
ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ 
 

cta del Ple  -roig del Camp. 
 
Núm de la sessió:  2014/1 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2014/1 ) 
Caràcter de la sessió:  Ordinari 
Convocatòria:   6 de març de 2014 
Data:    12 de març de 2014 
Horari:    13:00 h.  13:40 h. 
Lloc:    Sala de Cultura "Agustí Sardà" 
 
  
Sr. Ferran Pellicer Roca, alcalde  president AME-AM 
 
Sr. Antoni Vernet Asensio, regidor AME-AM 
Sr. Vicente Pérez Mula, regidor AME-AM 
Sr. Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU 
Sr. Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU 
Sr. Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC 
Sr. Andreu Chaparro Medina, regidor FIC 
Sr. Fermín Díaz Durán, regidor PP 
Sr. Juan Gallardo Algueró, regidor PP 
Sr. Josep M. Gairal Martí, regidor VX+ 
Sra. Elvira Montagud Pérez, regidor VX+ 
Sr. Fran Morancho López, regidor PSC PM 
Sra. Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-PM 
Sra. Rosa Escoda Cedó, regidora PSC-PM 
Sr. Pedro Muñoz Espinosa, regidor PSC-PM 
Sr. Eduard Planes Anguera, regidor PSC-PM 
Sra. Rosa Tejero Sánchez, regidora PSC-PM  
 
 
Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental 
Alberto Viñes Velasco, interventor  
 

-hi: 
 
 

 
 
Sr. Alcalde: -

Roig del Camp. Sr. Secretari: 

 
missió per Internet per 

streaming 

Internet. En tot cas... 

 

Sr. Alcalde: Entenem que en aquest moment no sortiria emès, però sí que quedaria gravat i...  



Sr. Secretari:  

Sr. Alcalde: Val. Doncs donaríem començament al Ple. Sr. Secretari. 

 
1. . 
 
Sr. Secretari: Estem treballant per intentar corregir-

 
 
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs donaríem per aprovades les actes de la sessió. 
 
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de 

 4 i  20 de desembre de 2013.  
 

 
 
2. úm. del 547 al 933 de 2013 i de l'1 al 138 de 2014. 
 
Sr. Secretari: 

 
 
Sr. Alcalde:  
 
La Corporació 

 
 
3. 2014/784 Aprovar, si s'escau, la celebració de la festa tradicional i el programa d'espectacles 
taurins inclòs en la programació de la Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja 2014. (Ple). 
 

del programa 

inclou concretament dos espectacles taurins de bous a plaça, concretament els dies 26 i 27 de juliol 
de 2014.  
 
Sr. Alcalde: Algun comentari vers aquest punt? No? Passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. 
Vots en contra. Quedaria aprovat el punt. 
 

  Vaquetes  2014 
 
Expedient número: secretaria general/serveis interns/cultura/cc/201-

2014_autoritzar la celebració de la festa i el programa 
 

Tràmit:     Ordinari 
 
Fets 
1. -

or de 
Sant Jaume 2014.  

 
2.  



 

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC 

26/07/2014 Bous a la plaça 18.00 h 21.00 h Plaça del Cinquantenari (Miami 
Platja) 

27/07/2014 Bous a la plaça 18.00 h 21.00 h Plaça del Cinquantenari (Miami 
Platja) 

 
3. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març de 2014. 
 

Fonaments de dret 

1. . 

 

E AME-AM; CIU; PP; VX+, PSC-PM i 
FIC (regidor Andreu Chaparro) i 1 vot en contra (grup municipal: FIC (regidor Josep M. Aragonès) 
acorda: 

1. Aprovar la celebració de la festa tradicional i el pro
Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja 2014.  

Peu de recurs 

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós-
administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a 
comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de 

notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent. 

 
 
4. 2014/785 Acceptar, si s'escau, la cessió gratuïta d'una part del terreny  propietat del Sr. Tomás 
Gómez Arribas  per destinar-la a vial. (Ple). 
 
Sr. Secretari: El quart punt de 

lma SL representada pel Sr. Tomàs Robles Arribas per 
destinar- 2 destinats a vials que 
corresponen a un tram del carrer Cadis, entre els números 75 i 86, i del 86 al 95; un tram del carrer 
Bilbao, dels números 24 i 25 fins als números 28 i 33; i un tram del carrer Pintor Fortuny, tots ells de 
Miami Platja, des dels números 51 i 52 al 58 i 59. 

 
Sr. Alcalde: 
favor. Quedaria aprovat el punt. 
 

 Cessió de terreny destinada a vialitat de Miami Platja 

Expedient número: RE 2014/1024 

Tràmit Ordinari 

 

Fets 

1. El senyor Tomas Gomez Arribas, actuant en representació com administrador únic de la mercantil 

m2 destinats a vials, aportant escriptura de segregació i cessió gratuïta. 



La cessió prèvia segregació de la finca matriu està formalitzada en escriptura de la notaria Arizón, 
número 84 de 
Pintor Fortuny.  

 
2. 

per la segregació de la finca de Gomalma SL en 19 par

vialitat . 

condicionant de la llicència de parcel·lació atorgada. 
 

3. 
les eines del Servei Electrònic del Cadastre, la superfície és de 5117 m2, es a dir amb una 
diferència del 2% respecta a la cedida, la qual es pot considerar perfectament admissible tenint 
en compte les dificultats obvies per determinar els límits exactes de la finca matriu. 

95, amb el tram del c. Bilbao des dels números 24 i 25 fins els números 28 i 33, i amb el tram del c. 
Pintor Fortuny des dels números 52 i 51 fins els números 58 i 59. 

 
4. Atès que els trams cedits estan inclosos en el Pla General Urbanístic Municipal com a part 

integrant de la xarxa viària urbana, amb la clau B.2. 
 
5. Atès que la finca matriu registral 19760 que es cedeix, no te cap càrrega segons consta en la nota 

simple emesa pel Registre de la Propietat de Mont-roig del Camp en data 10 de febrer de 2014. 
 
6. Considerant que aquests trams cedits ja està urbanitzats i integrats en la xarxa viaria de Miami 

Platja per a general i comú servei a la població, obert tant al trànsit rodat com de persones,  i que 
r com a sòl públic (vials i zones 

verdes) terrenys privats que ja tenien aquesta qualificació urbanística en el planejament general, 
però que formalment encara pertanyen als seus propietaris. 

 
7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març de 2014. 
 
 
Fonaments de dret 

1.  
 
2.  
 
3.   
 
4. 

 
 
El  , per unanimitat, acorda: 
1. Acceptar la cessió de 5015,31 m2 destinats a vials, que es correspon amb la resta de la finca 

 

2. de tota la documentació necessària, i en 
 



3. 
de bens immobles. 

 
 
5. 2014/786 Acceptar, si s'escau, la cessió de terrenys destinats a vialitat, zones verdes, pous i 
dipòsits d'aigua de la urbanització Casalot zona Roma. (Ple) 
 
Sr. Secretari: 
destinats a habilitar zon
de la zona Roma, que fa la mercantil a Casalot-Village SL, que corresponen a vialitat, sistema 
hidrogràfic i zones verdes corresponents al PAU 12 a Casalot-Ponent, a sengles dip

-

servei al conjunt del Casalot.  
 
Sr. Alcalde: 
Abstencions. Quedaria el punt aprovat.  
 

 Cessió de terrenys destinada a vialitat, zones verdes, pous i 
ot zona Roma. 

Expedient número: RE 2013/14609 

Tràmit Ordinari 

Fets 

1. El senyor Manolo Lopez, actuant en representació de la mercantil El Casalot Village SL, presenta 
ue 

escriptura de segregació i cessió gratuïta. 
La cessió est
2013.  

 
2. 

-N i 7016-N i segregació de la finca 23376, 
en els termes proposats en el projecte presentat.  
 

3. 
vialitat, sistema hidrogràfic i zones verdes del PAU-12 Casalot Ponent, a sengles dipòsits i pous 

-
SUD-

 
 
4. Atès que els terrenys cedits del PAU 12 Casalot Ponent estan inclosos en el Pla General Urbanístic 

Municipal com a part integrant de la xarxa viària urbana, amb la clau B.2. zones verdes amb la clau 
A.2 i Hidrogràfic amb la clau A.3., i considerant que aquests vials cedits ja estan urbanitzats i 
integrats en la xarxa viaria del Casalot per a general i comú servei a la població, obert tant al 

blic (vials i zones verdes) terrenys privats que ja tenien aquesta 
qualificació urbanística en el planejament general, però que formalment encara pertanyen als 
seus propietaris. 

 



5. 
sistema de clorat i quadres de comandament, que estan situats en el SUD-3 Casalot Nord el qual 
es troba pendent de desenvolupament urbanístic així com de les cessions prèvia reparcel·lació i 
restants obligacions urbanístiques, però q

resolent alhora la contradicció jurídica existent envers qui disposa de la titularitat registral 
 

 

del pou com del dipòsit.    
 
6. -11 

Bonmont Terres Noves, sector que es troba totalment consolidat i amb les cessions urbanístiques 
efectuades i inscrites en el Registre 

 
 
7. 

registrals 8169-N i 8268-  

lliures de càrregues.  
 
8.   Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març de 2014. 
 
 
Fonaments de dret 

1.  
 
2.  
 
3. Decret 336/1988,  
 
4. 

 
 
El  , amb 11 vots a favor (grups municipals: AME-AM; CIU; FIC; PP i VX+) i 6 
abstencions (grup municipal: PSC-PM) acorda: 
1. Acceptar la cessió lliure de càrregues de les finques destinades a vials, zones verdes, pous i 

uinària, que es troben 

 

2. a, i en 
 

3. 
municipal de bens immobles. 

 
 
 
6. 2014/787 Aprovar, si s'escau, l'actualització de l'Inventari i Valoració de Bens Immobles 
municipals. (Ple) 



 
Sr. Secretari: 

entari 

amb els últims béns incorporats al patrimoni municipal.  

 

Sr. Alcalde: Algun comentari? Passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria aprovat el punt de 

 

 
 Inventari i  Valoració dels Bens Immobles 

municipals. 
Expedient número Serveis Econòmics / Intervenció/Gestió cadastral/pf/  

Expd. 001/2014. 
Tràmit: Ordinari. 
 
Fets 
1. 

règim local com un instrume
potestats administratives sobre els bens municipals. 

 
2. La legislació de règim local en matèria de patrimoni dels ens locals, imposa als Ajuntaments 

ts els seus bens, sigui quina sigui la seva naturalesa i forma 
-lo, comprovar-lo i rectificar-  

 

Legals Vigents en matèria 
Inventari valorat de tots els bens que li pertanyen..., i que es rectificarà anualment, comprovant-lo 

 
cle 17.1 i Disposició Transitòria 2ª del Reglament de 

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
3. 

la 
documentació tècnica, que calia incorporar per tal de mantenir actualitzada la base de dades 

patrimoni immobiliari. 
 
4. La Junta de Govern Local en la seva s

 
 
5. ga a 

digitalitzat i en format paper, integrat aquest últim per set volums. 
ocumentació i 

finques, referències cadastrals, adreces tributàries, dades registrals, etc, obviant la valoració per 
no ser matèria competent de qui subscriu  



 
6. 

 
 
7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març de 2014. 
 
 
Fonament de dret 
1. RDL 781/1986, de 18 

matèria de Règim Local. 
 
2. Reglament de Bens de les Entitats Locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny. 
 
3. Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques. 
 

, per unanimitat, acorda: 
 
1.  
 
Peu de Recurs 
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós -
administratiu davant el Jutjat Contenciós - Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a 
comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de 

notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recus que estimeu procedent. 
 

 
 
 
7. 2014/788 Aprovar, si s'escau, la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local 
contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local. (Ple) 
 
Sr. Secretari: 

 27 de desembre de racionalització i 

 
 
Sr. Alcalde: Algun comentari en aquest punt? 
 
Sr. Gallardo: Sí. Anunciar al vot en contra del grup Popular per coherència amb la línia programàtica i 

Popular el que ha impulsat la LRSAL
nosaltres ens veiem políticament compromesos amb la seva defensa, tot manifestant que entenem 

lei de bases i de les 
-los 

amb aquest recurs perquè entenem que aquesta reforma legal era necessària. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Algun aclariment més? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. 
Abstencions. Vots en contra. Quedaria aprovat el punt. 



 
  

Expedient Secretaria general/serveis interns 
Tràmit Aprovació 
 
 
 
Fets 
 
Al mes de maig  es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 

democràtics. Al llarg  anys  passat  situació en la qual van  de planificar les 

ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i 

resoldre el dèficit  i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més 

complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits 

dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la 

població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta 

a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes. 

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX i 

en aquesta primera dècada del S.XXI, des de  local, són el principal dic de contenció 

contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i 

els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant 

aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat  pendent en la mesura que 

 financera de  a les administracions locals no  adequat als serveis que presten. 

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant  els 

ajuntaments han hagut  la despesa per donar resposta a aquesta emergència social. 

Ara, en  context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més propera, i 

tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de  espanyol ha aprovat una 

 de Racionalització i Sostenibilitat de   (LRSAL) que suposa, de facto, una 

retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de 

ple als serveis que donen els ajuntaments. 

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis 

locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys 

enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques 

de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de 

proximitat que permet la prevenció, la detecció i  per garantir uns mínims de cohesió i 

convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar  de  espanyol i 

recentralitzar amb  de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els 

serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament 

rendibles:   el tractament de residus i  públic. 

LRSAL vulnera  de Catalunya en matèria  territorial i de règim local, i converteix 

als ajuntaments en un apèndix de  i en una instància merament administrativa i sota control en 

el seu funcionament, vulnerant així  marc basat en el principi  local i principi de 

subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea  Local com a criteri de proximitat en 

 de competències i  en la redistribució. 



Davant  situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya 

 a la ciutadania dels efectes de  de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 

 Local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments som  

que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat. 

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, garantia i 

l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a 

la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs 

locals. 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març de 2014. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. 

Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 

lantejar quan 
 

 
2. 

 Corporacions locals amb el vot favorable de la 

 
 
El Ple , amb 15 vots a favor (grups municipals: AME-AM; CIU; FIC; VX+ i PSC-PM) i 
2 vots en contra (grup municipal: PP)  acorda: 
1. 

articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 
2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de 
desembre de 2013)  arts. 75 bis 
i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
 

2. 
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio 

local de major població (art. 48 Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta 
entitat la delegació necessària. 

 

3. 

n dret es requereixi a favor de la Procuradora 

-roig del Camp (Tarragona), de forma 
solidària i indistin
27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a 
obtenir sentència ferma i la seva execució. 

 



 

 
8. 2014/789 Aprovar, si s'escau, l'actualització de les tarifes per als serveis urbans de taxi  2014. 
(Ple) 
 
Sr. Secretari:  ó de  les tarifes 
pels serveis urbans de taxi de 2014. Concretament aquesta actualització de tarifes es fa a proposta per 

un error a la proposta, que en lloc de ser 20.53, ha de ser 20.94 el concepte de tarifa horària T1, però 

proposta de preus de taxi. 
 
Sr. Alcalde:  

 
Sr. Secretari: 
hauria cap problema. No cal aprovar cap modificació de la proposta. 
 
Sr. Alcalde: Algun comentari a fer? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria aprovat el 
punt. 
 

  Actualització de les tarifes per als serveis urbans de 
taxi 2013 

Expedient     Serveis Interns/Secretaria General/3-2014 
Tràmit      Ordinari 
 
Fets 
 
1. , en representació de la Federació Empresarial 

del 2,0 % respecte a la tarifa vigent. 
 
2. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març de 2014. 
 
 
Fonaments de dret 
1. 

troben les tarifes dels serve  
 
 

, per unanimitat, acorda: 
 

1. -roig 

Ta  
 

Concepte  Any 2013 
euros 

ANY 2014 
euros 

Tarifa 1      laborables de 20 a 8 hores, dissabte i 
festius 

  

Baixada de bandera 4,41 4,50 

Km recorregut 1,34                  1,37 



 20,53 20,94 

   

Tarifa 2      laborables de 8 a 20 hores   

Baixada de bandera 3,71 3,78 

Km recorregut 1,14 1,16 

 22,05 22,49 

   

Suplements:   

Recollida a domicili 2,64 2,69 

Maletes 1,04 1.06 

Animals 1,04 1,06 

Sortida estació 1,08 1,10 

Càmpings direcció Cambrils 6,72 6,85 

 
 
2. Comunicar el present acord a la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
3. 

de llicència amb les noves 
tarifes. 

 
Peu de recursos 
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot 

comptar des del dia següent de la seva notificació. 
  

 
 
9. 2014/791 Aprovar, si s'escau, la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada del 
Sr. Jose Mora Priego (Ple) 
 
Sr. Secretari: 
privada del funcionari municipal Sr. José Mora 
professional. 

 
Sr. Alcalde: Algun comentari? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria aprovat el 
punt. 
 

       
 

 
Expedient número                         Serveis Interns/Secretaria General/RRHH/abm /716/2014 
 

Tràmit:                                               Resolució 

 

Fets: 

 

1. El 

ajuntament, informàtic de manteniment, grup C subgrup C1, presenta sol·licitud al registre 



Pública. 

 

2. 

subgrup C1, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat 

 

 

3. 

jornada complerta i que la dedicació a la segona activitat és de 13 hores setmanals, distribuïdes 

fora de la jornada assignada, concretament de 17:00 a 20:00 hores  de dimarts a dijous i els 

divendres de 16:00 20:00 hores. 

 

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

ordinàri

 

 

5. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març de 2014. 

 
 

Fonaments de dret: 

 

1. Llei 53/84, 26  

 

2.  

 

3. Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les 

entitats locals. 
 

, per unanimitat, acorda: 
 

1. 

a 

de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, amb la que desenvolupa com a 

subgrup C1, amb  jornada complerta. 

 

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

- 

comprometés la seva imparcialitat o independència, 

- er raó 

del càrrec, 

-  



 

3. 

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

Peu de recurs 
 
Contra aquesta resolució, podeu presentar una reclamació prèvia a la via administrativa, transcorregut 

un mes sense que se li hagi notificat cap resolució, el treballador pot considerar desestimada la 

30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu (LRJ-PAC). 

 
 
 
 
10. 2014/792 Aprovació definitiva, si escau, del Pla de Millora Urbana PMU-11 "Casalot centre" 
(Ple) 
 
Sr. Secretari: -Casalot 
Centre del POUM de Mont-roig del Camp.  

 
Sr. Alcalde: Algun comentari en aquest punt? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. 
Quedaria aprovat el punt. 
 

:  Pla de Millora Urbana PMU-  
Expedient núm.:   2009  65 PG 
Tràmit:     Aprovació definitiva 
 
 
Fets 
 
1.  POUM) de Mont-roig del Camp, aprovat 

de la seva documentació, cor Annex Normatiu I  Instruments de planejament, els 

de millora urbana (PMU), i sectors urbanitzables (SUD), i per tant sotmesos al seu 
desenvolupament i/o gestió urbanística. 
 

2. -11 

 Pueblo Azahar, del Pla parcial d
anterior al POUM. 

 
3. La fitxa actual del POUM té com a objectiu per a aquest àmbit deixar la urbanització en 

condicions adequades, sense perjudici de la seva consideració de Sòl Urbà Consolidat. De les 

 
 
4. El promotor del Pla de millora urbana del PMU- -roig 

del Camp, amb NIF núm. P4309300D i amb domicili a la carretera de Colldejou, sn, de Mont-roig 



del Camp (Codi Postal 43300), a la comarca del Baix Camp. El document de projecte de Pla de 
tells Cabré. 

 
5. 

normatiu del POUM de Mont-
ot i que incorporant-hi la parcel·la de 

-
-ponent de la urbanització Via Marina (PMU-9 del 

POUM). 
 
6. La superfície del Pla de millora urbana, segons les dades del POUM, és de 215.200 m2, dels quals 

 
 
7. En data 14 de novembre de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla de millora 

urbana, i el va sotmetre a informació pública. En aquest tràmit no es va presentar cap al·legació. 
També es van demanar informes sectorials i es va donar audiència als municipis que limiten amb 
aquest. Tots els informes rebuts són favorables. 

 
8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 5 de març de 2014. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. 

lans urbanístics derivats, entre els quals 
els plans de millora urbana. 
 

2. 
 

 
3. rticle 23 del RLU la informació pública en la tramitació dels instruments de 

l. 
 
4. 

 
 
5. 

aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no 
 

 
6. 22.2.c) de la mateixa llei són competència del ple les aprovacions dels 

 
 

, per unanimitat, acorda: 
 
1. Aprovar definitivament  el projecte de Pla de millora urbana del PMU-1  

 
2.  
 
Peu de recursos 
 



Contra aqueta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos, davant els jutjats del contenciós administratiu de 
Tarragona. Alternativament, i de forma potestativa, procedeix interposar recurs potestatiu de 

 
 

 
 
11. 2014/793 Aprovar inicialment, si escau, l'Ordenança de Rètols de Mont-roig del Camp.(Ple) 
 
Sr. Secretari: -roig del 
Camp, que regula la senyalització viària.  

 
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Quedaria 
aprovat el punt. 
 
 

:  
 
Expedient número:   Serveis Interns/Secretaria General/Serveis Jurídics 
 
Tràmit :    Ordinari 
 
 
Fets 
 
1. Vista la necessitat de regularitzar els rètols existents 

ordenança. 
 
2. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 5 de març de 2014. 
 

 
Fonaments de dret 
 
1. reguladora de les bases  del règim  local. 
 
2. 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
3. Article 63, 64, 65 i 66  del Decret 179/1995, de 13 de jun

activitats i serveis dels ens locals. 
 
 

, amb 11 vots a favor (grups municipals: AME-AM; CIU; FIC; PP i VX+) i 6 
abstencions (grup municipal: PSC-PM)  acorda: 

 
1. ça de Rètols, el text del qual es dóna aquí per íntegrament 

 
 
2. Butlletí Oficial de la 

Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 

al·legacions. 



 
3. En el supòsit que no es presentin al·legacions ni reclamacions, el reglament esdevindrà aprovat 

definitivament. 
 
 

 
ORDENANÇA  DE  RÈTOLS 

 
 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

-roig del Camp estableix en la present ordenança de re`tols es 

Municipal. 
 
Aq
ubicació. 
 
 

 
ORDENANÇA DE RÈTOLS 

 
Secció I. Definició 
 
Article 1 
 
Són cartells anunciadors en llocs públics o privats per a anunciar alguna cosa. 
 

pública estarà sotmesa a les prescripcions establertes en la legislació vigent i a prèvia llicència 
municipal. En qualsevol cas, dins la xarxa bàsica territorial queda prohibit realitzar publicitat en 

7
la Llei 7/1993 de 20 de setembre, de Carreteres de Catalunya ). 
Fora dels trams urbans de les carreteres estatals queda prohibit realitzar publicitat visible des de la 
zona de domini públic de la carretera (art. 88 del R.G.C). 

Reglament General de Carreteres, i hauran de ser autoritzats per la Direcció General de Carreteres. 
 

carburant (estacions de servei) i la col·locació de cartells i altres elements publicitaris en tot el sòl no 
urbanitzable. 
 
 
Secció II. Ocupació de la via pública 
 
Article 2 
 



1. Es considera que un objecte ocupa la via pública quan surt del pla vertical alçat a la línia límit de 
la propietat particular. 

 
2. 

quan resulti imprescindible senyalitzar establiments privats destinats a aparcaments, farmàcies, 
clíniques, dispensaris i similars, quan per la seva afluència de gent i la seva difícil localització ho 
requereixi, i quan tinguin per objecte senyalitzar de forma comuna polígons industrials o àrees 
comercials. 
La seva ubicació estarà subjecte a informe dels serveis de transports i circulació o similar i el seu 

al respecte. 
 

 
 
Secció III. Tipus de rètols 
 
Article 3 - Rètols 
 
1. A efectes de la present normativa es distingiran els següents tipus de rètols: 

a) Rètols paral·lels a  
b) Rètols en banderola 
c)  
d) Rètols de grans dimensions 

 
2. 

façanes dels edificis sense 
subjectant-se a les condicions que es contemplin per a cada cas. 

 
3.1 -  
 
1. é als seus voladissos. 
 
2. Quan el rètol se situï sobre el parament de la façana (fig. 1): 

a) Únicament es permetrà a les plantes baixes comercials o a totes les plantes en els edificis 
 

b) 
podrà superar els 15 cm, i hauran de complir el requeriment complementari de no 

 
c)  

lliure. 
d) 

amb unes dimensions màximes de 125 cm x 125 cm. 
 
3. Quan el rètol se situï al voladís (fig. 2): 

a) m del terra. 
b) Es podrà situar davant la barana i a sota el voladís en planta baixa sempre que el seu vol 

no excedeixi els 15 cm a comptar del pla determinat per la barana. A més, no superarà la 
rà en cap cas els 75 cm 

 
 
4.  
 



3.2 - Rètols en banderola (fig. 3) 
 
1. 

 
 
2. El vol màxim admès estarà regulat per la menor dimensió de les següents mides: el 10% de 

vol màxim dels cossos 
voladís. 

 
3.  
 
4.  
 
3.3 - Rètols situats en la zona no ocu  
 

tipologia aïllada.  
 
1. 

lleugere
via pública. 

 
2. 

serà lliure. 
 
3. 

de la primera planta. 
 
4. 

rètol podrà tenir una alçada màxima de 0,75 cm. 
 
3.4 - Rètols de grans dimensions 
 
1. Queda prohibida la instal·lació de rètols de grans dimensions en el terme municipal, llevat dels 

identificatius dels establiments hotelers situats en el propi establiment i els identificatius del 
Centre recreatiu i turístic. 

 
2. Es consideraran r

 
 
3. 

bliment sempre i quan se situïn dins la parcel·la 
on està ubicat. 

 
En aquest tipus de rètols caldrà detallar acuradament els elements estructurals de suport i justificar 

 vent es situï en 
planta coberta. 
 
 
Article 4 - Cartells 
 



1. Només es permet fixar cartells o anuncis en espais públics que estiguin destinats a tal objecte i 
 

 
2. Queda també prohibit col·locar cartells, plaques o emblemes en els edificis, siguin o no públics, 

 
 
3. Tampoc podran cobrir-se amb cartells les plaques de denominació dels carrers, numeració de les 

cases, ni les senyalitzacions fixes o transitòrie  
 
Secció IV. Altres condicions 
 
Article 5  
 
1. Quan els cartells, rètols o plaques sofrís alguna modificació substancial, es considerarà com de 

nova instal·lació als efectes del pagament dels drets. 
 
2. Els titulars de rètols els 

-los. 
 
 
Article 6 - Rètols i cartells autoritzats preexistents 
 
Les limitacions imposades no afecten als rètols i cartells autoritzats preexistents, no obstant, en cas de 

-se a la present normativa. 
 
 
Article 7 - Limitacions a la instal·lació de rètols 
 
1. tal·lat en zona de reculada se li aplicarà la 

normativa sobre rètols. 
 
2. Els rètols i demés modalitats publicitàries hauran de realitzar-se amb materials resistents, de 

qualitat, durabilitat i amb bona presentació estètica. No serà autoritzable la instal·lació amb 
-se com a 

rètol. 
 
3. 

usuaris de les edificacions pròximes o als vianants i conductors de vehicles, només seran 
autoritzades en horaris compresos entre les 8 i les 22 hores del dia. 

autoritzades les instal·lacions publicitàries lluminoses informatives o indicatives de serveis públics, 
col·lectius o comunitaris i les situades en planta baixa o per sobre de la coberta dels edificis, 

atges o usos residencials, sanitaris o similars, no es produeixi un increment de 
lluminositat equivalent al 10 per 100 de la fons existent en hores nocturnes, amb un màxim de 10 

 
Els horaris esmentats podran ésser modificats previ informe favorable, per a dies senyalats i de 
forma excepcional. 

 
4. No es permet la instal·lació de rètols situats en la planta coberta, llevat dels identificatius dels 

establiments hotelers. 
 



5.  cada rètol o conjunt 
de rètols agrupats. 

 
6. -340. La autorització que 

del Reglament General de Carreteres aprovat pel Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre (art. 
125.5 del R.G.C.). Pel que caldrà sol·licitar autorització prèvia a la Direcció General de Carreteres. 
 

7. Rètols situats en zona del nucli antic, clau 1 
Només es permet en planta baixa. La decoració de les façanes comercials quedarà inscrita a la 

 
Les pilastres i les llindes dels forats dels locals comercials no tindran superposició de vitrines, 
rètols, anuncis, etc. 
Dins del forat format per les pilastres i les llindes podrà col·locar-se una discreta publicitat, sense 
colors estridents. 

 
 
 
Secció V. Sol·licitud de llicències 
 
Article 8  
 
1. Per la i  
 
2. La sol·licitud de llicència vindrà acompanyada per descripció exhaustiva dels materials emprats, 

ordenança. 
 
3. 

propietat i sense perjudici de tercers. 
 
 
Article 9 
 

 
 
 
 
Fig. 1 Rètols sobre el parament de façana. 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Fig. 2 Rètols paral·lels a la façana col·locats en el voladis. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Rètols en banderola. 
 

 



 
 
 
 
Fig. 4  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
12. 2014/879 Aprovar, si s'escau, la delegació del cobrament en executiva de l'Entitat Urbanística 
Col·laboradora Bonmont a la Diputació de Tarragona. 
 
Sr. Secretari: 

anística col·laboradora de Bonmont, a la Diputació de Tarragona perquè exerceixi el 
cobrament a través de BASE. Seria enviar la documentació i BASE  
 
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria aprovat el punt. 
 

t: 

Col·laboradora Bonmont a la Diputació de Tarragona. 

Expedient número: Secretaria General/Serveis Interns 

Tràmit: Aprovació de la delegació cobrament en executiva 

 

Fets 

1. El dia 30 de juny de 20

conveni amb les EUC que ho sol·licitin. 

 

2. 

 

Bonmont Catalunya. 

 

3. La EUCC Club Bonmont Catalunya reunida en assemblea general va acordar delegar en la 

Diputació de Tarragona la recaptació en període executiva de les quotes de conservació que giri 

 

 

4. La Diputació de Tarragona ofereix a les entitats locals que ho desitgin els serveis de gestió i 

recaptació de qualsevol recurs de dret públic mitjançant BASE  

instrumental de la Diputació constituït per dur a terme aquestes funcions. 
 

5. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica de 

data 18 de desembre de 2013. 

 

Fonaments de dret 

1. Article 117 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol

 

 

2. 

 

 

3. l. 

 



4. Article 7 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 

e corresponen a les entitats integrades en 

 

 

, per unanimitat, acorda: 

1. Prendre en consideració i donar trasllat a la Diputació de Tarragona de la delegació realitzada per 

mont Catalunya, de la recaptació en període executiu 

de les liquidacions que per quotes de conservació giri aquesta entitat als seus membres. 

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental constituït a aquest 

efecte, anomenat, BA  

 

2. 

-roig del 

Camp. 

 

3. Aprovar el conveni de delegac  

 

4. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona que accepti la delegació de competències que proposa 

 

 

5. Un cop acceptada la delegació per part de la Diputació de Tarragona, el present acord es 

publicarà al BOPT i al DOGC, per a general coneixement. 

 

6. Notificar-ho als interessats. 

 

Peu de Recurs 

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos  a 

comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot 

comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 

 

P A C T E S 

 

OBJECTE 

 

PRIMER.- Mitjançant el present Conveni es concreta la realització, per part de la Diputació de 

Tarragona, de les facultats de recaptació en període executiu de les quo

Col·laboradora de Conservació Club Bonmont Catalunya. La Diputació de Tarragona podrà exercir 

-

constitueix per aquesta finalitat. Per tant, totes les referències que es faran en aquest conveni a BASE-



el pugui substituir en un futur. 

 

INGRESSOS DE LA DIPUTACIÓ 

 

SEGON.- La Diputació de Tarragona percebrà, com a compensació econòmica, per les despeses que 

ades o encomanades a 

BASE-  

 

APLICACIONS COMPTABLES I TRANFERÈNCIES 

 

TERCER.- 

transferència de la recaptació es farà mensualment. 

 

COBRAMENT DE REBUTS 

 

QUART.- Els imports dels rebuts posats al cobrament seran considerats íntegres, no podent acceptar 

el desglossament del pagament per conceptes.  

 

TRAMESA D'INFORMACIÓ 

 

CINQUÈ.- cobrament, s'enviaran 

generalment en suport magnètic i sempre d'acord a les normes contingudes al Quadern 

d'Especificacions per a l'Intercanvi d'Informació de la Diputació de Tarragona. 

 

La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE- arà la facultat de retornar a 

continguin la informació tributària bàsica necessària pel seu cobrament. 

 

BASE-  

Urbanística Col·laboradora  Club Bonmont Catalunya incorporant les mesures de protecció que en 

esent conveni, quedant expressament no autoritzat cap altre ús no 

especificat. 

 

EXERCICI DE LES FACULTATS I OBLIGACIONS 

DE LA DIPUTACIÓ COM ENS RECAPTADOR 

 

SISÈ.- La Diputació de Tarragona tindrà, genèricament, les facultats i obligacions que corresponen, 

d'acord amb la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, en període executiu. 

 

-

-roig del Camp. 



 

SETÈ.- Les despeses de representació i defensa en els recursos contenciosos administratius 

interposats contra actes administratius dictats en base a les facultats delegades són de càrrec de la 

Diputació. No obstant en els casos en què la Diputació de Tarragona sigui condemnada a pagar 

Col·laboradora Club Bonmont Catalunya, es repercutirà les costes judicials a aquesta. 

 

VUITÈ.- 

itat en dret del mateix, i en tot cas en els termes de 

 

 

CAUSES D'EXTINCIÓ 

 

NOVÈ.- Seran causes d'extinció del present Conveni les següents: 

 

1.-  

 

2.- L'acord mutu entr

Tarragona. 

 

3.- L'incompliment de les seves clàusules. 

 

4.- Qualsevol altres determinades en la legislació vigent. 

 

VIGÈNCIA 

 

DESÈ.- Aquest Conveni serà vigent a partir de la seva signatura i fins el dia 31 de desembre de l'any 

2014. 

 

El present Conveni s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius anuals, si cap de les 

dues parts no comunica la seva decisió de no prorrogar-lo amb una antelació mínima de tres mesos. 

 

EL PRESIDENT DE      -PRESIDENT 

      

 

 

 

DAVANT MEU      DAVANT MEU 

EL SECRETARI      EL SECRETARI 

 

 

 

EL PRESIDENT DE LA 



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

 

 

DAVANT MEU, 

LA SECRETÀRIA GENERAL 

 
 
13. 2014/882 Moció que presenta el grup municipal PSC contra la reforma de la Llei orgànica 2/10 
de Salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs. 
 
Sr. Secretari: El punt n.13 és la moció que presenta el grup municipal del PSC contra la reforma de la 

Llei Orgànica 2

de març. 

Sr. Alcalde: Volen fer alguna explicació? 

Sra. Pérez: Sí. Faré jo la presentació. Parlaré en nom del grup per dir que estem totalment en contra 

dret a decidir com, quan i amb qui volem ser mares. Pensem que le ubsanar 

problemes i no per crear-los, i estem segurs que aquesta no servirà per evitar que una dona o que una 

ran fent dins i fora del nostre país, es faran de forma més dolorosa o més 

traumàtica, o més perillosa, però es faran. I bé, per evitar que aquesta situació tan complicada per a 

ment perquè pugui ser 

recolzada per tots vosaltres; entenc que la majoria sou homes, però confio en què ho entendreu. 

Aleshores vam presentar la moció, que suposo que heu llegit. Si voleu fem un resum, val? La moció 

explica la llei actual, els canvis que s

de ministres va aprovar la reforma de la Llei Orgànica 2/2010 de 3 de març de salut sexual i 

vigent 

declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten la seva vida sexual i 

reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta de persones. Regula el dret a la 

maternitat lliurement decidida, reconeixent així les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el 

suposar un avenç amb la protecció de les dones i dels professionals, i va ser aprovada amb un ampli 

consens amb la majoria de grups polítics amb representació a la cambra, així com de nombrosos 

professionals del sector de la medicina. La nova llei que planteja el Govern del PP representaria un 

extraordinari retrocés normatiu, social i ideològic, i tornaria a situar a les dones a la clandestinitat, tot 

suprimint el seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i 

a 

despenalitzant-lo únicament en casos de violació o greu perill per a la vida de la mare. També 

omalies i malformacions que són 

incompatibles amb la vida. Pensem que és un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets 

 

Aquesta nova normativa ha provocat un enorme rebuig social, de la ciutadania del nostre país, de la 



resta de països del nostre entorn, i bé, tant de professionals de la justícia, del món de la salut i de 

nombroses organitzacions de dones. I per això proposem que -roig 

3 de març de salut sexual i reprod

ministeri de justícia, el president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de 

ssociació 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Algun comentari més? Passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. 

 

 
El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la reforma de la llei 
orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que regula al nostre país les condicions 

eix les obligacions dels poders públics, pel que fa a 
 

 
La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten la seva vida 
sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta de persones. Tanmateix,  
es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així a les dones la seva capacitat de 
decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, conscient i responsable, i 

 la llei. 
 

dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la majoria dels grups 
polítics amb representació a la cambra,  així com de nombrosos professionals dels sectors de la 
medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants avenços legals i especialment els referits a la 
seguretat jurídica dels i les professionals del món de la salut que assistien a les dones. També va 
incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans.  
 
El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés normatiu, 
social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de 
manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. Afecta, la proposta del PP, 
greument a la seguretat jurídica dels i les professionals de l'àmbit sanitari, així com també a la 

ens situa trenta anys enrere en els drets de les dones.  
 
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la possibilitat 

-se com a delicte i 
despenalitzant-
privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per tant, el supòsit de 
malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de 

 
 
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les dones, que 
representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de  llei, que afecta la llibertat, la salut i la 
dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no compleix cap dels preceptes 
internacionals 

rarà la salut de les dones. 

 



 
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la ciutadania del 
nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També són moltes les crítiques que han 
aparegut tant de professionals del món de la justícia com del món de la salut, així com de moltíssimes 
organitzacions de dones i organitzacions feministes a casa nostra. 
 

-AM; CIU; PSC-PM), 4 
abstencions (grup municipal: FIC i VX+) i 2 vots en contra (grup municipal: PP) acorda: 

1. 
salut sexual i reproductiva.  

2. 
la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris 

Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
 
14. Precs i preguntes 
 
Passaríem a Precs i Preguntes.  
 
Sr. Morancho: Sí. Gràcies. Tindríem quatre preguntes. La primera, voldríem saber, han tret de 

allà al centre, i volíem saber si les tornaran a posar o simplement es decideix no tornar-les a posar.  
 
Sr. Alcalde: Hi va haver un problema amb una farola que es va trencar amb una ventada, es va requerir 

 

canviar totes les faroles a un altre nivell de reforçament perquè no es generi aquesta situació. 
Esperem que amb un mes o així estigui resolt i tornaran a haver-hi les faroles, aquesta és la resposta.  
 
Sr. Morancho: 

volíem saber de què es tracta concretament i què és el que estan fent. 
 
Sr. Gairal: Sí, això es tracta que vista la situació de com està el terme municipal que vostè prou coneix 
dels boscos i les pinedes que estan tan brutes, històricament, i que tothom en parla i així, que les 

la neteja per aprofitament dels forns de pa i així han desaparegut, i vist el potencial enorme que hi ha 

que una empresa estigui aclarint amb les normatives vigents per evitar incendis, que els pins no es 
toquin de copa a copa i totes aquestes normatives, i evitar precisament netejar boscos i evitar que es 
puguin produir els incendis. Ja ho sabem que al 100% no ho evitarem, però quedarà molt reduïda la 
possibilitat que aquests incendis es facin tan grans. I aquesta és la finalitat. Va sortir una empresa que 
ens ho va demanar, nosaltres ho vam veure dintre de la nostra línia, i per cert, que està tenint molt èxit 
a nivell privat dels propietaris de les parcel·les petites que hi ha al terme i de les parcel·les grans. 

aclariment, una neteja, i estan arreglant els camins forestals per poder accedir-hi 

pel nombre de bosquina que hi havia, i creiem que hi haurà una bona feina amb la prevenció dels 
incendis forestals. Avui mateix deia el Diari de Tarragona que la zona del Coll del Guix, aquí dalt a 



tot amb intervenció dels forestals i dels diferents cossos de bombers, es farà una neteja al Coll del 

aclariment per part del meu departament, de què es tracta i què es fa i com es fa. La finalitat és que 

bufar el vent cap a Cambrils, que no ens vingui al revés i no ens cremi tota la zona. Més que una poda 
és un aclaració de bosc. 

 
Sr. Morancho: 
rústiques sinó que són... sobre la zona de Casalot, que és una urbanització que ja està pràcticament 

-se en contacte 
 

 
Sr. Gairal: No, no és exactament com diu vostè. Aquesta empresa actua damunt de terreny públic, 

empresa es posa en contacte amb les qüestions privades i si no són de terreny urbanístic, llavors ja no 

Junta de Govern que hi ha que es netegin p

vostès ho han vist, a la zona que toca el riu Llastres, a dalt de la punta del terme munic
costat del camp de golf, aquella és la zona més avançada, és la zona que està més avançada, està 

produint de forma clandestina. Ens els estan traient i arreglant tots els camins aquells.  
 
Sr. Morancho: 

privats 

poda que vostè ens està explicant que és legal, i que totes aquestes coses, però estem preocupats 
perquè de vegades aquestes coses no es fan bé.  

 
Sr. Gairal: A veure, amb la competència, si són terrenys privats, és del Departament de Medi Ambient. 
Ells són els que ho autoritzen i [Inintel·ligible, 0:21:27.8] i de les zones urbanes, nosaltres. 
 
Sr. Morancho: 
parcel·les? 
 
Sr. Gairal:  
 
Sr. Morancho: És que no em contesta. O sigui, hi ha un senyor que té una parcel·la a una urbanització, 

aquesta neteja? 
 
Sr. Gairal: Doncs ja li contestaré el proper dia si en concret hi ha alguna parcel·la que no té el permís i 

propietat municipal. Ara, la pregunta que em fa, potser no la sé contestar, però la finalitat... 
 
Sr. Morancho: sigui, és possible que aquesta empresa estigui actuant a parcel·les privades i 

 
 



Sr. Gairal: t, ja no és 
que el propietari ens demani permís per netejar la seva parcel·la, que és obligació de tenir-la neta, és 
obligació de tenir-

hi ha algun en concret que no ha demanat permís, no ho sé, però 
-la neta, això ja li garanteixo jo.  

 
Sr. Morancho: És sorprenent que a un Equip de Govern on hi ha un grup que és Verds Per Més, i que 
són verds, i que una de les seves filosofies polítiques és la... bé, que un tema tan important, com vostè 
diu, que és aquest, una, que no tingui tota la informació, i després que no comuniqui a la població. 
Són dues coses importantíssimes que és sorprenent per a la gent que no el coneix, però els que el 
coneixem ja sabem com actua, però home, un tema tan delicat com és aquest, tan delicat, home, 
primer tingui tota la informació perquè li podem preguntar, i sap perfectament bé que els darrers dies 
hi ha enrenou i hi ha gent que està preocupada per aquest aspecte, i el següent, home, comuniquin a 
la gent, informin a la gent, perquè és important que la gent sàpiga que és el que estan fent i no estan 
fent. No estic qüestionant si ho estan fent bé o malament, simplement li he preguntat perquè tampoc 
ho sabíem nosaltres.  
 
Sr. Gairal: Sí, bé, ja li he dit al començament que estem preparant una nota de premsa per explicar-ho 

que fem, però clar, ens dediquem a fer la feina i potser en acabat no som prou hàbils en divulgar-la i 

unicipals, com les estan deixant i com 
ho fan. Amb una visita ho podem fer sobre el terreny i veuran els resultats de... ja li dic que la finalitat 
màxima és evitar els incendis que Déu no vulgui tornin a ser com aquell any que hi va haver el gran 
incendi forestal. Aquesta és la finalitat. 
 
Sr. Morancho: Gràcies. Sí, després volíem aclarir... fa uns dies, unes setmanes, ja, em va convocar a 

grup i que li donàvem recolzament amb una proposta concreta que vostè va fer. A continuació vostè 
MPA..., però a 

rés, a aquesta reunió van 
entrar-hi més persones que no tenien cap relació amb les AMPES i directament amb cap entitat que 
tingués relació amb el tema dels instituts, i ens sorprèn molt que per un costat ens cridi, li diguem, 
escolti, màxim suport, endavan

va sortir, i el que nosaltres defensàvem, home, que no ens hagués convidat a estar al costat de vostè, 

vostè li costi comunicar-se i que li costi donar-nos informació, ara, no ens utilitzi, el que no pot fer és 
utilitzar-

eunió, jo li vaig traslladar el 
màxim recolzament en tot allò que volia fer, i després ni a la reunió ni més tard ni després una mínima 
explicació de com havia anat aquesta reunió. Crec que no és el més correcte i torna a oblidar-se que 
representem a una p
importància no està de més tenir-nos al seu costat i no està de més donar-li el suport com li vam dir 
verbalment.  
 
Sr. Alcalde: Li contesto els dos temes que planteja. El tema de la reunió que es va convocar al 

explicació als col·lectius de pares que nosaltres vam considerar que no solsament eren... com es diu, 
els representants de 

MPA, hi ha el consell escolar, sinó que són pares, i fins i tot com a futur vam 
creure interessant convidar als pares que representen, els pares que estan a les guarderies, a fi i 



efecte del plantejament que feia el departament, que al cap i a la fi és el que té la competència sobre 
ensenyament. Li demano disculpes a fi i efecte de no haver fet una reunió final o una reunió, que em 
comprometo a fer-la, perquè el tema evidentment no està acabat ni tancat, i el futur de 

interès i els agraeixo el recolzament, a com ha quedat la situació i a seguir, diguem-ne, a treballar 
conjuntament en aquest sentit. No pretenc utilitzar-los, i si vostès es senten utilitzats no és pas la 
meva intenció, i si amb alguna cosa he errat, doncs ho sento, no és pas. És a dir, crec que el tema 

-hi ni res, és massa important, és el futur, i crec que és prou 
complex en aquest moment, quan els governs que estan damunt nostre, que gestionen, només ens 
parlen de retallades i fer replantejaments que varien el model que ve inicial per intentar que hi hagi 
un model, o defensar que hi hagi un model millor o creiem més positiu pel nostre municipi, 
evidentment espero, i no que hagi estat aquesta errada meva no haver convocat en aquest sentit. 
Però el motiu de no convocar-los a aquella reunió era perquè en aquell moment era una reunió en la 
que bàsicament nosaltres acompanyàvem a la delegada, era ensenyament, amb tot aquell col·lectiu 
de pares. Amb la resta, amb el seguiment, que entenem que no està acabat i que estem molt 
pendents de veure com aquestes matriculacions que han de donar la possibilitat al nostre municipi de 

-se... bé, 
està a punt, penso, que surti, i seguim amb el tema.  
 
Sra. Montagud: Sr. Morancho, jo volia demanar-li disculpes perquè li vaig fer la invitació jo 
verbalment, però no per escrit, a vostè, directament. Llavors, jo li vaig fer, estava vostè reunit a les 

5.6] 
 

 
Sr. Morancho: Escolti, el que no faria, si hagués fet això, jo no hagués estat a la porta durant  tota la 
reunió esperant. O sigui, vostè en cap moment... potser ho hagués pensat, val?, potser... però en cap 

mateix dia vaig parlar amb el Sr. Alcalde per aquest tema, preocupant-
 

 
Sra. Montagud: Jo sí que vaig tenir la intenció, Sr. Morancho, perquè quan estava allí assegut a les 

 
Ara, que jo després, allà a la reunió, no vaig sortir a buscar-lo... Sí, és veritat. 
 
Sr. Morancho: No, no, però no a buscar-me, és que vostè va informar que venia la directora a reunir-se 
amb els AMPES
només això, no només això, és que vostè... 
 
Sra. Escoda: A veure, Elvira. Aquí, el dia abans, vam tindre consell escolar, i tu ho saps perquè després 

 
 
Sra. Montagud: -me perquè la 
propera vegada ho faré per escrit. 
 
Sra. Escoda: Exacte, però escrit, perquè per boca, si no ho vas dir, no podíem anar-hi. És més, aquí 
manifesto que nosaltres vam estar les dues hores esperant a fora del Polivalent per veure el resultats i 
de tot i la sorpresa va ser quan vau començar a sortir gent de dintre, gent que no tenia res a veure i 
estaven a la reunió, i nosaltres, que en tot moment us havíem recolzat, no ens vau convidar. Llavors, 
que jo et vaig dir clarament que jo estava molt enfadada, i torno a dir, continuo enfadada. 
 



Sr. Morancho: Sí. Ja per acabar volíem saber, el Sr. regidor de Seguretat Ciutadana, el Sr. Fermín, ens 
consta que ha tingut algun problema aquest cap de setmana amb la policia local, i volíem demanar-li 
què és el que havia passat. 
 
Sr. Diaz: Sí, li contestaré el proper Ple. 
 
Sr. Morancho: Molt bé, gràcies. Res més. 
 
Sr. Alcalde: No hi ha cap més pregunta? Doncs donaríem la sessió del Ple Ordinari per acabada. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
Octavi Anguera Ortiga     Ferran Pellicer Roca 
Secretari accidental     Alcalde 
 
 


