonès: A més a més, penso que també és important que hi hagués una valoració 
tècnica perquè nosaltres, com a grup polític, que hàgim de posar unes quantitats econòmiques 
sense tenir coneixement i... 
 
Sr. Alcalde: Aquesta valoració tècnica és la que ens van donar a nosaltres, la que van donar a 
l’equip de govern els tècnics en el seu moment i, si fa una altra proposta, sí que es pot 



 

revisar...no sé, jo és que ara no sé quan...això va ser el 18 de desembre, dubto molt que això 
encara, dubto molt que s’hagi acabat el període d’exposició. Segur que no, per lo tant, això es 
pot mirar. Facin la proposta...[Inaudible 27:41] proposta per escrit i es recull, d’acord? 
 
Sra. Aragonès: I, per últim, una resposta que també, que tenim pendent, que el Sr. Pellicer ho 
va proposar a la Junta de Portaveus sobre el termini de presentar l’article d’opinió dels grups 
polítics per a la publicació del Comunica. A nosaltres aquesta resposta ens interessa perquè 
vam demanar, ens vam afegir a la proposta del Sr. Pellicer, se’n recorda? Va demanar 
l’augment del termini, vam demanar l’augment d’un termini, 15 dies més, perquè com que el 28 
hi ha previst fer el...sí, el 23 hi ha la Comissió i el 28...[Inaudible 28:28] 
 
Sr. Alcalde: Sí, no hi ha problema. Es retrassa, sí, sí, cap problema. [Inaudible 28:40] Sí, sí, cap 
problema. 
 
Sra. Aragonès: O sigui, tindrem més temps per a presentar l’article? 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sra. Aragonès: I el Comunica s’entén que es publicarà al febrer igual, no? O no? 
 
Sr. Alcalde: El Comunica es presentarà una vegada que hagin entregat vostès o tots haguem 
entregat l’article...o sigui, el Comunica ja està pràcticament enllestit, estaria pendent del tema 
dels articles. Per tant, esperem, ho retrassem tots 15 dies i ja està. [Inaudible 29:11] Cap 
problema, cap problema. 
 
Sra. Aragonès: Es publica al febrer el Comunica, es publicarà al febrer? 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí. [Inaudible 29:23] 
 
Sra. Aragonès: 15, sí. 
 
Sr. Vilajosana: Dos precs. Un, a risc de fer-me una mica pesat, però amb el tema de les 
platges, inclús li vaig fer arribar al Sr. Alcalde unes fotos de tal com han quedat les platges arrel 
dels darrers temporals, és un tema que em fa la sensació, i veient una mica l’evolució d’anys 
anteriors, que la cosa va molt a pitjor. Llavors, ja sé que el Sr. Alcalde s’hi va comprometre en 
fer totes les gestions necessàries davant del Servei de Costes de l’Estat a Tarragona però, des 
del nostre grup, li oferim la nostra col·laboració per a qualsevol gestió que calgui fer perquè 
realment si la decisió de no fer aportacions de sorra aquesta primavera es manté potser pot 
generar una situació molt complicada. Només li comento això de que li demano que segueixi 
insistint, suposo que ja ho està fent, però que a més a més pot comptar amb la nostra 
col·laboració si és necessària en algun aspecte o en algun àmbit. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. 
 
Sr. Vilajosana: I, en segon lloc, personalment alguns pagesos i empresaris afectats per la 
modificació del Pla d’Ordenació Urbana en el sentit dels pàrquings de caravanes que m’han 
comentat, m’han preguntat quines perspectives temporals hi ha de que això es pugui a 
començar a aplicar un cop feta l’aprovació inicial de la modificació. Jo vaig dir que ignorava el 
tempo que hi havia però que si, que de manera absolutament informativa demanaria que 
l’equip de govern m’ho comentés en el plenari. 
 
Sr. Alcalde: L’aprovació va passar fa un mes i mig, crec, va ser el ple de novembre si no 
recordo malament, s’han enviat les sol·licituds d’informes a tots els departaments i estan 
informant els diferents departaments. També li he de dir que tot just ahir vam tindre una reunió 



 

amb el director, perdó, amb el secretari general d’Habitatge i Territori, em penso que és el títol 
que té, amb l’Agustí Serra, i es va tractar aquest tema i, bueno, ells encara no tenen molt clar 
tampoc el que...com gestionaran el tema dels pàrquings de caravana, hi havia certa confusió 
entre el que era un pàrquing i el que era un...o sigui, un pupil·latge i el que era un pàrquing 
d’autocaravanes. Aleshores, en qualsevol cas, nosaltres el que hem fet és aprovar-ho 
inicialment, enviar-ho a tots els departaments i estem esperant respostes dels diferents 
departaments.  
 
Sr. Vilajosana: [Inaudible 32:45] aquesta reunió amb el Sr. Serra, van parlar també del tema de 
la modificació del POUM relativa als càmpings? 
 
Sr. Alcalde: Vam estar parlant en general, no concretament, el que...per resumir-ho, estem en 
període d’aportacions i estan oberts a escoltar les aportacions que puguem fer. 
 
Sr. Vilajosana: Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Per part del grup de Junts? 
 
Sr. Chamizo: Sí, jo tinc una primer pregunta que és sobre la vigilància al terme en el sentit de 
que estan tornant a aparèixer abocadors incontrolats al costat de les urbanitzacions. Llavors, 
no sé ben bé, no he mirat el conveni que hi ha entre la vigilància mediambiental que s’ha fet i 
res, però cada vegada hi ha més abocaments il·legals de runa al terme. És un tema 
preocupant, no només en la urbanització del Club Mont-roig sinó en altres indrets del municipi. 
Des d’aquí faig un prec a veure si es pot incrementar aquesta vigilància o la manera de 
solucionar-ho i donar-li un altre tomb a veure si entre tots podem resoldre aquest tema tan 
incívic, per altra banda, que complica la passejada diària de molta gent i la vista.  
 
Sr. Pérez : Bueno, es un mal que tenemos en este municipio un poco histórico. 
Desgraciadamente, bueno, se han hecho actuaciones, se ha limpiado, se han puesto carteles 
informativos, se han hecho campañas. Es posible que un tanto porciento sea gente del 
municipio, no digo que no, pero también es cierto que hay un porcentaje muy elevado que es 
gente que nos viene al municipio de fuera, a trabajar o a hacer trabajos y les da igual… Incluso 
hemos intentado, junto con Cristina, intentar ampliar horas de deixalleria y tal. Bueno, en vista 
que ya hemos hecho campañas y esto sigue, si no igual, aumentando, estamos estudiando a 
nivel legal lo que se puede hacer, estamos incluso…tenemos coches por ahí medio camuflados 
intentando a ver si pillamos a gente. Hemos pillado ya a algunas personas pero es insuficiente. 
El territorio que tenemos es muy extenso y lo que vamos a intentar hacer, que no se lo diré 
aquí, es tomar otra medida a ver si, cuando esté más trabajada y esté más, un poquito más 
perfilada, si se puede hacer legalmente porque luego estamos con los derechos de las 
personas, es intentar tomar otra medida de actuación para ver si de alguna manera intentamos 
reducir el porcentaje que seguramente lo que conseguiremos será reducirlo pero evitarlo es 
muy complicado. Pero, bueno, estamos en ello y verdaderamente es preocupante y es triste 
que la gente tenga que ir a tirar cualquier cosa en cualquier sitio con el territorio que tenemos. 
Es complicado y difícil de resolver pero estamos en ello, estamos en ello. 
 
Sr. Alcalde: Sí, un moment si us plau. 
 
Sr. Redondo: Jo tinc que dir, ampliar la informació, vam tindre, fa un mes i mig, tenim l’empresa 
contractada que ens fa les...tant la vigilància dels pagesos com la vigilància dels vertederos ja 
tenim un parell de denúncies fetes perquè hem trobat documentació a un vertit que podem 
imputar a una persona que tal i això ja s’està fent. I s’està fent un augment de la vigilància, 
precisament, ja estem fent un llistat de tots els abocaments incontrolats, tornar a fer vigilància. 
És un tema que, com ha dit el Tico, cada vegada és més greu con lo qual estem fent mitjans 
per intentar reduir-lo i s’està augmentant la vigilància, s’està fent però, clar... 



 

 
Sr. Alcalde: Un moment. M’ha demanat primer la paraula, un moment. 
 
Sr. Vilajosana: Crec que val la pena perquè m’ho podrà contestar. És que, concretament en 
aquest aspecte, conec un cas concret del propietari d’una de les barraques de pedra seca, la 
B6, que és una de les més boniques que hi ha, que el propietari s’ha trobat que al costat ben 
bé de la barraca li han abocat runa, un televisor vell, etcètera i em va comentar que havia trucat 
a l’ajuntament dient “escolti...” per denunciar que li havia passat això i li van dir que això era 
problema seu i que s’ho havia de treure ell. Sí, sí, ja, ja però que, a més a més, llavors, aquest 
senyor si no ho treu el multen i realment és una situació complexa. Només volia deixar 
constància d’aquest fet.    
 
Sr. Pérez: Esta en concreto, Manel, me acuerdo que me llamó una persona porque iban a 
hacer un reportaje y salió. Yo estuve allí, incluso cogimos, hicimos fotos de…porque lo que sí 
hacemos ahora es, incluso cuando vemos algún vehículo, algún camión, alguna furgoneta, la 
Policía lo para, hacemos fotos al vehículo, le hacemos fotos a la carga  para un tema de 
intimidación. Hasta ahora se está haciendo, el problema es parar a todo el mundo, hacer fotos 
a todo el mundo es bastante complicado pero sí se está parando vehículos o camioncillos, 
cuando van con carga le hacemos fotos. Bueno, pues, es una medida disuasoria. Hemos ido a 
algún abocamiento incontrolado, hemos intentado encontrar documentos, papeles, facturas y 
tal y, dentro de la legalidad que podemos, intentamos empezar expedientes e empezar a 
buscar. Ese concretamente, ese que usted me habla concretamente, venían de Vilanova i la 
Geltrú, el tiquet de compra. Nos pusimos en contacto con el almacén de materiales por el 
número de cliente, el número de cliente era un señor que no tenía ficha, era un número que 
ponían como otra persona, y no pudimos identificar nada más pero ya hacemos seguimiento y 
en cuanto vemos un papel de factura o algo ya intentamos hacer, lo que pasa es lo que digo, 
es muy complicado. Pero vamos cogiendo a gente, intentamos intimidar y seguiremos 
intentando intimidar a gente, es que no podemos hacer nada más. 
 
Sr. Chamizo: Jo celebro que es vagin ficant mesures d’aquest tipus però jo crec que es 
important també, nosaltres, a l’anterior mandat ja va sortir aquest tema i ja vam parlar de, com 
ha dit vostè, augmentar l’horari de deixalleria, inclús en cap de setmana perquè passa que la 
gent que ve de cap de setmana fa una petita obra, la deixalleria tancada, i ho deixa allà al 
costat. I, després, jo crec que també modificar la reglamentació de la deixalleria perquè, si no 
recordo malament, pels particulars em sembla que és una cenalla [Inaudible 39:46] i poc que 
poden abocar, llavors, clar, qualsevol persona que tregui el seu permís d’obres d’obra menor, 
que em sembla que costa 65, clar, jo crec que se li ha de donar també l’oportunitat amb el seu 
permís, sent un particular, que es pugui modificar aquest percentatge de runa que pugui deixar 
a la deixalleria. Jo crec que també estaria bé tornar a revisar aquesta normativa i, a partir 
d’aquí, millorar, com ha dit l’Àngel o qualsevol d’aquí dels presents, la vigilància i sobretot la 
deixalleria, incrementar horari i percentatge de metros cúbics. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Alguna pregunta...si vols. 
 
Sra. Llorens: Només per matisar, com bé ha dit el Tico, sí que estem...tenim una bona 
coordinació amb la Policia. El que estan fent és, des del que rebem, la informació que rebem 
de Secomsa de diferents punts on es localitza constantment que són abocadors o que es 
troben àrees molt incontrolades o inclús fora de les àrees, llavors, el que fem és un detall de 
totes aquests zones i el que fem és constantment intentar comunicar-nos amb la Policia, a més 
dels esforços que ells dediquen a part amb els vehicles camuflats i demés. El tema que 
comenta de l’horari de la deixalleria és una de les coses que estem tractant sobretot amb el 
canvi, amb el nou model de sistema, és una de les coses que ens preocupa perquè sí que és 
cert també una de les deixalleries obre pel matí, l’altra obre per la tarda...bueno, volem, a més 
d’ampliar l’horari, ser una mica més flexibles amb aquest tema. Sí és cert que hem de modificar 



 

el reglament de com s’utilitza la deixalleria i poder ampliar-ho quant més millor. Al final, quantes 
més facilitats tingui el ciutadà en termes de facilitar-li la recollida, molt millor. D’acord. 
 
Veu 5: [Inaudible 41:51] 
 
Sr. Alcalde: El micro. 
 
Sr. Chamizo: I, després, hi ha una altra proposta, és a dir, si la gent veu que, per exemple, la 
gent que passeja pel costat de la deixalleria veu tot allò ordenat i en condicions...clar, jo crec 
que ja pot, és a dir, poden veure que “ostres, mira, l’ajuntament fa ordre” però, clar, si també 
passeges pel costat de la deixalleria i veus tots els contenidors que estan a terra, els grocs i 
demés estan com fora de lloc, les passarel·les de la platja molt deixades per una banda, és a 
dir, no tot recollidet i allò, clar, pensen “si que és la deixalleria i demés però...” si fiquem 
nosaltres una mica d’ordre dins de casa nostra o amb un vallat o amb una cosa d’aquestes 
perquè hi ha material allà sense vallar i demés, pues, jo crec que també el que passeja per allà 
i veu “mira, l’ajuntament és ordenat, pues, escolta...” però, clar, si ho tenim tot per la mà de 
Déu, lògicament, la gent, al final, desgraciadament, es torna més incívica. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Alguna pregunta més? Sí? 
 
Sra. Bargalló: Bé, voldríem reprendre la pregunta que vam fer al ple de desembre també i que 
el Sr. Alcalde ens va proposar de presentar-la per escrit en relació al tema de la piscina de la 
urbanització Sant Miquel. Si de cas, recordo els punts sobre els que hem sol·licitat informació 
perquè tothom...  
 
Sr. Alcalde: Van entrar la pregunta per escrit, no? 
 
Sra. Bargalló: Sí. 
 
Sr. Alcalde: Està la resposta. Tenim la resposta. 
 
Sra. Bargalló: Ah!, ens heu fet la resposta per escrit? 
 
Sr. Alcalde: Tenim la resposta, igual que van presentar la resposta i ara...igual que va presentar 
Esquerra la pregunta, hi ha la resposta també a la pregunta que van fer. 
 
Sra. Bargalló: Llavors, m’està dient que ara em contestarà...jo estava dient si vol que detalli una 
miqueta els punts. 
 
Sr. Alcalde: No, ho tinc aquí. 
 
Sra. Bargalló: Ah, bueno, però pels altres membres. Si no, no... 
 
Sr. Alcalde: Val, sí...no, no, d’acord, d’acord. 
 
Sra. Bargalló: A veure, llavors, és sobre la situació actual de la piscina de la urbanització de 
Sant Miquel. Les preguntes que vam fer van ser: aclarir de qui és la propietat de la piscina, els 
serveis que actualment executa l’ajuntament, quines són exactament les zones recepcionades 
tenint en compte que la urbanització compta amb zones esportives, amb parc, amb piscina i via 
pública, la data de recepció de la urbanització per part de l’ajuntament de Mont-roig, la situació 
actual de la piscina respecte al manteniment, el control dels usos i a qui correspon la 
contractació  del personal de socorrisme, la situació dels comptadors, si la piscina és municipal 
en relació a qui s’ha de fer càrrec de la instal·lació i l’estat actual del conveni entre l’ajuntament 
de Mont-roig i la urbanització de Sant Miquel. I tot, bueno, una mica la pregunta aquesta ve 



 

motivada perquè... ...la situació real d’aquesta piscina durant l’últim estiu ha estat que, bueno, 
està utilitzada pels veïns de la urbanització i no hi ha un servei de socorrisme. 
 
Sr. Alcalde: Aquestes són les preguntes que vostès van entrar per escrit? Lo que m’ha dit... 
 
Sra. Bargalló: Sí. 
 
Sr. Alcalde: Jo tinc aquí...dos, tres quatre, cinc, sis, set, vuit preguntes molt concretes i unes 
respostes... Jo... 
 
Sra. Chamizo: Ara no tinc aquí el... 
 
Sr. Bargalló: Bueno, ahir vaig veure el document enviat. 
 
Sr. Alcalde: És que el socorrisme, a mi, per exemple, no em consta res, eh! 
 
Sra. Bargalló: No et consta? [Inaudible 45:24] Mira, la pregunta aquesta...el que passa que es 
va entrar una pregunta prèvia. 
 
Sr. Alcalde: Si...no, les respostes que tinc jo aquí és la pregunta... 
 
Sra. Bargalló: Però, posterior al ple de desembre, és aquesta. 
 
Sr. Alcalde: Vostès tenen l’escrit que van entrar a l’ajuntament amb les preguntes? 
 
Sr. Chamizo: Sí, jo tinc aquí una fotografia que vaig fer. 
 
Sra. Bargalló: “Un pantallazo”. A veure si té el número de registre. 
 
Sr. Chamizo: La situació jurídica en la que es troba la urbanització Sant Miquel. 
 
Sr. Alcalde: Li contesto, a aquesta li contesto. No, li dic, no, perquè, clar, és que les que ha dit 
ella són unes i les que han entrat són... 
 
Sra. Bargalló: És un resum de les que hi ha allí... 
 
Sr. Alcalde: D’acord però, clar... 
 
Sra. Bargalló: Potser he ampliat alguna cosa. 
 
Sr. Alcalde: Jo, si vol, en aquesta...no, però faci’m vostè la pregunta i jo li contesto, així no ens 
descuidarem, vale? La situació jurídica en la que es troba la urbanització Sant Miquel, no?  El 
POUM de Mont-roig del Camp regula que el polígon d’actuació urbanística PAU 5 de Sant 
Miquel amb la finalitzat de completar les obres d’urbanització i deixar la urbanització en 
condicions i materialitzada i recepció de les mateixes pel sistema d’actuació de compensació 
bàsica. Malgrat això, hi ha un tràmit de modificació puntual del POUM en què preveu, com s’ha 
fet amb d’altres urbanitzacions del municipi, la desaparició del polígon d’actuació i que els 
terrenys passin a tenir la consideració de sòl urbà consolidat. Següent pregunta. 
 
Sra. Bargalló: Per tant, la propietat de...? 
 
Sr. Chamizo: Perdó, jo crec que és millor que vostès... 
 



 

Sr. Alcalde: Situació jurídica, m’ha demanat la situació jurídica, era la pregunta. El POUM 
regula que allà hi ha una actuació urbanística que és el PAU 5 Sant Miquel amb la finalitzat de 
completar les obres de finalització i deixar la urbanització en condicions. Malgrat això, hi ha un 
tràmit, hi ha en tràmit una modificació puntual del POUM que preveu, com s’ha fet amb altres 
urbanitzacions, la desaparició del polígon d’actuació i que els terrenys passin a tenir la 
consideració de sòl urbà consolidat. 
 
Sr. Chamizo: A veure, jo crec que és millor que vostès, com han fet el grup d’Esquerra, ens ho 
passi per escrit. Nosaltres estudiarem la vostra resposta i després ja farem i debatrem 
correctament perquè, clar, suposo que vostès llegiran “de carrerilla” tota la pregunta, no 
podrem prendre les notes corresponents per fer el corresponent debat i ja està. 
 
Sr. Alcalde: Com vostès vulguin, jo...com vostè vulgui, aquí, a les diferents preguntes que 
vostès van fer s’ha demanat un informe i estan les respostes a les preguntes aquestes, no... Si 
vol li contesto aquí i, si no, li donem, com vulgui, no... 
 
Sr. Chamizo: Contesti i, llavors, si ens ho passa per escrit. I, llavors, si podem nosaltres rebatre 
algo, rebatrem. 
 
Sr. Alcalde: Aleshores, què faig? Li responc? 
 
Sra. Bargalló: Passem a la... 
 
Sr. Alcalde: A la següent pregunta, quina seria? 
 
Sr. Chamizo: No, no, millor...no, no, perdó, millor que ho contesti per escrit i després nosaltres 
ja farem el debat corresponent al proper ple. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. D’acord. 
 
Sr. Chamizo: Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? Sí? 
 
Sra. Bargalló: Una petita pregunta més que és sobre, una miqueta, el tema de les activitats 
nadalenques i l’anul·lació sobrevinguda del primer bany de l’any. Nosaltres volem fer un 
comentari amb l’anul·lació d’aquesta activitat perquè, una mica, pensem que potser no és de 
rebut una activitat programada per un ajuntament que s’anul·li amb unes vuit hores d’antelació. 
Tot i que sabem que sempre poden sortir problemes dintre de les activitats, ens agradaria 
potser que hi hagués una previsió més àmplia de la gestió ja que, tot i que l’activitat va ser 
desconvocada, es van presentar allí prop de 100 persones entre banyistes i espectadors. 
Llavors, pensem que, si de cas, s’hauria d’haver presentat allí alguna persona del personal de 
l’ajuntament o de l’equip de govern una mica per donar raons, no per res sinó per la...pel poc 
temps amb què es va poder avisar per aquesta situació. I, finalment, això ja potser és una 
qüestió una mica meva, perdoni’m si sóc insistent, però al ple del mes anterior vam fer esment 
a l’app municipal, Mont-roig Miami Participa, i pensem que seria una eina molt útil a l’hora de 
poder fer comunicacions tan sobrevingudes com va ser aquesta. El senyor alcalde, recordo 
que, al ple del mes anterior, em va comentar que, clar, que tot i que l’app existia, el fet d’afegir 
notificacions en aquesta app suposava una feina. Entenem que sí que suposa una feina però 
pensem que, a l’hora de fer qualsevol comunicació, el més complicat és completar la 
comunicació i crear-la. Una vegada creada, potser difondre-la per una o per dues xarxes, la 
feina afegida, el cost afegit no seria molt elevat, llavors, pensem que, una miqueta, es podria 
utilitzar per coses com aquesta. De totes maneres, ens agradaria incidir en el fet de que, si pot 



 

ser, la gestió prèvia prevegi aquestes situacions que es podrien haver d’anular i no s’hagi 
d’anular un acte previst al programa d’actes. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, ho tindrem en compte.  
 
Sr. Redondo: No, jo vull fer un comentari... 
 
Sr. Alcalde: No, no, no, no. 
 
Sr. Redondo: No? 
 
Sr. Alcalde: No. És que, clar, saps quants actes fa l’ajuntament al cap de l’any? Moltíssims. 
 
Sr. Redondo: És que no es va cancel·lar. 
 
Sr. Alcalde: A més a més, això, però és igual. Però és que se’n fan moltíssims i es van donar 
una sèrie de circumstàncies molt puntuals que van provocar un resultat que no va ser 
realment...però englobar-ho tot en un acte només, home, jo crec que s’ha de valorar en el seu 
conjunt i ja està. 
 
Sra. Bargalló: En el seu conjunt, ningú està dient que això tingui res a veure. S’està valorant un 
acte en concret i la possibilitat de que això, si pot ser, no torni a passar, més que res perquè la 
causa que ens va contestar el regidor era, bueno, la falta de personal. Doncs, bé... 
 
Sr. Alcalde: L’1 de gener, l’1 de gener, l’1 de gener. No es preocupi que tindrem en compte 
totes aquestes propostes per a les properes vegades. 
 
Sr. Pellicer: Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sr. Pellicer: Només un comentari. Suposo que no hi ha cap variació en el fet de que de dilluns 
que ve els trens comencen a passar per dalt. 
 
Sr. Alcalde: No em consta. 
 
Sr. Pellicer: Esperem que el dilluns. 
 
Sr. Alcalde: Durant el cap de setmana circularan tant a baix com a dalt i, en un principi, 
continuem dient que el dia 13 de gener passaran tots per dalt. 
 
Sr. Pellicer: Ho celebrarem, evidentment. 
 
Sr. Alcalde: Sí? 
 
Sr. Vilajosana: Informació que no és oficial però que per mi és més, té més credibilitat que el 
que puguin dir els d’Adif o tots aquests que és que al senyor que té arrendada la cafeteria de la 
nova estació de Cambrils li han dit que el dia 13 a les sis del matí sí o sí ha d’obrir la cafeteria 
perquè comencen a passar els trens. Per tant, això per a mi és una dada absolutament... 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Alguna pregunta més? No? D’acord. Gràcies. 

 

 



 

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