Acta del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
2020/02 (Legislatura 2019-2023)
Ordinària
7 de febrer de 2020
12 de febrer de 2020
13:01 h. – 14:44 h.
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

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 (abandona la sala a les 14:10 h i s’incorpora
immediatament essent les 14:11 h)
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 (s’incorpora a les 13:14 h en el punt 6 de l’ordre del dia)
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+

Aránzazu Sorlí Pons, Secretària
S’ha excusat d’assistir-hi:
Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs
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Fran Morancho López (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 17/03/2020
HASH: 397e2960003be638399e94e3c25c01c2

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP (abandona la sala a les 14:09 h i
s’incorpora immediatament essent les 14:09 h)

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Núm. de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

Codi Validació: 3NPK5STLMKS3GNWAMJW5F72ZK | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 43

Aránzazu Sorlí Pons (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 17/03/2020
HASH: 53ffb41b3ba40066569866af6e372248

ACTA DE LA SESSIÓ

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. Donaríem inici al Ple ordinari. La regidora de Ciudadanos ha excusat la
seva assistència i em comenten que el regidor, el Quique trigarà cinc minuts. Aleshores, si no
us sembla malament, donaríem inici

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 8 de gener de 2020.

2. Donar compte dels decrets del número 3571 al 3612 de l'any 2019 i del
número 1 al 283 de l'any 2020.
Sr. Alcalde: El punt número dos és donar compte dels decrets del número 3.571 al 3.612 de
l'any 2019 i de l’1 al 283 de l'any 2020. Alguna pregunta? Sí?
Sra. Aragonès: Bona tarda. Bé, nosaltres hem detectat tres decrets referents a ajuts familiars
que hi ha dades personals amb DNI complets i amb noms complets i pensem que, en el tema
de protecció de dades, hauríem de ser curosos amb aquest tema i sobretot pel que fa
referència a la temàtica del decret que són ajuts familiars. Si no recordo malament, sé que
alguna vegada ha fet algun aclariment al respecte, que pot ser que en els decrets no
necessàriament podem obviar dades personals però pensem que, si ja n’hi ha prou posant les
sigles dels cognoms i l’acabament del DNI, no hem d’estar al cas de qui necessita aquests
ajuts.
Sr. Alcalde: Molt bé. En un principi, no ha de sortir cap dada d’aquesta que comenta. Si n’ha
sortit alguna mirarem de veure què ha passat i segurament ha estat una errada perquè,
normalment, ajuts es donen per desgràcia uns quants cada més i segurament això s’ha
escapat. El que mirarem és que això no torni a passar perquè crec que ja havíem comentat en
un altre ple també...
Sra. Aragonès: Sí, sí, ha passat en alguna ocasió. És el 008, 009, 0010 del 2020.
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies. Per part del grup de Junts?
La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia.
2
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I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat dels presents.
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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 8 de gener de 2020.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Sr. Alcalde : El primer punt de l’ordre del dia que seria l’aprovació de l'acta de la sessió anterior
de data 8 de gener del 2020. Si hi ha algun comentari, doncs, la donaríem per aprovada.

3. Hisenda. Expedient 15309/2019. Donar compte al Ple, de la resolució de
l’alcaldia per la que s’aproven els ajustos de les partides pressupostàries per a
l’aprovació del pressupost prorrogat de l’exercici 2019 per a l’exercici 2020.

Sr. Chamizo: Jo sí, Jo també volia fer esment a això perquè, anant més enllà, és a dir, a mi
tampoc em va quedar clar perquè parlem d’uns cúmuls, no sabem ben bé els cúmuls, van
parlar d’una subvenció però el cert és que tenint un ajuntament sanejat, tenint superàvit, tenint
el suport que teniu per aprovar els pressupostos, ens ha estranyat moltíssim que fins al febrer,
fins la setmana que ve no tinguem pressupostos. Nosaltres vam tenir una reunió el 16 de
desembre amb el regidor d’Hisenda i la regidora de Promoció econòmica, al qual agraïm la
seva trucada, en el que ens vam apretar tant perquè als tres dies ja teníem que tenir les
propostes entregades. Clar, aquestes subvencions, quan han sabut vostès aquestes
subvencions? Al gener? Al febrer? O a finals de desembre? Perquè, clar, trobem que en
aquests tres punts que he parlat abans i, per exemple, en anys anteriors o mandats anteriors,
en una situació econòmics molt més pitjor, els pressupostos sempre s’han aprovat quan toca,
després s’han fet totes les modificacions de crèdit que han calgut per ajustar i demés, totalment
normal i correcte, però ens ha estranyat moltíssim que...o no veiem clar aquests cúmuls de
circumstàncies que hagin retardat aquesta aprovació de pressupostos. Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies.
Identificació de l’expedient: Aprovació dels ajustos per a la pròrroga del Pressupost d'Exercici
Anterior 2019 pel 2020
3

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Sr. Alcalde: Bé, no hi ha hagut cap motiu en concret si no ha estat un cúmul de motius en el
que ja se’ls va comentar una mica a la Junta de Portaveus. En els últims mesos s’han generat
noves subvencions que s’han incorporat a la partida d’inversions, això ens ha fet canviar
partides que estaven previstes, alguns conceptes canviar-los per altres. I, com veuran, en
essència els pressupostos que vostès van tindre ocasió ja de parlar amb el portaveu Enrique
en el seu moment i veuran que en essència són pràcticament els mateixos. Alguna pregunta
més?
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Sra. Aragonès: Bé, des del grup d’Esquerra MES, només dir això, que d’alguna manera l’ideal
hagués estat que poguéssim haver fet el ple el mes de desembre. Ens trobem que ja han
ajornat aquesta data de forma reiterada en quatre ocasions i era per saber si hi ha algun motiu
explícit per aquest ajornament i si ens el poden comentar. Entenem ja que el ple extraordinari
serà divendres que ve, el dia 21, ja com a data definitiva, esperem que pugui ser així.

ACTA DE PLE

Sr. Alcalde: Passaríem, doncs, al punt tres que és també un donar compte. En aquest cas, és
donar compte de la resolució de l’Alcaldia per la que s’aproven els ajustos de les partides
pressupostàries per a l’aprovació del pressupost prorrogat de l’exercici 2019 per a l’exercici
2020. Tal com diu la norma, es requereix una resolució d’Alcaldia per tal d’aprovar els comptes
d’un any per l’altre i amb aquesta resolució es marquen les partides que es traspassen d’un any
per l’altre i el que fem és donar compte, tal com marca la norma, en el ple d’aquesta resolució.
Hi ha alguna pregunta? Sí?

Número de l’expedient:

15309/2019– Serveis Econòmics/Intervenció

Tràmit: Donar compte al Ple

Fets
Segons preveu la Llei, si per qualsevol motiu, en iniciar-se l'exercici econòmic no hagués entrat
en vigor el Pressupost corresponent, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 169.6 del
Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004,

dels seus crèdits inicials.
No obstant això, d'acord amb l’esmentat article i amb l'article 21.2 del Reial decret 500/1990, de

crèdits destinats a serveis o programes que hagin de concloure en l'exercici anterior o que
estiguin finançats amb crèdits o altres ingressos específics o afectats que exclusivament es
percebin en dit exercici.
A fi i efecte de no prorrogar els crèdits recollits per l'article 21.2 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril i poder prorrogar automàticament el pressupost del 2019 a l’exercici 2020, s’ha
dictaminat la Resolució d’Alcaldia que tot seguit es transcriu.

ACTA DE PLE

20 d'abril, en cap cas tindran la consideració de prorrogables les modificacions de crèdit ni els

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

de 5 de març, es considerarà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior, amb el límit

Identificació de l’expedient: Aprovació dels ajustos per a la pròrroga del Pressupost d'Exercici
Anterior 2019 pel 2020
Número de l’expedient:

15309/2019– Serveis Econòmics/Intervenció

Tràmit: Resolució d’Alcaldia

Considerant que no resulta possible complir, abans de 31 de desembre, els tràmits necessaris
perquè el Pressupost del pròxim exercici entri en vigor l'1 de gener de 2020,
Vist l'informe d'Intervenció annex a l’expedient sobre la pròrroga per a l'any 2020 del
Pressupost municipal actualment en vigor i les baixes de crèdits improrrogables que
procedeixen.
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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Vist que es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària, de la Regla de Despesa i el Deute Públic.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe-proposta de la Regidoria
d’Hisenda, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 169.6 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
21.4, segon paràgraf, del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
RESOLC

no es prorroguin els crèdits recollits per l'article 21.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
són els següents:

Despeses
Program
Orgànica a

Econò
mica
Descripció

140

33705

22105 BEGUDES I ALIMENTS CASAL D'AVIS

160

15100

22799 EXECUCIÓ AV. LONDRES

111

34200

111

92000

130

Previsió Previsió
2019
2020
28.000,0
0
14.000,00

Reducció

-

14.000,00

-

204.000,00

63219 REFORMA PISCINA MONT-ROIG

204.000,
00
100.000,
00

-

-

100.000,00

62300 COMPRA AIRES ACONDICIONATS

5.500,00

-

-

5.500,00

33000

62500 COMPRA MOBILIARI CULTURA

5.000,00

-

-

5.000,00

130

33210

-

3.000,00

23101

3.000,00
25.000,0
0

-

140

62500 COMPRA MOBILIARI BIBLIOTECA
INVERSIÓ EN CONSTRUCCIÓ SERVEIS
62200 SOCIALS

-

-

25.000,00

140

23101

2.000,00

-

-

2.000,00

141

32300

3.000,00

-

-

3.000,00

141

32300

-

1.000,00

32301

1.000,00
20.000,0
0

-

141

62600 COMPRA EQUIP INFORMÀTIC
COMPRA MAQUINÀRIA EDUCACIÓ
62300 INFANTIL
COMPRA MOBILIARI EDUCACIÓ
62500 INFANTIL
MODIFICACIÓ TANCA MARCEL·LÍ
63200 ESQUIUS

-

-

20.000,00

150

31201

3.000,00

-

-

3.000,00

150

31201

62200 PUNT ATERRATGE MONT-ROIG
SERVEIS ASSISTENCIALS COMPRA
62300 DESFIBRILADORS

-

-

2.000,00

160

15100

-

-

65.780,00

160

15100

62200 EDIFICI I CONSTRUCCIONS
INVERSIONS EN FUNCIONAMENT
62900 OPERATIU DELS EDIFICIS

2.000,00
65.780,0
0
5.000,00

-

-

5.000,00

160

15320

60000 ADQUISICIÓ FINCA ACCÈS BONMONT

3.000,00

-

-

3.000,00

5
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Els ajustos a la baixa que s'efectuaran sobre els crèdits inicials del Pressupost anterior, a fi que

Codi Validació: 3NPK5STLMKS3GNWAMJW5F72ZK | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 43

contingut dels ajustos assenyalats en informe d'Intervenció que es detallen a continuació.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

PRIMER. Procedir als ajustos per a fer efectiu el pressupost prorrogat per a l'any 2020, amb el

30.000,0
0

-

-

30.000,00

180

13200

62300 POLICIA. ARMAMENT

1.500,00

-

-

1.500,00

180

13200

62301 POLICIA COMPRA DRON

6.000,00

-

-

6.000,00

180

13200

2.000,00

-

-

2.000,00

180

13200

62500 POLICIA. COMPRA MOBILIARI
POLICIA. COMPRA EQUIPS
62600 INFORMÀTICS

1.000,00

-

-

1.000,00

190

43200

62500 COMRPA MOBILIARI TURISME

3.500,00

-

-

3.500,00

190

43210

-

6.000,00

92002

-

-

10.000,00

220

17000

-

-

11.000,00

203

15320

6.000,00
10.000,0
0
11.000,0
0
12.000,0
0

-

200

62500 TURISME. MATERIAL NÀUTIC
NOVES TECNOLOGIES. EQUIPS
62600 INFORMÀTICS

-

-

12.000,00

203

32300

8.000,00

-

-

8.000,00

203

33400

3.000,00

-

-

3.000,00

203

34000

-

-

1.500,00

201

01100

16.000,00

-

12.000,00

201

01100

35300 INTERESSOS SWAP BANC SABADELL
INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA
31020 ENGINYERS

1.500,00
28.000,0
0

201

01100

31019

201

01100

91302

111

34000

22100

111

34000

22102

200

92600

20601

200

92600

20600

62500 REPOSICIÓ SENYALS MEDI AMBIENT
INVERSIONS NOSTRESERVEIS EN VIA
74903 PÚBLICA
INVERSIONS NOSTRESERVEIS
74903 CENTRES DOCENTS
INVERSIONS NOSTRESERVEIS
74903 PROMOCIÓ CULTURAL
INVERSIONS NOSTRESERVEIS
74903 COMPRA MATERIAL ESPORTS

11.000,0
INTERESSOS BANC SABADELL
0
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC INVERSIONS 157.500,
2017/2018
00
ESPORTS. ENERGIA ELECTRIXA
14.000,0
(TRASPASSADA A NOSTRESERVEIS)
0
ESPORTS. GAS (TRASPASSADA A
NOSTRESERVEIS)
4.000,00
NOVES TECNOLOGIES. LLOGUER
17.500,0
CENTRALETA VEU
0
NOVES TECNOLOGIES. LLOGUER
50.000,0
CENTRAL TELEFÒNICA
0

4.000,00
4.750,00

4.000,00
-

207.000,00

6.250,00
49.500,00

-

-

14.000,00

-

-

4.000,00

-

-

17.500,00

-

-

50.000,00

Total

-

607.030,00

Ingressos

Orgànica

Econòmica

Descripció

1

11400

IBI característiques especials (autopista)

1

11600

IVTNU

1

32903

Taxa Activitats

Reducci
ó
268.724,
268.724,05
- 05
172.428,
1.110.000,00
937.571,05 95
165.877,
223.877,00 58.000,00
00
607.030,
Total
00

Previsió 2019

Previsió
2020

Els principals ajustos són:
a)

Per part dels Ingressos:
6

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

PARCS I JARDINS ZONA VERDA
60901 COSTAT MARCEL·LÍ ESQUIUS

Codi Validació: 3NPK5STLMKS3GNWAMJW5F72ZK | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 43

17100

ACTA DE PLE

161

La desaparició de l’IBI de característiques especials de l’autopista AP7.
La reducció de la plusvàlua calculada pel Departament de Cadastre.
La reducció de la taxa d’activitats, amb un valor superior pel 2019, al
preveure’s les entrades dels càmpings.

b)

Per part de la despesa:

d’inversions 2019.

La reducció de la despesa prevista en begudes i queviures del Casal d’avis.
Les transferències de capital per a Inversions concretes de l’exercici de
l’EPE Nostreserveis.
S’ajusten les interessos i les amortitzacions significatives a la realitat del nou
exercici. (art. 21.3.a RD 500/1990)

ACTA DE PLE

La despesa singular de l’execució subsidiària de l’Av. Londres.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

La reducció dels imports de les Inversions anuals previstes en l’annex

S’eliminen despeses ja no imputables a l’Ajuntament com són les energies i

S’eliminen Rentings que ja no s’han de fer front per haver-se comprat durant
el 2019
SEGON. Donar compte de la present Resolució al Ple en la pròxima sessió que celebri.

4. Recursos Humans. Expedient 633/2020. Seleccions de Personal i Provisions
de Llocs de treball. Aprovar, si s’escau, les Bases Generals que regulen els
processos selectius per a la provisió de llocs de treball de l’Ajuntament de Montroig del Camp i dels seus ens dependents.

7
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gas dels pavellons esportius que ja s’han traspassat a Nostreserveis.

Es retira aquest expedient de l'ordre del dia per incorporar documents i informes preceptius i es
vota la retirada, amb el vot favorable de tots els membres presents, d'acord amb l'article 92.1
del ROF, Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre.

Sr. Alcalde: No, no ho sé. Dintre de l’expedient hi ha d’haver una sèrie de documentació a
l’hora de portar-ho a la Comissió Informativa donàvem per fet que estava tota aquesta
documentació i, després, des de Secretaria s’ha detectat que falta algun document, algun
informe i el que ens recomanen des de Secretaria és que portem el punt al ple amb tots els
expedient, perdó, amb tots els expedients i amb tots els informes que calguin i el que fem ara
és passar aquest punt pel proper dia i, a més a més, com s’ha de fer és votant retirar-ho de
l’ordre del dia i ja està. Alguna pregunta més? Bueno, sí però ja això ho he consultat amb
Secretaria i el ROF marca que ha de ser el ple de...sí, fins ara ho hem fet d’aquesta manera
però, bueno, ara és així, bueno, ens adaptem a les noves circumstàncies. “Estamos en un
momento de cambio”. Digues.

ACTA DE PLE

Sr. Aragonès: Sí, si ens pot aclarir quina és la documentació que faltaria...

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Sr. Alcalde: Passaríem al següent punt que, en aquest cas, aquest punt que seria aprovar, si
s’escau, les Bases Generals que regulen els processos selectius per a la provisió de llocs de
treball de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i dels seus ens dependents. Aquest punt s’hauria
de deixar, retirar de l’ordre del dia per a un proper ple donat que s’ha detectat que dintre de
l’expedient manca documentació, d’acord? I el que hauríem de fer és —estem al punt quatre—
i el que hauríem de fer, tal com em traslladen des de Secretaria, és votar retirar aquest punt i
quedaria emplaçat pel ple del proper 21 perquè estigués complet totalment l’expedient. Alguna
pregunta o aclariment? Molt bé. Facin ús de la paraula. Diguin.

Sr. Alcalde: Jo crec que això és ficar en evidència a algú que no sé si és del tot necessari.
Vostè què vol saber realment, qui ha fallat en el procés? Perquè, al final, saber quin document
falta, sabrem què és el que ha faltat i qui tindria que haver fet això, o sigui, és un tema tècnic
únicament, no és un tema polític. Polític, teníem clar que això ho volíem tirar endavant i ja està i
ens han dit...jo si vol li cedeixo la paraula i que ho expliqui però entenc que és anar més enllà
que...insisteixo que no...jo no he de dir-li com ha de fer vostè la seva oposició, faci...d’acord? Jo
si vol li dono la paraula però el que ficarà en evidència és una part que no és política però
bueno...
Sra. Aragonès: Doncs, ja ho passarà al ple del 21. Gràcies.
Sra. Bargalló: Un comentari, una apreciació que ens va sobtar una miqueta. El punt 5.1 dels
requisits generals de les bases estableix que les persones que es presenten com a candidates
han de tenir nacionalitat espanyola o permís de residència o han de ser de la Comunitat
Europea i, llavors, el segon paràgraf marca que tot això també és d’aplicació al cònjuge i
descendents. Llavors, potser és correcte però ens va semblar...ens va sobtar una miqueta.

8
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Sra. Aragonès: Ja que disposem de l’assistència de la Secretària, si és ella mateixa la que ens
pot explicar quina és la documentació que falta en l’expedient.

Sr. Alcalde: Ho desconec. Ho desconec.
Sra. Bargalló: Si ho podeu aclarir.
Sr. Alcalde: Sí, en tot cas, de cara...
Sra. Bargalló: És necessari.
Sr. Alcalde: De cara al proper ple, això prenem nota i, si això no és del tot necessari, es traurà.
Són unes bases que estan molt regulades, o sigui, surten...i, a partir d’aquí, el que fa l’equip de
govern és ajustar.

Sr. Alcalde: El punt cinc seria aprovar, si s’escau, l’actualització de les tarifes per als serveis
urbans de taxi de l’any 2020. Com cada any, aquí el que fem és passar pel ple l’actualització de
les tarifes, que són unes tarifes que vénen donades i proposades a partir de la Federació de
Transport de Tarragona, em penso que és, i el que fem és traslladar la proposta que fan cap al
ple perquè l’òrgan competent per aprovar aquestes tarifes és el ple. Alguna pregunta? No?
Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? A favor? Quedaria, doncs, el
punt aprovat per unanimitat.

Identificació de l’expedient

Actualització de les tarifes per als serveis
urbans de taxi 2020

Expedient

Serveis Interns/Secretaria/ General /
994/2020

Tràmit

Ordinari

Fets

9
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5. Secretaria. Expedient 994/2020. Aprovar, si s’escau, l’actualització de les
tarifes per als serveis urbans de taxi 2020.

ACTA DE PLE

Sr. Alcalde: És un tema que jo ara mateix desconec si això està així literal i si s’ha ficat
d’alguna manera expressa, si ho marca la norma o no ho marca la norma. En tot cas, ho
traslladarem. Passaríem, doncs, a la votació de retirar el punt de l’ordre del dia. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Doncs, es retiraria per unanimitat dels presents.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Sra. Bargalló: Sí, m’imagino.

1. Vist l’escrit presentat per la Federació Empresarial d’Auto Transport de la Província de
Tarragona (registre d’entrada 2020/269), on proposen l’augment del 0.8 % respecte a la
tarifa vigent.
2. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'àrea de drets socials i serveis a les
persones de data 5 de febrer de 2020.

Fonaments de dret

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents, acorda:
Aprovar la tarifa per als serveis urbans de taxi 2020 pel municipi de Mont-roig del Camp,
proposades per la Federació Empresarial d’Auto Transport de la Província de Tarragona,
que tot seguit s’indica:

Concepte

ACTA DE PLE

1.

Any 2020
euros

Tarifa 1
s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8
hores, dissabtes, diumenges i dies festius.
Baixada de bandera
Km recorregut
Hora d’espera

4,61
1,40
23,01

Tarifa 2
s’aplicarà els dies feiners de 8 20 hores.
Baixada de bandera
Km recorregut
Hora d’espera

3,87
1,19
21,42

Suplements:
Recollida a domicili
Maletes
Animals
Sortida estació
Càmpings direcció Cambrils
Suplement més de 4 passatgers (incloent-hi tots els
passatgers)

2.

2,75
1,09
1,09
1,13
7,01
3,12

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

10

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a
l’actualització dels preus i tarifes que regula el Decret 149/1988, de 28 d’abril, entre els que
es troben les tarifes dels serveis d’autotaxis.
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1.

3.

Notificar als taxistes del municipi que hauran d’aportar a l’Ajuntament la verificació de l’ITV
del taxímetre conforme s’han adaptat a les noves tarifes, i es lliurarà el títol de llicència amb
les noves tarifes.

Peu de recursos

Sr. Alcalde: El punt sis és la desafectació del solar destinat a la construcció de l’institut
d’ensenyament secundari de Miami Platja. Aquest punt, com ja hem anat parlant amb diferents
ocasions, és l’últim tràmit per tal de traslladar a la Generalitat el solar amb les condicions que
se’ns van demanar i, a partir d’aquí, iniciar el procediment de redacció i execució del projecte
de l’institut. Alguna pregunta? No? Per part d’Esquerra?
Sra. Aragonès: Sí, bé, nosaltres, per descomptat que hi votarem a favor però estem veient que
és un tema que no acabem de desencallar, aquest tema de l’institut de Miami. Entenem que
calen uns tràmits respecte al terreny i altres qüestions i que això ha complicat la seva gestió
però, alhora, pensem que s’està retardant molt en tots els tràmits en general. Ens agradaria
saber en quin punt estem, és a dir, una cosa és la cessió del terreny, voldríem saber quina és
la documentació necessària i imprescindible que encara falta entregar a Serveis Territorials
perquè, d’alguna manera, detectar si és que anem tard, estem dins de terminis... Recordo que
s’ha d’endegar tot el tema del cronograma per poder també donar inici a tot aquest procés
participatiu sobre el model d’institut que es vol i, aleshores, temem que tota aquesta
documentació que està pendent d’entregar faci endarrerir tots aquests passos. Per tant, ens
agradaria saber la documentació que falta lliurar i què està passant i què és el que dificulta no
poder-ho tenir presentat quan toca.
Sr. Alcalde: En aquests moments l’última documentació que ens consta que faltaria seria això,
la resta, penso que era el topogràfic, ja està enviat; per lo tant, l’últim pas és aquest. S’ha
retardat, principalment, perquè la situació del sòl, en el seu moment, del sòl que tenia
disposició l’ajuntament i que enteníem que, a més a més, era el sòl més idoni en el seu
moment no era propietat de l’ajuntament, era propietat per una resolució judicial però aquesta
resolució judicial fins que s’ha fet efectiva i fins que s’ha canviat l’ús i la desafectació del sòl,
doncs, ha portat que ens retardem com a mínim sis mesos. Quina és...a partir d’ara? A partir
d’ara, com ja hem explicat en diferents ocasions, amb tota aquesta documentació el
11
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En aquest punt s’incorpora el regidor Quique Moreno Herrero.

ACTA DE PLE

6. Secretaria. Expedient 13640/2019. Desafectació del solar destinat a la
construcció de l’institut d’ensenyament secundari de Miami Platja.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

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 interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Departament inicia el procés de licitació de la redacció del projecte en el qual es contempla,
com bé ha explicat vostè, un procés de participació ciutadana i que es dona veu a la comunitat
educativa en el seu conjunt per tal de definir tots plegats quin és l’institut que s’adapta més a la
nostra població, en aquest cas, a Miami platja. Jo crec que anem amb un retard de mig any del
que teníem d’haver anat i una miqueta donat tot per això.

Sra. Aragonès: Aleshores, avui aprovem la desafectació però caldrà també aprovar la cessió,
no?

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Sr. Alcalde: Es va entregar un topogràfic en el seu moment però el Departament va considerar,
una vegada revisat això, i això ens ho van comunicar tres o quatre setmanes, que no era
suficient el grau, no es diu grau, el detall, el nivell de detall del topogràfic i aleshores s’ha
encarregat urgentment un altre. Nosaltres en van passar un i, en el seu moment, jo entenc que
el Departament, a lo millor, no va valorar...perquè nosaltres no hem pogut enviar perquè, si no,
no ho haguéssim pogut fer fins ara, tota la documentació de cop, sinó que hem anat enviant
documentació i el Departament, a lo millor, al no veure tota la documentació, no ha revisat i,
aleshores, ha anat revisat i ens ha anat dient. De la mateixa manera que amb el Departament
vam intentar que la cessió del sòl fos amb una fórmula que no fos tant llarga en el temps sinó
més ràpida però el Departament tenia els seus criteris de com s’havia de cedir aquest sòl —
que són els que tenen i ens hem d’adaptar, evidentment— però hi havia altres fórmules
jurídiques però, bueno, ells creien que no havia de ser així i, al final, ens hem anat adaptant tal
com deien ells i, bueno, probablement, per la situació del sòl, com deia, ens hem retardar sis
mesos.

ACTA DE PLE

Sra. Aragonès: Quan es refereix al topogràfic, aquesta documentació que ha anomenat ara,
està ja entregada?

Sra. Aragonès: No passa pel ple?
Sr. Alcalde: També passa pel ple? Ah! D’acord. Bueno, pues, aleshores faltaria la cessió, una
vegada estigui desafectat.
Sra. Aragonès: I, podem preveure més o menys de quin termini podem estar parlant per poder
fer la cessió definitiva?
Sr. Alcalde: S’ha d’aprovar...aquest procés ha de passar, si vols agafar...
Sr. Secretària: Primer hi ha que sotmetre a informació pública l’acord inicial del ple de cessió
perquè en l’anterior ple es va fer una clàusula de condició suspensiva. En aquest cas, com que
ja està desafectat, ja es pot continuar amb l’expedient, amb el següent expedient que és el de
la cessió, i llavors hi ha que sotmetre a informació pública 20 dies i, després d’això, es remetrà
la certificació de que en el seu cas no hi hagi hagut al·legacions i, l’acord definitiu del ple,
després.
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Sr. Alcalde: Sí però això penso que no passa pel ple.

Sr. Alcalde: No? Passaríem, doncs...Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria,
doncs, aprovat per unanimitat.
Expedient núm.: 13640/2019
Procediment: Desafectació de Béns de Domini Públic

Fets

b)

Informe de l’Arquitecte municipal relatiu a la valoració del bé en qüestió.

c)

Informe tècnic del cap de la Unitat de Patrimoni, relatiu a l’oportunitat, necessitat i
legalitat de la desafectació del bé, segons la legislació vigent.

d)

Certificat de Secretaria sobre l’anotació del bé a l’Inventari de Béns d’aquest
Ajuntament.

e)

Certificat d’incripció del bé al Registre de la Propietat.

f)

Certificat de Secretaria relatiu al compliment del tràmit preceptiu d’informació pública i
de la constancia de que no s’han formulat al.legacions.

g)

Informe de conformitat de l’Interventor.

2. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Gestió Interna i
Govern Obert de data 5 de febrer de 2020.

Fonaments de dret
— Els articles 22.2.l), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
_ L'article 8 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals.
— Els articles 204ss del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
13

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Informe previ de Secretaria relatiu al procediment i la legislació aplicable per a dur a
terme la desafectació del bé de domini públic “solar situat al Carrer Sta Llúcia, núm. 10
d'aquest municipi; Núm. de referència cadastral: 6631901CF2469S0001AG”.
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a)

ACTA DE PLE

1. A l’Expedient de referencia hi conste la següent documentació:

_ Els articles 20ss del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels presents, acorda:
Primer.- Aprovar definitivament la desafectació del bé referenciat, “solar situat al Carrer Sta
Llúcia, núm. 10 d'aquest municipi; Núm. de referència cadastral: 6631901CF2469S0001AG”,
que passa de ser un bé de domini públic a bé patrimonial.

7. Cicle Complert de l'Aigua. Expedient 5550/2019. Nomenar, si s’escau, el
representant de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, i el seu substitut, per a la
Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
(CONGIAC).
Sr. Alcalde: El següent punt és nomenar, si s’escau, el representant de l’ajuntament de Montroig i el seu substitut per la Junta Rectora del Consorci per la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya. Amb aquest punt, fa un ple o dos, vam passar l’adhesió de l’ajuntament a aquest
Consorci, concretament per l’empresa Nostraigua, i ara aquest Consorci ens demana nomenar
dos representants i el que faríem aquí és passar pel ple el nomenament que, en aquest cas,
seria el regidor delegat i l’alcalde. Alguna pregunta? No? Vots en contra? Abstencions? Vots a
favor? Doncs, quedaria aprovat el punt.
Identificació de l’expedient: Adhesió de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp al Consorci per a
la Gestió Integral de l’Aigua de Catalunya (CONGIAC)
Número d’expedient: Serveis Interns / Secretaria General / Cicle Complert de l’Aigua / ir / Exp.
5550/2019
Tràmit: Nomenament de representants

Fets
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió celebrada el 13
de novembre de 2019 adopta l’acord següent:
14

ACTA DE PLE

Quart.- Donar trasllat d’aquesta circumstància al Registre de la Propietat perquè procedeixi a
deixar constància d'aquest canvi mitjançant els corresponents seients o anotacions registrals.

Codi Validació: 3NPK5STLMKS3GNWAMJW5F72ZK | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 43

Tercer.- Anotar al Llibre d’Inventari de Béns de la Corporació l'alteració de la qualificació
jurídica que ha sofert el bé.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Segon.- Realitzar l'acte de recepció formal del bé que ha estat desafectat, de conformitat amb
l'article 8.3 del Reglament de Béns de les Entitats Locals.

1. Aprovar inicialment l’adhesió del municipi de Mont-roig del Camp al Consorci per a la
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, constituït pels municipis d’Arenys de Munt, Bellpuig,
Campdevànol, Camprodon, Collbató, Figaró-Montmany, Llanars, Lliçà de Vall, Manresa,
Mataró, Montornès del Vallès, Olost, Prat de Llobregat, Reus, Sant Bartomeu del Grau,
Tremp, Vacarisses, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, a partir de l’1 de gener de
2020, així com aprovar, també, els Estatuts pels quals es regeix l’esmentat Consorci,
publicats al BOP de data 3 de desembre de 2015, amb reserva del punt 5 d’aquests
estatuts.

4. Facultar a l’alcalde per a l’execució dels presents acords.
5. Notificar els presents acords al CONGIAC, als efectes previstos a l’article 1.3 dels
Estatus del CONGIAC.
6. Comunicar a l’Àrea d’Intervenció l’import de les despeses imputables a l’exercici 2020
per tal de preveure-les al pressupost del exercici.

ACTA DE PLE

3. Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a efecte de
presentació d’al·legacions o reclamacions, mitjançant inserció d’anunci al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament. De no presentar-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense
necessitat de nou acord.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

2. Aprovar la imputació de la despesa corresponent a les despeses de quota anual
(2.400,00 €) i d’aportació al fons patrimonial (1.536,67 €) a l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp, per ser l’ens consorciat, corresponent a una despesa de l’exercici 2020.

2. El Secretari accidental de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en data 28 de gener de 2020,
emet el certificat que es transcriu a continuació:
Que consultats els documents i arxius al meu càrrec, en relació amb l’aprovació inicial de
l’adhesió al CONGIAC, resulta que:
L’anunci de la adhesió al Consorci per la gestió integral d’aigües de Catalunya, i els
estatuts pels quals es regeix, ha estat publicat en el BOPT núm. CVE 2019-10836, de data
5 de desembre de 2019, i en el DOGC núm. 8017, de data 5 de desembre de 2019 i
exposat al públic en el taulell d’edictes electrònic d’aquest Ajuntament durant el període
reglamentari sense que s’hagi presentat cap reclamació i/o al·legació, pel que queda
aprovat definitivament.
I perquè consti i als efectes oportuns expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de Sr.
Alcalde.
3. L’article 8 dels estatuts del CONGIAC estableixen que la Junta Rectora, com a òrgan
superior del Consorci, està formada per representants de tots els ens consorciats, nomenats i
substituïts lliurement pels òrgans de govern respectius. Així mateix, estableixen que cadascun
dels municipis consorciats tindrà dret a nomenar un únic representant en la Junta Rectora. No
15
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7. Notificar els presents acords a l’EPEL NOSTRAIGUA als efectes oportuns.

obstant, els vots emesos per cada representant seran ponderats en funció del nombre
d’habitants gestionats pel municipi al qual aquell representi.
4. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea d'espai públic, territori i
sostenibilitat de data 5 de febrer de 2020.

Fonaments de dret

4. L’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els ens locals poden establir
convenis o consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, per tal d’instrumentar
fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
5. Els articles 312 a 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya, regulen l’objecte, el caràcter, la constitució, el règim i la forma de gestió, els
estatuts, els òrgans, el funcionament, el règim financer, el pressupost, el patrimoni, la separació
de membres i la dissolució dels consorcis.
6. Els articles 269, 270 i 271 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen els consorcis, el règim i
formes de gestió i els estatuts del consorci.
7. Els articles 118 a 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
regulen la definició i activitats pròpies, el règim jurídic, el règim d’adscripció, el règim de
personal, el règim pressupostari de comptabilitat control economicofinancer i patrimonial, la
creació, el contingut dels estatuts, les causes i procediment per a l’exercici del dret de
separació d’un consorci, els efectes de l’exercici del dret de separació d’un consorci i de la
dissolució dels consorcis.
8. La modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, va
ser aprovada inicialment per acord de la Junta Rectora el 31 de març de 2015 i ratificat
posteriorment per tots els seus membres, amb text íntegre publicat mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de desembre de 2015, i anuncis publicats al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7013 de 7 de desembre de 2015 i al BOPT número
288 de 10 de desembre de 2015.
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3. L’article 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que tots els municipis han de prestar,
com a mínim, el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram.

ACTA DE PLE

2. L’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, estableix
que tots els Municipis ha de prestar obligatòriament el servei d’aigua a domicili i evacuació i
tractament d’aigües residuals.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, estableix
que el municipi és l’administració competent per a la prestació del servei d’aigua a domicili i
evacuació i tractament d’aigües residuals.

9. L’article 32 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic, defineix els
mitjans propis personificats i els encàrrecs dels poders adjudicadors als mitjans propis
personificats. Aquest article regula de forma detallada els supòsits en els quals una entitat pot
tenir la consideració de mitjà propi personificat respecte a una altra entitat pública. Analitzada
aquesta regulació es considera que no es garanteix, en el cas de CONGIAC, el compliment de
tots els requisits establerts. Per aquest motiu s’informa de forma favorable l’adhesió de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp al consorci CONGIAC, tot i que fent reserva en relació a
l’article 5.2 dels seus estatuts que ho consideren mitjà propi personalitzat.

2. Nomenar el senyor Vicente Pérez Mula, com a membre substitut del senyor Fran Morancho
López a la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya.
3. Notificar aquests acords al CONGIAC als efectes oportuns.
4. Notificar els presents acords a l’EPEL NOSTRAIGUA als efectes oportuns.

8. Festes. Expedient 669/2020. Aprovació de la festa tradicional de bous a la
plaça
Sr. Alcalde: El següent punt és aprovació de la festa tradicional de bous a la plaça. En aquest
cas, també, el que fem és aprovar les dates i la celebració de la cursa, perdó, dels bous a la
plaça que es fan tradicionalment al nucli de Miami Platja i està previst pel 18 de juliol a les sis,
de sis a nou a la plaça del Cinquantenari i el 19/07, de sis a nou, també a la plaça del
Cinquantenari. Per part del grup d’ARA? Per part del grup d’Esquerra?
Sra. Aragonès: Esquerra MES votarem en contra. Malgrat entenem que és una festa
tradicional, etcètera, no estem d’acord amb els espectacles amb animals. Llavors, també
sabem que la modalitat d’aquests bous a la plaça no requereixen un informe veterinari
postespectacle sinó que es fa de forma prèvia i es fa tal com diu la normativa però pensem que
no té res a veure l’estat de l’animal abans de l’espectacle i que per valorar si els animals, les
bèsties, pateixen algun dany el que s’hauria de fer és un informe o fer una valoració
postespectacle per poder detectar què...si l’animal en el cas que hagi patit algun tipus de mal.
Entenem també que extremaran les mesures per l’entrada de menors i la beguda, el consum
de begudes alcohòliques que sabem que en tenen cura i hi estan a sobre però cada any no
deixen d’aparèixer imatges que, d’alguna manera, contradiuen aquestes mesures de seguretat.
17
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1. Nomenar el senyor Fran Morancho López, en representació de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp, com a membre de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya.

ACTA DE PLE

El Ple de l'Ajuntament, amb 13 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM; Junts i
AMM-VX+) i 3 abstencions (grup municipal: ERC-MÉS-AM) acorda:

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

10. L’article 8 dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
estableix la composició de la Junta Rectora d’aquest consorci.

Per tant, sí que els demanem que màxima rigorositat amb aquest tema, i miro al Sr. Redondo
perquè entenc que és el regidor de Festes i també ha de vetllar una mica perquè es protegeixi
tot aquest tema.
Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies. Per part del grup de Junts? Passaríem, doncs, a la votació. Vots
en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat. Ha estat al cas, Sra.
Secretària? Sí? Vale
Identificació de l’expedient: Correbous 2020
Número d’expedient: Serveis Interns / Secretaria General / Àrea de Festes /dc /
Exp_669_2020

Vist que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, és l’organitzador de la festa tradicional
d’espectacles taurins que es celebra anualment a Miami Platja per la programació de la
Festa Major de Sant Jaume 2020.

2.

Vist que el programa d’espectacles taurins previstos està detallat en el quadre annex:

Dia

Modalitat

Hora inici

Hora final

18.07.2020

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

19.07.2020

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

Lloc
Plaça del
Cinquantenari
(Miami Platja).
Plaça del
Cinquantenari
(Miami Platja).

3. Vist el dictamen favorable de la Comissió de l'Àrea de drets socials i serveis a les persones
de data 7 de febrer de 2020.

Fonaments de dret
1. Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

18

Codi Validació: 3NPK5STLMKS3GNWAMJW5F72ZK | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 43

1.

ACTA DE PLE

Fets

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Tràmit: Ordinari

El Ple de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM i Ferran
Pellicer Roca (AMM-VX+); i 4 abstencions (grup municipal: Junts i Elvira Montagud
Pérez (AMM-VX+) i 3 vots en contra (grup municipal: ERC-MÉS-AM) acorda:
1. Aprovar la celebració de la festa tradicional i el programa d’espectacles taurins previst per
la Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja 2020, tal i com segueix:

Hora final

18.07.2020

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

19.07.2020

Bous a la plaça

18.00 h

21.00 h

Lloc
Plaça del
Cinquantenari
(Miami Platja).
Plaça del
Cinquantenari
(Miami Platja).

9. Afers sobrevinguts

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
dels presents la inclusió dels següents assumptes sobrevinguts en l’ordre del dia.
Sr. Alcalde: Passaríem al següent punt que seria Afers sobrevinguts. Tal com vam comentar ja
a la Junta de Portaveus, ja els hi vam explicar, i tal com han rebut, crec que el dilluns ho van
rebre, hi ha un afer sobrevingut, en aquest cas, és aprovar si s’escau la nominació del Parc
esportiu Lili Álvarez. Primer hem de votar la incorporació d’aquest punt a l’ordre del dia, I, si els
sembla bé, passaríem a la votació de la incorporació. Vots en contra? Abstencions? Vots a
favor? Quedaria el punt incorporat.

10. Afer sobrevingut. Cadastre. Expedient 1532/2020. Aprovar, si s’escau, la
nominació de “Parc esportiu Lilí Alvarez”.

Sr. Alcalde: A partir d’aquí, el que proposa l’equip de govern és nomenar oficialment el parc
esportiu que hi ha darrere l’església, tradicionalment se li diu “pista d’estiu” o “parc de darrera
l’església”, i el que treballàvem feia temps en buscar un nom que pogués ser representatiu i
donar resposta, en certa manera, al significat d’aquest parc multiesportiu i buscant hem trobat
el nom d’una esportista, la primera esportista espanyola que va anar a uns Jocs Olímpics, A
més a més, era una esportista que practicava diferents esports. Va ser una avançada en el seu
temps en el món de l’esport i en d’altres coses i el que hem cregut oportú és ficar el nom del
parc amb el nom de Lili Álvarez. No sé si tenen alguna pregunta...sí.
19
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Hora inici
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Modalitat

ACTA DE PLE

Dia

Sr. Pellicer: És cert que algun familiar seu estava relacionat amb Miami?
Sr. Alcalde: No faci cas de les xarxes socials que menteixen.
Sr. Pellicer: És que ho va posar aquest senyor.
Sr. Alcalde: Ja, per això ho dic. Aquest matí m’ho ha ensenyat, dic “jo no en tinc ni idea”.
Sr. Pellicer: Només, arran d’això, preguntava.

Sr. Alcalde: Estic d’acord, li puc ben assegurar que portem uns quants mesos dintre de l’equip
de govern valorant diferents noms i buscant un que fos prou significatiu per ficar-li al parc. Li
hem donat voltes, no hem trobat ningú i, al final, és un parc que té molt èxit, hi van moltíssims
nens, que té molta vitalitat i hem pensat que, a més a més, els nens sabessin qui era aquesta
persona, el que va representar, que era una dona, que... Hi ha una sèrie de valors que van
acompanyats d’aquest nom, que enteníem, perquè si haguéssim trobat algú que fos significatiu
per ficar-li el nom, ho haguéssim fet però de veritat que no...
Sr. Pellicer: Suposo que, també, les primeres persones que van arribar a Miami també eren
prou aventurers i prou [Inaudible, 26:03] en una zona que estava molt complicada
Sr. Alcalde: És veritat però tenim una escola, sí, tenim una escola que es diu Marcel·lí Esquius,
tenim altres...però creiem que aquest parc en concret, els valors que volem donar-li i que té, els
representava molt bé aquesta....a més a més, jo no li dic...que això s’ha de fer però, al final,
donar resposta a tots els que han vingut fa molts anys al nucli de Miami en un moment o un
altre és complicat —¿Y por qué yo? Yo llegué antes. Yo llegué después— i entrem en una
dinàmica que és bastant complicada. Per part del grup d’Esquerra?
Sra. Aragonès: Nosaltres tampoc acabem de veure clar el nom proposat. No sé, trobem que no
s’ajusta prou a l’espai del parc esportiu. Malgrat va ser una dona amb una trajectòria esportiva,
no entenem per què ha de ser precisament aquesta. Preguntem també si s’ha fet una recerca
per trobar un nom amb lligam al nucli de Miami, amb un lligam al territori; si l’únic criteri que
s’ha seguit per posar aquest nom és l’esportiu, que de fet és bastant desconegut —jo
personalment en el món de l’esport sóc bastant ignorant però sí que ho he preguntat a gent
relacionada amb el món esportiu i ningú m’ha sabut dir qui era o si havia conegut algun tipus de
20
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Sr. Pellicer: Entenc que fan aquesta proposta i nosaltres hi donarem suport però ens agradaria
que altres propostes fossin amb noms i gent de la zona, de Miami, és a dir, ja sigui el primer
que va arribar o la primera família o el primera que va muntar un supermercat o el primer que
va muntar...jo què sé, el que sigui.

ACTA DE PLE

Sr. Alcalde: Jo vaig parlar l’altre dia amb l’hereu que és el qui està nomenat com a
representant, diguéssim, i no em va traslladar en cap moment el fet de que tenia familiars aquí.
No m’ho va traslladar, a lo millor és primo d’algun Álvarez que tenim, no? Això no ho sé però, si
més no, no m’ho va traslladar.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

(Veus)

Sr. Alcalde: Molt bé. Sí, passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a
favor? Quedaria, doncs, el punt aprovat.
Identificació de l’ expedient: Assignar topònim menor a una plaça de Miami Platja.

21

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Sra. Bargalló: Nosaltres també volíem fer un comentari sobre, una mica, el procediment per
triar el nom d’aquesta senyora. Pensem que, una miqueta en la línia d’Esquerra, doncs, que no
és un personatge molt conegut i, en canvi, aquesta plaça sí que té una afluència molt gran de
públic jove. El que ens hauria agradat més és que el nom derivés d’un procés de participació
ciutadana que fos per part de particulars o per part d’entitats esportives i culturals que
haguessin pogut donar la seva opinió i també algunes idees, que ja entenem que és difícil
arribar a buscar un nom, un topònim per una plaça que és d’ús popular. Valorem aquesta
esportista com la Lili Álvarez que va ser la primera esportista en uns Jocs Olímpics, va ser una
periodista capdavantera que la fa destacar però que, com que no hem pogut participar en el
procés per escollir el seu nom, doncs, tenim certs dubtes en què sigui el personatge més adient
per representar aquesta plaça pel poc arrelament al municipi i jo diria que a Catalunya tampoc.
Ja sabem també que el Consistori ha fet passos en aquest sentit perquè hi haguessin
personatges que són vius i que són actualment esportistes i que això no ha pogut ser però
potser també pensem que un personatge actual esportista també hauria pogut donar una mica
més de vitalitat a l’hora de donar-li el nom assistint i donant-nos una mica de difondre la imatge
del municipi a fora. En aquest cas, no ens agrada molt que s’hagi aprovat com un afer
sobrevingut però, donat que no tenim una proposta que diguem “és molt millor que aquesta”, en
aquest cas votarem a favor però això, volíem manifestar simplement que, el procediment,
pensem que hagués pogut ser una mica més participatiu.
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Sr. Alcalde: Molt bé. Per part del grup de Junts?

ACTA DE PLE

referència—; o es podria també lligar amb el nom d’alguna dona també amb trajectòria
esportiva però també amb una implicació especial en la societat en general. Bueno, una
miqueta la curiositat, per què aquest nom i no pas un altre. Una dona nascuda a Itàlia que sí
que va ressaltar amb el tenis però tampoc ho va fer en la primera línia d’aquesta disciplina. A
nosaltres se’ns han ocorregut d’altres noms i no per fer una contraproposta sinó entendre per
què el nom de Lili Álvarez que no té cap connexió amb Miami i no, per exemple, la Laia Palau,
la Kathrine Switzer, que va ser la primera corredora de marató i referent per a qualsevol
esportista, en aquest cas, si volem donar valor en el sentit de que sigui un nom de dona. I
qualsevol persona que defensi la igualtat de gènere hagués pogut proposar la Kathrine o la
Laia Sanz, per exemple, o l’olímpica Laura Orgué o la [Inaudible, 28:50] que va trencar
realment barreres dels estereotips de la inferioritat física de les dona davant dels esports o
l’Ana Maria Martínez Sagí que també va practicar el tenis, en aquest cas, com la Lili Álvarez, i
entenia l’esport com una necessitat per portar les dones cap a la modernitat i, així, un llarg
etcètera, no? Pensem que seria també important que fos un nom actual. Per què? Perquè,
d’alguna manera, si és un espai que majoritàriament els seus usuaris són joves, és el nostre
jovent, pensem que el nom s’identificaria molt més amb ells. Fins i tot volem anar una miqueta
més enllà, poder haver fet un procés participatiu perquè siguin els mateixos joves que
haguessin pogut triar el nom de l’espai perquè així se l’haguessin pogut fer més seu. Bé,
aquesta és una miqueta la nostra postura, que no veiem la Lili Álvarez, que ningú la coneix,
poder-la identificar amb un espai esportiu molt concorregut, sobretot identificat amb uns usuaris
joves que penso que aquí haguéssim pogut tenir canxa a través del nostre jovent que
l’haguessin pogut sentir el seu espai havent triat el nom que els hi hagués agradat més a ells.

Número d’expedient: 1532/2020
Tràmit: Urgència

Fets:

2. Considerant la necessitat d’identificar l’espai assignant-li un topònim, i atès l’ús esportiu al
qual està destinat, el nom proposat és el de “Parc esportiu Lilí Alvarez”.

4. Vist l’informe del Cap del departament del Cadastre, on consta que revisat el Nomenclàtor de
Toponímia del terme municipal i Vies públiques no existeix cap topònim amb aquest nom, per
tant no hi ha cap impediment tècnic-administratiu per l’aprovació.
5. Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió ordinària de
data 29 de juliol de 2004, en el qual foren aprovats els criteris bàsics i preceptius per establir el
nomenclàtor.

ACTA DE PLE

3. Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió ordinària de
data 29 de juliol de 2004, en el qual foren aprovats els criteris bàsics i preceptius per establir el
nomenclàtor.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

1. Per Providència d’Alcaldia de data 10 de febrer de 2020, s’ha iniciat el procediment
administratiu per nominar l’espai municipal delimitat pels vials av. Saragossa, c. Gran Canària,
av Diputació, i l’església de Miami Platja, atès que s’han executat obres d’arranjament per tal
de reconvertir-lo en un parc esportiu d’ús públic per esbarjo del habitants del nucli i visitants.

1.

Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

2.

Articles 7 i 12 de la Llei 7/1983, de 18 d’abril de Normalització lingüística a Catalunya.

3.

Article 52 del DL 2/2003, de 18 d’abril, del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.

4.

Article 108 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

5.

Article 105.2 de l’Ordenança Reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics
de Mont-roig del Camp: “La denominació de les vies públiques podrà fer-se d’ofici o a
instància de part. La resolució de l’expedient correspondrà al Ple de l’Ajuntament.”.

6.

Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

El Ple de l'Ajuntament, amb 13 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; IMM; Junts i
AMM-VX+) i 3 abstencions (grup municipal: ERC-MÉS-AM) acorda:
22
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Fonaments de dret

1. Aprovar, si s’escau, el topònim de “Parc esportiu Lilí Alvarez”, per la identificació de l’espai
municipal delimitat pels vials av. Saragossa, c. Gran Canària, av Diputació, i l’església de
Miami Platja
2. Sotmetre l’expedient a informació pública, per mitjà d’edicte al BOPT i exposició al tauler
d’anuncis municipal durant el termini de 30 dies, dins el qual es podrà examinar l’expedient
i presentar les al.legacions que es considerin oportunes. Si no es produeixen reclamacions
l’acord esdevé definitiu.
3. Incorporar el nom aprovat al nomenclàtor municipal.

Aquesta moció és retira per un major estudi.
Sr. Alcalde: Passaríem ja a mocions. Ha presentat dues mocions el grup d’Esquerra. Si volen
fer ús de la paraula.
Sra. Aragonès: Sí. La primera...hi ha una moció sobre el nom de l’estació de tren a l’Hospitalet
i una altra moció referent a l’activitat d’aparcament de caravanes. Aquesta segona la defensarà
el company Vilajosana. Pel que fa a la moció que proposava el canvi de nom de [Inaudible
33:14] de l’Hospitalet de l’Infant per tal que es passi a denominar Hospitalet de l’Infant-Montroig-Miami, uns minuts abans del ple el portaveu del PSC —o no sé...entenc que és equip de
govern, poder? Vale, perdoni, de l’equip de govern— ens ha demanat que retiréssim la moció
perquè es vol proposar un acord de ple, com a punt de ple, el fet de demanar, exactament, la
finalitat, la mateixa? El canvi de nom de denominació. Però el que vostès proposen és que no
sigui Hospitalet de l’Infant-Mont-roig-Miami sinó que proposen Hospitalet de l’Infant-Miami,
d’acord? És així? Val. Nosaltres estem disposats a transaccionar la seva proposta perquè la
finalitat és aquesta, és a dir, l’objectiu és que s’aprovi la moció. Entenem que la prioritat és la
localització geogràfica de la mateixa manera que Hospitalet de l’Infant no ha inclòs el nucli de
Vandellós, doncs, si d’alguna manera el nom de Mont-roig destorba per aquí al mig i el que
podem veure és el nom d’Hospitalet-Miami, escolta, nosaltres ens hi avenim perfectament.
Sr. Alcalde: Volen retirar la moció?
Sra. Aragonès: Volem retirar la moció si...
Sr. Alcalde: O no? Si la retiren, bé. Si no, la votem.
Sra. Aragonès: Nosaltres volem retirar la moció...

23
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nova estació de tren de l’Hospitalet de l’Infant per tal que passi a
denominar-se “ “L’HOSPITALET DE L’INFANT-MONT-ROIG/MIAMI”
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11.1. Moció que presenta el grup municipal ERC-Més sobre el nom de la

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

11. Mocions

Sr. Alcalde: Però és que ja ha fet una explicació, ja ha fet una argumentació que, en cap cas,
és el que nosaltres volem. Si el company portaveu li ha demanat retirar la moció amb uns
arguments determinats i vostè ha introduït uns altres arguments per introduir ja un debat dintre
de la moció que precisament nosaltres el que no volíem era entrar en aquest debat. Aleshores,
la meva pregunta és si continua defensant la moció i volent-la defensar o la retira?
Sra. Aragonès: No, no, jo li he explicat perfectament al senyor...
Sr. Alcalde: Però és que no són els motius pels quals...
Sra. Aragonès: Nosaltres, si veiem que enlloc de la moció...

Sr. Alcalde: Vostè ha ficat paraules del portaveu amb la seva boca que no són certes i,
aleshores, aquí, únicament s’ha parlat d’un tema en concret i amb un motiu però no és tot el
que ha dit vostè.
Sra. Aragonès: Bueno...el Sr. López m’ha dit que la proposta seria, enlloc d’una moció, que
presentarien un punt al ple però la proposta que es faria no seria el nom que proposem
nosaltres, la proposta que es faria...
Sr. Alcalde: Els motius que vostè ha dit per no ficar això no són certs, no són certs. Insisteixo, o
defensen o entrem en el debat...

ACTA DE PLE

Sra. Aragonès: No, si em deixa acabar d’explicar, li explico.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Sr. Alcalde: Vostè ha ficat, vostè ha ficat paraules...

Sr. Alcalde: En el debat...no, insisteixo en el sentit de que o entrem en el debat...
Sra. Aragonès: Jo li estic dient que si vostès creuen que entrant per un punt del ple la mateixa
proposta que fèiem nosaltres avui en forma de moció serà molt més efectiu, nosaltres
endavant, retirem la moció i passarà, doncs, quan creguin convenient, Això sí, si us plau, facin
amb un temps prudencial. És a dir, d’alguna manera aquesta moció nosaltres ja la volíem
entrar el mes d’octubre, vostès ens van dir que estaven en tràmit, amb xerrades que, fins i tot
aquests últims dies ho hem vist en la premsa, amb l’equip de govern de l’Hospitalet i, per tant,
també entenc que, de tots els temes que es parlen, aquest tema deu estar sobre la taula. El
mes d’octubre ens va demanar que ho mantinguéssim, que ho aturéssim perquè hi hauria la
possibilitat de poder arribar a un acord. Hem passat uns mesos prudencials, tornem a passar la
moció. Si vostès el que ens demanen és que canviem la nomenclatura que nosaltres
demanàvem, ho fem. Si vostès ens demanen que, enlloc de la moció, sigui per un punt del ple,
ho fem. Jo, em sembla, que no he dit res que no m’hagi fet arribar el Sr. López.
Sr. Alcalde: El Sr. López li ha dit en algun moment que Mont-roig destorba en la moció? Li ha
dit?
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Sra. Aragonès: No, jo també insisteixo.

Sra. Aragonès: No, això evidentment que ho he fet...
Sr. Alcalde: Molt bé, pues, això, aquesta frase és suficient per dir-li que no. Continuem amb el
debat de la moció. Si vostès la tiren endavant, continuarem el debat, si no...perquè, en cap cas,
en cap cas, li ha dit això el regidor i jo no he estat al davant però en cap cas perquè no s’ha
parlat en cap moment d’aquesta manera sobre la moció sinó en altres termes. Per tant, com no
volem això, per nosaltres no significa això, per això li dic, escolti, si vol entrar en el debat de la
moció, entrem, la defensa i després nosaltres ens posicionarem i, si no, la retira i ja està.

Sr. Alcalde: Li trec la paraula, Sra. Aragonès. Ho sento, ho sento. Sra. Aragonès, li retiro la
paraula.
Sra. Aragonès: M’ha de deixar argumentar.

Sra. Aragonès: Per què no em deixa argumentar-ho, si us plau?
Sr. Alcalde: No. Si vol, entrem en el debat de la moció, llegeix la moció i la defensa i la votem.
Sra. Aragonès: Però vostè...
Sr. Alcalde: No, perquè és el que li he dit al principi. Si entrem a debatre la moció, la debatem
però [Inaudible, 38:51]

ACTA DE PLE

Sr. Alcalde: No, Sra. Aragonès, li retiro la paraula.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Sra. Aragonès: En el moment que nosaltres plantejàvem un nom i, des de l’equip de govern es
planteja...

Sr. Alcalde: Segurament no però jo li demano ara, jo li demano ara...li retiro la paraula una altra
vegada, Sra. Aragonès. És el segon cop, si us plau. Si vostè vol...si volen entrar la moció,
l’entra, l’entra i la debatem. Si diu que no, escolti, res, no passa res, la retirem, fora i ja està.
Però no li torno a donar la paraula si no em diu si continuem amb la moció o no la continuem
perquè és que si no estem entrant en un debat sobre la moció que, a lo millor, després es retira
i això no està bé. O sigui, si hem de debatre una moció...
Sra. Aragonès: No, no, no, perdoni, doncs, no m’he explicat bé.
Sr. Alcalde: Ja sé que no s’ha explicat bé però jo el que li demano, si us plau, és que em digui...
Sra. Aragonès: Si em deixa explicar, jo li contesto.
Sr. Alcalde: Però és que no és una qüestió d’explicar...
Sra. Aragonès: Li responc la pregunta? Li responc la pregunta?
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Sra. Aragonès: Potser no m’he explicat bé, no m’he explicat bé. Vostè ha entès...

Sr. Alcalde: Sí, si us plau. Això és el que li demano. Si continuem amb moció endavant o no.
Això és l’únic que demano.
Sra. Aragonès: Si el que ha de ser més efectiu, ha de ser més efectiu, és retirar la moció i
presentar-ho en el proper ple més immediat sense demorar-nos en el temps com a acord, com
a punt de l’ordre del dia al ple, Esquerra Republicana retira la moció.
Sr. Alcalde: D’acord.

Sr. Vilajosana: Com tots els membres de la Corporació recordaran, en el ple de l’ajuntament del
mes de novembre, concretament del dia 18, es va aprovar una modificació del Pla d’Ordenació
Urbana Municipal que havia de permetre, després d’un treball llarguíssim i de moltes dilacions
al respecte i molts problemes i entrebancs, que havia de permetre, com deia, la legalització i
regularització de l’activitat de l’estacionament de caravanes al nostre municipi. Després de llegir
atentament el document emès pel Departament de Territori de la Generalitat pel que fa a
l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de les activitats de càmping, hem detectat i també
ho han fet l’arquitecte que ha assessorat l’associació de persones que tenen estacionaments
de caravanes en el nostre municipi que és impossible. És a dir, amb el Pla Director Urbanístic
que es vol tirar endavant per part de la Generalitat no serà possible legalitzar i regularitzar
l’activitat d’estacionament de caravanes. Això, des del nostre punt de vista, posa en evidència
un desconeixement profund de la realitat del territori i de les seves dinàmiques
socioeconòmiques. Hem de recordar que aquesta modificació del POUM que va aprovar
l’ajuntament, si mal no recordo, per unanimitat és una aspiració llargament reclamada per part
d’un bon nombre de propietaris agrícoles del municipi que no desitgen altra cosa que dur a
terme sense problemes i de forma regulada una activitat complementària a les explotacions
pageses. A més a més, no se’ns escapa que justament l’activitat de pàrquing, d’aparcament de
caravanes i autocaravanes està molt vinculada amb un sector molt important en el municipi, en
el teixit econòmic del municipi, com és el sector del càmping. Davant d’aquesta situació, el que
proposem al ple del Parlament és que es manifesti públicament en desacord amb la nova
normativa urbanística en tràmit, concretament en l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic
de l’activitat de càmping i, conseqüentment, que s’adreci al Departament de Territori i
Sostenibilitat per tal de requerir una rectificació al respecte que creiem necessària i que
finalment permeti que la modificació del POUM que es va fer el mes de novembre es pugui
acabar d’aprovar i es pugui aplicar. Senzillament això.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per part del grup d’ARA? Per part del grup de Junts? Sí?
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Sr. Alcalde: D’acord, doncs, ara passem a la següent moció.

ACTA DE PLE

11.2. Secretaria. Expedient 1799/2020.Moció que presenta el grup municipal ERCMÉS sobre l’activitat d’aparcament de caravanes a Mont-roig del Camp

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Sra. Aragonès: Per què? Perquè transaccionem, transaccionem la proposta de l’equip de
govern.
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ACTA DE PLE

Sr. Chamizo: A veure, el grup municipal de Junts per Mont-roig Miami volem fer uns comentaris
previs abans de votar la moció proposada pel grup d’Esquerra Republicana i Més Moviment
d’Esquerres. El nostre grup municipal, com bé tots sabeu, ha votat a favor de les dues
modificacions puntuals del POUM que afecten a la regulació de l’ús d’aparcaments de
caravanes, autocaravanes i remolcs-tenda en l’àmbit de sòl no urbanitzable, la del desembre
del 2017 i la del novembre del 2019, perquè tot i que l’activitat de caravanes de pàrquing ja fa
molt de temps que s’hauria d’haver regularitzat, actualment hi ha famílies que basen els seus
ingressos principals ena questa activitat. I això és un tema sensible que com a ajuntament i
com a grups polítics hem de defensar i respectar i així ho hem fet votant a favor d’aquestes
modificacions puntuals del Pla d’Ordenació Urbana Municipal. Per tant, estem d’acord en
treballar per aconseguir que les activitats existents puguin trobar un camí per a ser
regularitzades i, com a grup polític municipal amb vocació de millorar el nostre territori i el
nostre sistema de vida, sí que hem de demanar al Consistori que hem de pensar en molt llarg
termini, hem de pensar que el territori és de tots i que la zona privilegiada en la que nosaltres
vivim l’hem de cuidar, preservar i vigilar perquè així continuï sent i puguem aconseguir projectar
i consolidar un municipi sostenible amb un sòlid posicionament territorial gràcies a la seva
diversitat patrimonial, social i econòmica i una eficient gestió municipal per aconseguir millorar
la qualitat de vida dels nostres convilatans. Ara bé, hem de dir també que el Pla Director
Urbanístic al que es fa referència a la moció d’Esquerra Republicana Més aprovat, no oblidem,
pel govern de la Generalitat format pels grups de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana
té la vocació d’ordenar i preservar el nostre territori, ens agradi més o menys. Les activitats de
càmping inicialment es van instal·lar en zones rústiques perquè la invasió del territori i
l’artificialització del sòl havia de ser mínima, amb construccions lleus com tendes i petits
bungalous però la realitat és que actualment són uns petits pobles amb dos tipus de
construccions. És un tipus de turisme que és molt demanat, molt demandat i que és normal que
es desenvolupi però, des del govern de la Generalitat, també s’han de fer les oportunes
gestions per a preservar el territori i no deixar que aquesta activitat condicioni el nostre futur.
Per altra banda, aquesta moció ens vol presentar l’activitat del pàrquing de caravanes com una
activitat complementària de la pagesia. Nosaltres creiem que aquesta activitat s’ha presentat
com a substitutiva en el cas d’empresaris agrícoles que han vist que les seves explotacions no
tenien el rendiment suficient per poder obtenir uns ingressos dignes. Tots sabem que la
pagesia és un sector molt complicat, un sector que defensarem sempre des del nostre grup
municipal i que hi ha bones i males temporades i que no tots els empresaris agrícoles disposen
d’un calaix suficient per fer front a les males temporades i aguantar a que se’n produeixin de
bones. Per tant, creiem que l’activitat de pàrquing de caravanes ha estat un reaprofitament dels
terrenys rústics i un nou sistema per donar a aquests terrenys un nou rendiment i una nova
activitat. Com molt bé va dir el Sr. Alcalde a la Junta de Portaveus al comentar aquesta moció,
l’ajuntament farà, quan sigui el moment oportú dins dels plaços legals d’al·legacions, totes les
reclamacions i demandes que siguin necessàries per defensar els interessos d’aquesta activitat
econòmica. Creiem que és l’ajuntament qui ha de liderar aquesta reclamació i té com a base
molt important que tots els grups municipals que vam donar suport a la modificació...i té com
una base molt important: que tots els grups municipals vam donar suport a la modificació
puntual, tots. La moció diu textualment: “davant d’aquesta situació, instem al ple de
l’ajuntament a expressar públicament el seu desacord amb la nova normativa urbanística en
tràmit”. Ja ha dit l’ajuntament que ho farà i té tot el suport dels grups municipals i, a més,
aquesta normativa està en tràmit segons diu la modificació, doncs, si està en tràmit, no ens
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Sr. Vilajosana: A veure, que l’ajuntament com a institució ha de liderar aquesta resposta? Obvi,
però és que sempre, quan l’ajuntament assumeix una resolució, pren un acord i l’ajuntament
pren un acord o pren una resolució en el marc del seu màxim òrgan de representació que és el
ple de l’ajuntament. És evident que ho ha de...l’ajuntament no ha de liderar...ha de liderar
sempre l’aplicació o la reclamació de l’aplicació d’uns acords perquè...nosaltres som també
l’ajuntament, és a dir, crec que vostè s’ha confós i es referia a l’equip de govern però els grups
municipals donem suport a l’equip de govern...però vostè ha dit a l’ajuntament [Inaudible 50:29]
Sí, bueno, és igual, sí, sí...crec que no es pot fer...sí, no, no, ni barallar-se ni discutir sinó
deixar-me acabar com a mínim. A veure, quan el Sr. Alcalde comunica que l’ajuntament com a
institució farà tots els tràmits i totes les accions necessàries perquè aquesta situació es pugui
corregir i que aquesta modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Mont-roig es pugui
aplicar, aquesta declaració que fa el Sr. Alcalde, la fa abans o després d’haver conegut la
moció del grup d’Esquerra Republicana Més? Crec que és a posteriori. És a dir, nosaltres
únicament, com que és la nostre obligació de control i d’impuls a l’acció de govern, nosaltres
presentem aquesta moció perquè justament hi ha un determinat col·lectiu de persones
afectades que s’adrecen a nosaltres com a regidors per expressar-nos la seva preocupació i la
manera que tenim de traslladar aquesta preocupació al ple de l’ajuntament que és el seu
màxim òrgan és a través d’una moció perquè no tenim altra manera de fer-ho que aquesta o
formular una pregunta. És a dir, una cosa és que...crec que s’està confonent el “tocino” amb la
velocitat. La segona cosa...i evidentment el grup d’Esquerra MES donarà tot el suport a les
accions que l’equip de govern en representació de tot l’ajuntament emprengui al respecte, com
no podria ser d’una altra manera. En segon lloc, la reiteració sobre que el document aquest del
Pla Director urbanístic de càmpings és un document aprovat pel govern de la Generalitat del
qual en forma part Esquerra Republicana, miri, a mi això m’és una mica igual perquè nosaltres,
al menys jo personalment que a més a més no sóc, no pertanyo a Esquerra Republicana,
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Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Vol respondre?

ACTA DE PLE

avancem i deixem treballar a l’ajuntament que lideri i faci tot el que estigui al seu abast per
donar resposta a aquest tema i a la ciutadania. Què guanyem presentant aquesta moció?
Pensem que res perquè tots els aquí presents ja hem donat la nostra aprovació. Respecte al
segon punt de la moció que diu “adreçar-se al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal de
requerir la necessària rectificació al respecte sobre l’activitat d’aparcament de caravanes que
està vinculada al sector del càmping de gran importància a Mont-roig del Camp”. Dues cosetes
molt ràpides. Primer, ull amb això perquè, com he dit abans, no ha estat el Departament de
Territori i Sostenibilitat únicament qui ha aprovat només això. Ha estat el govern de la
Generalitat del que vostès, Esquerra Republicana, formen també part i, per tant, han donat
suport a aquest Pla Director Urbanístic del càmpings del que no estem satisfets ningú. I, segon,
qui aprova el Pla Director Urbanístic del càmpings són els polítics, estem d’acord, però en base
a uns informes que fan els tècnics de la Generalitat que, malauradament, en aquest cas són
negatius pels nostres interessos. Que hem de requerir a un tècnic que fa la seva feina de
manera independent que rectifiqui per a beneficiar a un municipi en concret? Què pensarien els
nostres tècnics municipals si no els deixéssim fer la seva feina de manera independent i
tècnica? Crec que no és el més lògic. Aquesta és la nostra reflexió com a grup municipal,
nosaltres donarem suport per coherència política ja que hem votat les dues modificacions
puntuals del Pla d’Ordenació Urbana Municipal i perquè aquest ajuntament i l’equip de govern
és qui, aquest tema, el lideri amb el suport de tots els grups municipals, que ja el té, per cert.

nosaltres com a grup municipal al que venim aquí és a defensar els interessos del municipi i el
govern de la Generalitat, com el govern de l’Estat o com qualsevol altre govern, pot fer coses
que ens poden semblar correctes i pot fer coses que ens poden semblar incorrectes. En aquest
cas, nosaltres creiem que això no és correcte i, com que creiem que no és correcte, ho diem
públicament i, a més a més, instem al conjunt de l’ajuntament a expressar-se també
públicament de que no estem d’acord amb això. Dit això, la moció no ha de servir per impedir o
per posar obstacles a l’acció que hagi de fer l’ajuntament com a institució en defensa dels
interessos del municipi, senzillament és una manera d’impulsar i de donar un toc d’atenció
sobre la importància que nosaltres donem a aquest tema. I punt, res més. No tenim cap interès
en entrar en polèmiques que l’únic que fan és distreure’ns de l’objectiu principal que és
precisament aquest.

Sr. Alcalde: Gràcies. Sí, per al·lusions.
Sr. Vilajosana: A veure, Sr. Pellicer, amb tot el carinyo, vostè acaba de fer un monument a la
demagògia en aquests moments. I —perdoni, deixi’m acabar, si us plau— perquè vostè també
ha sigut membre d’aquest partits que cita [Inaudible, 55:23], escolti’m...
Sr. Alcalde: Senyor... No, però...deixi’l acabar, Sr. Pellicer.
Sr. Vilajosana: No, només dir que ho trobo...el fet de que el grup municipal adopti una resolució
o prengui una postura que no és coincident amb el que poden defensar les seves cúpules o els
seus representants en el govern denota precisament la nostra capacitat d’independència i la
nostra capacitat de prendre decisions i de defensar el territori quan convingui. I, per tant, no sé,
ho he trobat una mica fora de to. I, amb el tema de les platges...
Sr. Alcalde: Si voleu introduir coses, aneu introduint però la moció es diluirà...
Sr. Vilajosana: No, perdoni. Ja està.
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Sr. Pellicer: Jo acabo de sentir aquest debat...escoltin, mirin, els hi dic, en aquest moment em
dirigeixo a vostès que són Junts pel Sí i Esquerra, avui vostès estan al govern de Catalunya i
prenen decisions i —em sap molt greu dir aquesta paraula però ja en buscaré una altra— de
putejar a la gent del nostre municipi. I, si volen, la canvio. És a dir, prenen decisions en contra
dels interessos de la gent del nostre municipi, aquesta és la història. I aquí, és a dir, són vostès
els que estan al govern i no m’expliqui més històries de si ara hi van...escolti, parlin amb els
seus parlamentaris i amb els seus qui sigui i que deixin de fer i prendre accions contra la gent
del nostre municipi, que la gent només es vol intentar guanyar la vida. Punto pelota. És a dir,
perquè després també defensem els grans partits i les grans sigles. I, Sr. Alcalde, ja sé que
canvio de tema i d’allò, vostè representa el PSC-PSOE, les nostres platges no tenen arena,
necessitem urgentment arena, per lo tant, els grans partits que al seu moment vostès els
defensen, és hora de que facin algo pel nostre municipi i per la nostra gent perquè, si no, vindrà
Setmana Santa i no tindrem arena i aquesta gent dels pàrquings es quedaran sense poder-se
guanyar la vida.

ACTA DE PLE

Sr. Alcalde: Gràcies. Sí?

El Pla Director Urbanístic de les activitats de càmping, aprovat inicialment per la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) en data 19 de desembre del 2019, suposarà en la pràctica
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Sr. Alcalde: Sí? Val. Únicament, evidentment l’equip de govern votarem a favor. Crec que ho he
dit públicament en diferents ocasions, no només arrel de que s’ha presentat aquesta moció i
després vaig fer aquestes declaracions que vostè anomena que ha dit el Sr. Chamizo. A veure,
nosaltres no defensarem únicament, amb aquest PDU que ha presentat la Generalitat, el sector
de les caravanes, d’acord? Ho farem per tot el sector del càmping, o sigui, no ens quedarem
només amb aquesta moció que ens insta a l’equip de govern o, perdó, al ple de l’ajuntament a
defensar el tema de les caravanes sinó que, dintre del [Inaudible 57:31] ús, vostè sap
perfectament bé que no ens permet més instal·lacions de càmping, no ens permet
desenvolupar la nostra activitat com volem tots i entenc que, si no som tots, una gran majoria
d’aquest ple. Defensarem i entenc que, en gran mesura, hi ha l’acord i el recolzament implícit
de tots els grups municipals per defensar que l’activitat de càmping al nostre municipi amb la
importància que té no es vegi afectada per cap òrgan superior i això inclou, evidentment, les
caravanes i inclou, evidentment, la implantació de nous càmpings. La Generalitat ha fet un
document des de Barcelona, ha fet un document sense tenir en compte la realitat del nostre
territori, no creuen en l’autonomia local, no crec jo que tingui la Generalitat que venir a dir “això
ho pots fer tu i això no ho pots fer tu”. Jo crec que aquí s’ha perdut un tema molt important que
és l’autonomia local, no s’ha tingut en compte quina és la realitat socioeconòmica del nostre
municipi i això la Generalitat no ho ha vist a l’hora de redactar aquest document. Ara és la
nostra feina traslladar-los i presentar-los les al·legacions que aniran amb el seu conjunt a
defensar una activitat com és la del càmping que és tan important pel nostre municipi i que, a
més a més, encara tenim recorregut dintre d’aquest sector. I vull deixar palès una cosa que
estic repetint des de...últimament i arrel amb el tema de les platges, si en aquest moment el
nostre litoral, amb els prop de 12 km que té, més del 50% està protegit, una part important
d’aquesta protecció ha estat pels càmpings. Sí que tenen una activitat privada, sí que...exacte,
però amb els 100 metres no tenim cap construcció important, hi ha petites construccions, però
estan protegits, d’acord? Això no ho pot dir qualsevol altre litoral o qualsevol altre municipi. Per
tant, això que ha estat un avantatge al llarg dels anys i que avui es fa evident pot continuar sent
si ens permeten continuar amb l’activitat de càmping que, en definitiva, el que fem és protegir
una primera línia amb una activitat que per sí mateixa ja es protegeix. I arrel de l’arena,
evidentment, la sorra, l’ajuntament està fent tots els passos que ha de fer per tal de que el més
aviat possible i tenint en compte que continuen havent temporals, que poden haver temporals,
fer l’aportació de sorra en el moment oportú. I, en aquest aspecte, s’ha reunit ja amb
l’ajuntament i s’ha reunit amb els afectats més directes com són els diferents càmpings que
tenim a primera línia. I, si no hi ha res més, passaríem a la votació de la moció. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? Quedaria aprovada la moció.

ACTA DE PLE

Sr. Chamizo: Jo només volia acabar el debat dient que nosaltres, i vostè ho sap, nosaltres hem
votat mocions en contra de la Generalitat perquè anaven en contra dels interessos del nostre
municipi i així ho seguirem fent però tenim...que quedi clar això, primer és el nostre municipi,
d’acord? Per això ens hem de treballar però també hem de protegir el nostre territori i a
vegades hi ha ens superiors que ens tenen que marcar una miqueta perquè ens donem compte
de que a vegades no tot val i no tot es pot fer en el territori que ens ha de durar tota la vida.
Gràcies.

impedir la implementació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de
Mont-roig del camp aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament el 18 de novembre passat, que
hauria de permetre la legalització i regularització de l’activitat d’estacionament de
caravanes existent al nostre municipi.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
-

Expressar públicament el seu desacord amb la nova normativa urbanística en tràmit.

-

Adreçar-se al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal requerir la necessària
rectificació al respecte sobre l’activitat d’aparcament de caravanes que està vinculada
al sector del càmping, de gran importància a Mont-roig del Camp.

ACTA DE PLE

Cal recordar que aquesta modificació del POUM per a la regulació de l’ús d’aparcaments de
caravanes i autocaravanes en l’àmbit del sòl no urbanitzable va ser aprovada per unanimitat, i
que es tracta d’una aspiració llargament reclamada per part d’un bon nombre de propietaris
agrícoles del nostre municipi que desitgen dur a terme sense problemes i de forma regulada
una activitat econòmica complementària a les explotacions pageses. No oblidem tampoc que
aquesta activitat d’aparcament de caravanes està vinculada al sector del càmping, de gran
importància a Mont-roig del Camp

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Entenem que aquest aspecte del redactat del PDU de les activitats de càmping posa en
evidència un desconeixement profund de la realitat del territori i de les seves dinàmiques
socioeconòmiques. La diversificació econòmica del sector primari no és només una necessitat
per a moltes persones que es dediquen a la pagesia, sinó que en depèn la viabilitat de la seva
continuïtat. A més, fins i tot el Pla Estratègic 2020-2030 del nostre municipi orienta accions en
aquest sentit per tal de fer compatible aquesta activitat econòmica del sector de la pagesia amb
una segona que la pugui complimentar.

Sr. Alcalde: I el següent punt seria Precs i preguntes. Per part del grup d’ARA? Per part del
grup d’Esquerra MES?
Sr. Amir: Sí, bon dia. En quin estat es troben els tràmits i terminis per la licitació del nou espai
cultural?
Sr. Alcalde: Ens ha presentat l’equip redactor una proposta la qual era molt bonica i estava molt
bé però que es desmarxava moltíssim el pressupost. Estan refent aquesta proposta i, tan aviat
com tinguem...que hagin ajustat el pressupost que tenim consignat que segurament, ja avanço
que haurà de ser més, que segurament haurà de ser més, el presentarem abans de portar-lo a
aprovació als diferents grups polítics i, a més a més, també la intenció és fer una petita
presentació a diferents entitats però estem en aquest punt.
Sr. Amir: Tinc una altra pregunta també per l’Enrique. Després del temporal Glòria, els nostres
camins i rieres han quedat malmesos, sé que s’estan fent feina de reparació. S’ha parlat amb
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12. Precs i Preguntes

l’Agència Catalana d’Aigües per a fer una valoració dels desperfectes dels arbres i l’erosió que
ha fet a les rieres?
Sr. López:: Hem fet una valoració conjunta de tot el que ha fet el Glòoria, el temporal Glòria
Tant de camins com de platges, hi ha un informe tècnic fet i dins del que s’ha demanat estaven
els camins.

Sr. Amir: I quins camins falten per arranjar?

ACTA DE PLE

Sr. López: De memòria no li puc dir, si vol, li puc passar per escrit.
Sr. Amir: Estem treballant amb màquines de l’ajuntament, no?
Sr. López: Sí.
Sr. Amir: Vale, gràcies.
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més per part del grup d’Esquerra?
Sra. Aragonès: Sí, veient les obres de la plaça Miramar que hem vist que s’han efectuat algun
tram, alguna història i, després, s’ha hagut d’aixecar, tornar a fer i tot, entenem que això també
farà demorar el termini de finalització? No sé les últimes notícies que tenen, si estem dins del
termini que vam dir de Setmana Santa o ens n’anem més enllà?
Sr. Alcalde: No, a Setmana Santa sí que arribàvem. Crec que l’últim termini que teníem era a
mitjans de març, crec.
Sra. Aragonès: Mitjans de març és un mes, no?
Sr. Alcalde: Això és el que ens traslladen, eh! Però no Setmana Santa, això és el que ens
traslladen. L’última visita d’obres que vam tenir...
Sra. Aragonès: Vaig sentir Setmana Santa però, bueno, estem parlant de...
Sr. Alcalde: A l’última...a lo millor estic jo confós però a l’última reunió que vam tenir de visita
d’obra ens parlaven de mitjans de març.
Veu 8: Abans de Setmana Santa.
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Sr. López: Hi ha concretament un pi molt gran que està travessat, que no poden circular els
vehicles, que se li ha fet un requeriment a l’ACA perquè tregui aquell pi d’allà que és qui ho ha
de retirar. En cas de que no puguin o ens diguin o ens facin un encàrrec de gestió, pues, ho
faríem nosaltres però...

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Sr. Amir: Vale perquè tenim moltes rieres que hi ha hagut molts arbres caiguts i hauríem de
buscar una solució perquè molts vehicles no passen.

Sr. Alcalde: Sí, però Setmana Santa és un mes després.
Sra. Aragonès: Un mes, d’aquí un mes hi haurà les obres acabades?
Sr. Alcalde: Això és el que ens traslladen, el que...
Sra. Aragonès: De la manera com està, de la manera com està...

Sr. Alcalde: Jo li he dit que, precisament, que si volia fer-ho públic, ho fes. Jo crec que s’ha de
fer públic això. Si realment és així s’ha de denunciar i el ple és un bon lloc on s’han de
denunciar aquestes coses intolerables.
Sra. Aragonès: Tot i així, vostès ho fan avinent a qui pertoqui?
Sr. Alcalde: Evidentment, evidentment.
Sra. Aragonès: Gràcies.
Sr. Vilajosana: Jo volia adreçar-me al regidor responsable de la Policia Local sobre un parell o
tres de temes. Un d’ells, si hi ha alguna novetat respecte del tema dels reductors de velocitat.
En segon lloc, fer-li avinent, com ell deu saber perfectament, que en els darrers dies hi ha
hagut diversos robatoris de vehicles, dins de vehicles, forçant vehicles, si s’ha pres alguna
mesura al respecte o si hi ha algun indici de que sigui una cosa puntual o que sigui una cosa
més generalitzada. I també li volia fer un comentari lligat a la meva insistència i pesadesa cada
ple en demanar si hi ha alguna novetat sobre l’oficina de la Policia Local a Mont-roig que, lligat
amb això, ens ha arribat una circumstància que s’ha produït ja vàries vegades d’algun veí, tant
de Mont-roig com de Miami, que s’ha adreçat a la Policia Local a Miami per a denunciar un
robatori i que s’ha trobat que ha hagut de tornar al cap de dues o tres hores perquè en aquell
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Sra. Aragonès: Perfecte, doncs, si d’aquí un mes ha d’estar tot enllestit. Jo també vull aprofitar
per fer un comentari que hagués preferit fer-li de forma més discrecional, com he intentat, però
m’ha dit que ho faci públic relacionat amb alguns, alguns treballadors de la plaça Miramar. Ens
han arribat algun tipus de queixes d’alguns treballadors a l’hora de fer alguns comentaris a
algunes persones, dones, per tant estem parlant de comentaris sexistes. És d’una forma
reiterada i aleshores jo he dit que ho faria arribar. Penso que hem de posar-nos en contacte
amb l’encarregat de l’obra perquè d’alguna manera faci avinent que s’han rebut queixes
d’alguns veïns i veïnes i, bueno, jo el que he fet amb aquestes dones és animar-les, bueno,
animar-les, a dir que això s’ha de denunciar. Que siguin treballadors, que siguin treballadors
d’una obra pública que està fent l’ajuntament, no podem permetre que en els nostres carrers hi
hagi persones que ofenguin d’aquesta manera. Estem parlant, a més a més, de sector
adolescents, dones adolescents.

ACTA DE PLE

Sr. Alcalde: Això és el que ens traslladen perquè el que falta és pavimentació i això és el que
és més ràpid teòricament. Una cosa és excavació i canviar tubs i tot això i el tema de
pavimentació que, a més a més, ja han començat avui diuen que és més ràpid, Ara, jo ara sí
que l’última visita d’obra ens van dir mitjans d’octubre, perdó, de març però no ens han
traslladat res més que...

34

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020
Codi Validació: 3NPK5STLMKS3GNWAMJW5F72ZK | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 43

Sr. Pérez: Sí, buenos días. Bueno, el tema de los reductores de velocidad en principio este
estudio ya está hecho. Como ustedes saben, estuvimos hablando de que, bueno, teníamos una
subvención y mediante un estudio lo que haríamos era reforzar las zonas que, dentro de esa
subvención, estaban un poco flojas para hacerlas más extensivas y, entonces, lo que hemos
hecho es un estudio de zonas como parques, escuelas y entradas de urbanizaciones donde
realmente en esa subvención no estaban incluidas por un tema de importe y así poder sacar a
licitar todos. El estudio ya está hecho, lo hemos de coordinar con Policía para que dé su punto
de vista, lo hemos hecho desde un punto de vista de movilidad y luego, cuando lo presentemos
al equipo de gobierno y demos el ok, entonces lo sacaremos a licitar. En el tema de los robos,
he pasado una nota referente a las incidencias que hay reflejadas de un año a otro. En el 2018
tuvimos 77 incidentes y en este año, 2019, hemos tenido 77, perdón, 77 y, luego 78. Ha subido
muy poco. En el tema de robos a domicilios, en el 2018 teníamos 18 y este año pasado hemos
tenido 9. Y en el aumento de robos de vehículos, es el informe que nos ha pasado la Policía,
tenemos tres o cuatro casos, o sea, prácticamente la incidencia es muy poca. Sí es cierto que
ha subido la incidencia en el tema de delitos por internet, mucha estafa en internet, pero eso ha
subido el porcentaje porque, evidentemente, la gente cada vez compra más por internet y en
las páginas y en las redes pues sí que ha habido, ha aumentado la denuncia. En el tema de los
robos de los coches, en principio, el repunte que hay, dentro de lo que tenemos, es poco. Le
voy a dar un pequeño dato, en el 2016 tuvimos 550 delitos, 550 y ahora estamos alrededor de
20 o 30. En el tema de la oficina en Mont-roig, bueno, hasta que no incorporemos efectivos se
puede…no se puede dar el servicio y, por un poco, le contesto con lo que usted ha dicho antes.
¿Qué nos pasa? Nosotros…me extraña y lo digo aquí, muchas veces siempre venimos —y nos
pasa a todos, incluso a ustedes y a los regidores del equipo de gobierno— la gente siempre
tiende a magnificar lo que es. Siempre saca conclusiones, igual que a veces siempre son
positivas, pues, a veces son negativas. Si alguien va a la Policía Local a hacer…es posible que
a lo mejor no tengamos patrulla rondando pero en base siempre hay una persona, siempre.
Siempre, si usted llama a cualquier hora del día, cualquier día, siempre hay una persona. Otra
cosa es que, en vez de tener dos patrullas, tengamos tres o tengamos una depende de los
efectivos pero yo…yo siempre, evidentemente, defenderé a la gente que tengo ahí y es a la
que me creo y pongo un poco en entredicho el qué me dirán, que siempre…es verdad que
algunas veces no digo que no tengan razón pero a veces siempre se exagera la cosa. Es
posible que a lo mejor esa persona haya ido en ese momento y a lo mejor le hayan dicho “pues
mire, ahora mismo…espérese cinco o diez minutos y la persona…” Vale pero, repito, en base
siempre hay una persona, siempre. No obstante, esto que usted me dice yo lo volveré a
corroborar. Y es lo que le digo, si no tenemos personal para patrullar todo el municipio, hasta
que no incorporemos, difícilmente podremos tener una oficina en Miami que es nuestra
intención cuando tengamos efectivos. Le repito, en base siempre hay gente y, si ha habido
puntualmente, no lo sé, es posible, que haya podido haber una emergencia pero, incluso
habiendo una emergencia, en base siempre hay alguien y tiene que hacer las diligencias de un
robo o de lo que sea. No le puedo decir nada más. De todas maneras, lo intentaré, bueno,
averiguar qué ha pasado y si, por favor, me puede usted luego pasarme datos de esta persona
que la atendieron, pues, yo luego lo miraré. Gracias.

ACTA DE PLE

moment no hi havia atenció directa a una persona que anava a posar una denúncia. És a dir,
que si a més a més aquesta persona ha baixat des de Mont-roig per fer la denúncia això és un
problema, vull dir, suposo que en té coneixement d’aquesta circumstància i m’agradaria que em
comentés què n’opina al respecte.

Sr. Amir: Però des de l’ajuntament també podem prendre decisions o fer solucions també
perquè no és normal que t’aixeques cada dia de cada cap de setmana, per exemple, el
pàrquing de l’era, aquest cap de setmana, quatre cotxes rebentats; entre setmana, furgonetes
rebentades i sense bateria. Aquest cap de setmana al Club Mont-roig, quatre cases que van
estar rebentades també i van intentar entrar a una que la gent dormia a dins. Crec que hauríem
de buscar solucions. Hauríem de buscar solucions. Com a exemple, als pàrquings, no sé, posar
càmeres. Sí que hi ha enllumenat però és que...
Sr. Pérez: Sí, si tienes razón. La consecuencia de esto es que a nuestro municipio esté
llegando gente de muchos lugares, de muchos lugares, que no tienen ningún tipo de
escrúpulos en ir al campo y tirar de todo, de todo, y que luego los vamos a coger a lo mejor
poniendo cámaras y tomando medidas y luego, pues, o van a ser insolventes o no van a
tener…les da igual todo. Pues, mientras que seamos tolerantes con todo eso, pues, eso es las
consecuencias de lo que nos está pasando en el término municipal. Os puedo asegurar que
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Sr. Pérez: Mira, yo te voy a hacer…Yo, como no pertenezco a ningún grupo político como dice
el Ferran “de los grandes”, pues, igual que tenemos muchas carencias en temas urbanísticos y
en temas de criterios que realmente supongo que no será culpa de los caps de los Mossos
porque, si tampoco desde el gobierno les dan medios, estos señores tampoco pueden hacer
2
dotación de que por nuestro municipio pasen mossos. A lo mejor tenemos para 200 km dos
mossos. Milagros los tíos no hacen. A lo mejor, en vez de tanto hablar, podían hacer más…y
me da igual el partido que sea porque [Inaudible, 01:13:38], estamos en las mismas. El
problema es que si Mossos no tienen efectivos, pues, difícilmente pueden hacer… A nosotros
Mossos nos pasa información, la justa, la precisa y, a veces, ninguna. Igual que cuando les
llamamos cuando necesitamos un acto. Todo son evasivas, todo son excusas o que no tienen
personal y nos pasa, por ejemplo, con la vigilancia en este territorio rural. La agrupación de
payeses tienen con ellos un acuerdo y nosotros no tenemos ningún dato ni nos pasan ningún
dato ni nos pasan ninguna información, con lo cual, si no tenemos información, difícilmente
podremos tomar decisiones. A pedirles estadísticas a los Mossos, yo se las puedo pedir pero
igual pongo tres meses hasta que me digan algo y, para lo que me van a decir, es que no
tienen efectivos porque con eso acaban y se acabó. Yo sé que hay gente que denuncia a los
Mossos, sé que hay gente que denuncia a los Mossos, pero si van a la Policía Local que
deberían de estar allí y no están porque no tienen medios porque hay dos personas y están
rodando yo qué sé por dónde, los pobres. Al final es un problema de medios y de recursos y, si
no dotamos a esta población de medios y recursos cuando somos un municipio turístico,
cuando pasamos de 10.000 o 15.000 a 80.000 o 70.000 personas y seguimos teniendo a dos
personas. Cuando hacemos un evento de 10.000 o 12.000 personas y te dicen “sí, eso ya te
mandaré una patrulla” y te dicen que a las tres se van y se van. Así estamos, o sea, que a lo
mejor igual que en el territorio y en muchas cosas los señores de la Generalitat se podrían
mirar, pues eso, mirar el territorio cuando toman decisiones. Nada más nos tienen, lo repito y lo
seguiré diciendo, para térmicas, centrales nucleares y meternos vertidos aquí, para eso sí que
existimos.

ACTA DE PLE

Sr. Amir: Perdona un moment, Tico, aquestes dades que tenim aquí són de la Policia Local de
Mont-roig. I dels Mossos també hi és? Pregunto, eh! Perquè hi ha molta gent que va a fer la
denúncia als Mossos i aquí no ho contemplem. [Inaudible, 01:12:58]

Sr. Alcalde: Si ho fica al Reglament com ho ha llegit vostè, ho interpreto igual que ho interpreta
vostè, no cal que ho pregunti. I, què volen fer?
Sr. Vilajosana: En el proper ple, si es pogués tornar a votar la moció.
Sr. Alcalde: Sí, sí, poden entrar les mocions de dos en dos, les que vulguin.
Sr. Vilajosana: No, no, però no presentarem una moció nova, volem que a efectes d’això es
repeteixi la votació.
Sr. Alcalde: Ah! La Sra. Secretària que em demana la paraula.
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Sr. Vilajosana: Tenia una última pregunta i petició, al mateix temps. A veure, com vostès
recordaran, al ple, en el mes d’octubre es van celebrar un parell de plens extraordinaris en què
es va tractar en un d’ells una moció relativa a la sentència de l’1 d’octubre que va presentar el
nostre grup municipal. Com recordarà, aquella moció va donar un resultat d’un empat de vots
afirmatius i negatius i es va desempatar pel vot de qualitat del Sr. Alcalde. Ho recorda, no? El
que passa que això...nosaltres demanem que es repeteixo la votació perquè hi ha una
irregularitat. Llegint-nos atentament el Reglament Orgànic Municipal, en el seu article 17.2 on
parla d’aprovació d’assumptes i mocions, diu: “en cas d’empat de vots afirmatius i negatius es
produirà una segona votació i, si es manté l’empat en aquesta segona votació, llavors el
resoldrà el vot de qualitat del president”. El legislador el que fa és donar l’opció a que, quan es
produeix un empat, les persones que han votat en un sentit o en un altre puguin reflexionar al
respecte de quina decisió prenen en aquell moment. Per tant, crec que és estrany que se’ns
passés a tots i que les persones que han de vetllar per la legalitat i la rigorositat dels acords
que es prenen al ple no detectés aquesta circumstància quan és d’una evidència claríssima i, si
de cas, no sé, com que és vostè qui té l’autoritat per fer-ho, li demano que ho consulti amb la
secretaria municipal si considera que tinc raó o no en aquest aspecte.

ACTA DE PLE

Sr. Alcalde: Molt bé. Gràcies. Per part...
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hoy en día están tirando de todo por todos lados, en urbanizaciones en las que entran ciertas
personas, pues, allí es cuando se aumentan los delitos. Hay que pillarlos pero, te lo vuelvo a
repetir, el tema de pillar a la gente y estar encima es teniendo medios, medios…no sé si será
de aquí dos semanas o tres, hacemos una coordinación con Mossos y les volveremos a pedir
más recursos y que venga más gente y reforzar. Hay algunas acciones que se conjuntan entre
ellos pero si no tenemos medios… Y podemos poner cámaras seguramente, intentaremos
poner cámaras en algunos puntos conflictivos que ya lo tenemos hablado con lo que es el tema
de limpiezas, pero te lo digo otra vez, Abbas, pillaremos a quien pillemos, el otro día pillamos
una furgoneta tirando y tal…bueno, si tenemos suerte, si tenemos suerte igual les podemos
sancionar pero, encima, si es una persona que no tiene recursos, no tiene nómina, no tiene
nada…Y esto, lo digo desde…entiendo que es complicado en todos los aspectos, el otro día en
Miami, en el paseo, empezaron a romper farolas y se cargaron todas las farolas del paseo de
los privados, todas, todas. Bueno, les da igual romper una farola que echar la porquería en el
campo que romperte a ti el espejo o que entrar en una casa.

Sr. Secretària: Sí. El pròxim que en principi s’ha de convocar és un ple extraordinari, llavors,
tindria que ser en el ple ordinari la presentació de les mocions, d’acord?
Sr. Alcalde: Presentaran una altra vegada la moció? (Veus) Ja però jo entenc que no es pot
repetir una votació si no s’entra la moció, no sé, això la Sra. Secretària em dirà, però, a veure,
en base a què? En base a tal, tal, tal, no sé. Sí, sí, d’acord però jo entenc...sí però s’ha de
presentar el text, no? No sé, no sé. (Veus)
Sra. Secretària: Sí, s’ha de presentar perquè consti a l’ordre del dia. (Veus)

Sr. Vilajosana: L’article 17.2 del Reglament Orgànic Municipal diu que quan hi ha un empat s’ha
de repetir la votació.
Sr. Chamizo: Al mateix ple?

Sr. Alcalde: Bueno però això no importa, lo important és moció endavant. A mi...
Sr. Vilajosana: Perdoni, Sr. Alcalde. [Inaudible 01:21:50] Jo no li dic que...jo només li estic
dient, i el cas concret que tracti d’un tema o d’un altre és indistint, sinó únicament, i això és el
que li estic demanant, que s’ha vulnerat el Reglament Orgànic Municipal i que, per tant, l’equip
de govern està obligat a prendre les mesures oportunes i això no té cap interès ni cap intenció
que va contra algú ni contra ningú ni contra res. Per favor, per favor, no, li...

ACTA DE PLE

Sr. Vilajosana: Se sobreentén, no?

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

(Veus)

Veus
Sr. Alcalde: Això suposo que vostès ho creuen [Inaudible, 01:22:28] Portar aquesta moció un
altre cop al ple l’únic que vol dir és que arreglem un tema que va sortir malament perquè no
hem complert el reglament. És l’únic objectiu, no? Pues, la portarem, no passa res, Sr.
Vilajosana, no passa res. Portin-la al ple, portin-la una altra vegada al ple i ja està, votarem un
altre cop. No hi ha problema.
Sr. Vilajosana:: Si em permet.
Sr. Alcalde: La repercussió de votar un altre cop això, quina tindrà?
Sr. Vilajosana: Si em permet un comentari.
Sr. Alcalde: Quin sentit busquem? Busquem el fet de fer les coses bé que en aquell moment no
es va fer? D’acord. Ja està.
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Sr. Pérez: Hi ha regidores que van patir conseqüències amb aquesta moció....

Sr. Vilajosana: Deixi’m dir-li una cosa i espero que no s’ho prengui malament però la mateixa
sensibilitat que té vostè i que expressa de manera tan vehement quan es fa algun comentari
que no li agrada, tingui-la també a l’hora de atribuir concretament a la meva persona que el fet
de treure aquest tema sigui per perjudicar o per fer mal a algun membre d’aquesta corporació.

Sr. Vilajosana: I, evidentment, i si vostè em diu que tornar a portar al ple aquesta moció pot
perjudicar a algú, doncs, ens ho pensarem moltíssim abans de fer-ho. M’ha entès?
Sr. Alcalde: Bueno, pues, aquella moció va tindre unes conseqüències, d’acord?
Sr. Vilajosana: Provocades per nosaltres?
Sr. Alcalde: No. Però jo no dic...home, això no, de cap de les maneres, però el debat d’aquella
moció va tindre unes conseqüències, d’acord? I, bueno, jo crec que no van agradar a tothom,
ningú està dient que van ser vostès qui van...és que ningú, ni ens ho hem passat pel cap, és
que no, no és això. Però, bueno, aquella moció va tenir unes conseqüències que jo crec que,
no sé, em va quedar clar quina era la posició, a més reflectia una miqueta la realitat del nostre
municipi. Escolti’m, hem de buscar alguna cosa més? Pues, bueno, insisteixo, vostès la poden
portar al ple sense cap problema però ja està. Si no volen parlar més, portin la moció i es
convocarà i ja està. Per part del grup de Junts?
Sra. Bargalló: Una pregunta pel Sr. López. Respecte a les queixes de l’increment de la plaga
de la processionària i, tal com va comentar l’altre dia el Sr. Amir a la Comissió Informativa, que
havíem notat que hi havia un increment de la processionària i vostè ens va comentar que
tenien una reunió pendent amb l’empresa per saber si el tractament preventiu que no havia
funcionat suficientment, què és el que havia passat? Llavors, una miqueta la pregunta era per
saber si havien arribat a alguna informació correcta —Tu? Vale— si havien arribat a alguna
informació i una miqueta si ens poden detallar els llocs on s’ha fet el tractament preventiu i al
final no ha funcionat, Sr. Ángel.
Sr. Redondo: Bon dia, a veure, a l’octubre-novembre passat es va fer un tractament preventiu
del tema de la processionària que va afectar a tots els espais públics dins dels nuclis urbans
(costat dels col·legis, parcs infantils, zona de platja i tal) que eren dos mètodes: un era
38
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Sr. Alcalde: No, clar que no.
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Sr. Vilajosana: La moció la presentarem si ens sembla a nosaltres convenient, no cal
l’autorització de ningú per a presentar una moció.

Número: 2020-0002 Data: 17/03/2020

Sr. Alcalde: Però, quin sentit té portar una altra vegada aquesta moció al ple, pregunto, quan ja
es va debatre, es va arribar a un acord i, segurament, sortirà una altra vegada el mateix resultat
si no és que falta algun regidor. Però, tot i que s’aprovés, estem parlant de coses que no ens
afecten directament al nostre municipi i estem destinant-li molt de temps i que, a més a més, hi
va haver unes repercussions ja en el seu moment. Que no es complirà un altre cop, segur que
no però jo no sé, no ho sé, no ho acabo d’entendre però, bueno, escolti... Per part del grup de
Junts? Però poden portar moció, que no els hi hem dit que no, que portin la moció i la tornarem
a debatre i a votar. Jo no estic dient que no, no els he dit que no.

Sr. Chamizo: Però hi ha moltes zones verdes a les urbanitzacions que tenen molt pi, per
exemple, parlo del Club Mont-roig, és a dir, a les zones verdes del Club Mont-roig que hi ha, a
part de la zona d’esbarjo del parc, hi ha tres zones que tenen pi i aquestes estan totes plenes,
inclús entren dins de les cases. Per què, per la propera temporada, no es preveu això? Perquè
això és important. Passa una cosa després també, després, quan per exemple hi ha propietaris
de finques particulars que volen tallar el pi, no pas per fer-se una casa ni res, sinó simplement
perquè molesten els altres veïns pel tema de la processionària els hi posem tantes pegues,
inclús necessiten un informe d’un tècnic agrícola, un enginyer forestal, el que sigui...escolta,
que a vegades en les zones urbanes penso que els pins són complicats de tenir. Jo crec que
hem de ser una mica més...més fàcil de que això es pugui arribar a terme perquè, clar, ara, és
a dir, si tu estàs a casa teva i les veus entrar i les veus entrar i el vent te les emporta...escolta,
jo crec que també s’ha de ser una mica més...o regular-ho d’un altre tipus de manera, no ser
tan rígids perquè, precisament es tallen de vegades no pas per fer-se una casa sinó
simplement perquè molesten als veïns, sobretot en aquests mesos.
Sr. Redondo: La solució de la processionària no passa per tallar el pi. Evidentment, si talles el
pi s’acaba el problema, hi ha altres... Perdona, hi ha altres mitjans, home! La solució no és
tallarem tots els pins i s’acaba el problema de la processionària.
Sr. Chamizo: Ja ho sé que no és tallar i que la solució més dura és tallar el pi però, bueno, a
veure, si aquest propietari pel que sigui no pot fer-se càrrec d’aquest tractament com ha parlat
molt bé el regidor de Seguretat Ciutadana que agafen a la gent que tira restes por ahí i no
39
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Sr. Redondo: Sí, s’ha fet en les zones d’esbarjo d’allà, parcs i tal, sí, s’ha fet en totes.
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Sr. Chamizo: Un petit comentari referent al que acaba de dir. A les zones verdes de les
urbanitzacions s’ha fet aquest tractament preventiu?

ACTA DE PLE

polvoritzar productes insecticides i un altre era una injecció que es fica a l’arbre que és un
tractament fitosanitari que, a més, és el que realment funciona al 100%. Què passa? Quan es
fan nebulitzacions, el 100% no es garanteix. És un producte que arriba on arriba i no es
garanteix el 100%. Què ha passat? Doncs, que arbres que abans tenien 25 bosses, ara, amb el
tractament, el que tenen són només dos, però, clar, en tenen dos. El que s’ha fet és un reforç
per totes aquestes zones que han sortit les bosses i les estan traient de tots els espais. La
veritat és que el que hi havia ara fa dos, tres, quatre anys al que hi ha ara, la feina que va fer
l’anterior regidor, poc a poc...la veritat és que la incidència és mínima però, evidentment,
surten. A més, estem trobant, a més, que tenim llocs que són espais privats que estem fent
requeriments perquè facin la neteja del seu lloc que, bueno, ho fan, no ho fan... Estem fent un
altre requeriment perquè, finalment, ho farem nosaltres quan puguem fer-lo perquè els llocs
privats nosaltres no ho podem fer però s’estan fent requeriments perquè ho facin ells. I la idea
és que continuen augmentant el tema preventiu per intentar que arribi un moment que no faci
falta fer actuacions localitzades. El que tenim contractat amb l’empresa és el tractament
preventiu i, durant el mes de març, perdó, febrer i març un tractament de “apoyo” per allà on no
hem arribat que és el que estan fent ara. Això ja està previst de fer-ho. Quan surt el...el
“gusano” surt, quan l’eruga surt, en aquell moment es fa el tractament i és el que estan fent. I
estem fent, incidint més als propietaris particulars perquè facin la seva obligació que és tindre la
seva parcel·la netejada. I, bueno, estem amb això.

tenen capacitat econòmica per fer les multes, a lo millor ell diu “escolta, és una zona urbana
que tard o d’hora algú la comprarà per fer una casa o jo mateix faré una casa, escolta, si tallo el
pi, problema solucionat pels veïns”. També hem de mirar les dues vessants d’això.
Sr. Redondo: Miri, si un propietari d’un terreny no té mitjans econòmics per fer tal, que vingui a
Serveis Socials i a lo millor li podem donar un cop de mà.
Sr. Chamizo: Ah! Li fareu el tractament? Perfecte.

Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? Tu volies...
Sra. Pérez: Sí, jo volia fer un comentari que ara li he dit a l’alcalde perquè no m’agradaria
marxar amb aquesta sensació de que no ho he dit. Avui hem aprovat el nom del parc esportiu
Lili Álvarez i, bueno, jo m’he quedat una mica trista amb les seves aportacions que han fet els
meus companys de l’oposició, l’equip de govern ja sé el que pensa. La Lili Álvarez no la
coneixeu, no la coneixíem, no la coneix molta gent, va ser la pionera de l’esport femení a
Espanya. Ja costa ara reconèixer una esportista femenina, doncs, en aquella època era molt
més complicat i, clar, aquí, la meva companya, l’Amèlia, ha dit “bueno, sí, va ser la primera en
disputar uns Jocs Olímpics”, hosti, com si això no fos prou important i, en aquella època,
suposo que era molt més complicat que ara, que ara ja ho és. Va ser una esportista
multidisciplinària, poliesportiva i, no que practicava de tot perquè li agradava fer de tot, és que
va destacar en tot el que va fer: tenis, esquí, patinatge, billar, balls de saló...és que, va ser pilot
de carreres, va guanyar...i, a més a més, en tot el que va fer, guanyava, no és que deia “ho
practica, se li dona bé”, és que guanyava campionats de Catalunya, torneigs europeus, té ors
olímpics, és que, a veure, el que feia, ho feia bé. Potser el nom no encaixa, no ens agrada però
volíem que en una zona esportiva que és tan important com la que tenim a Miami donar-li un
nom prou important, que estigués a l’alçada del que volem. I, per això, bueno, volia fer aquesta
explicació, volia dir la meva opinió perquè m’ha semblat que...no és un nom actual, no és una
Laia Sanz que ara està, bueno, més coneguda però crec que volia explicar-los això perquè
s’empapin una mica de la història d’aquesta esportista que la meva companya Irene també ha
dit que, bueno, que tampoc no va destacar en el món del tenis. Pues, mira, ella va fer, o sigui,
com a tenista dona va arribar a finals de Wimbledon i Roland Garros molt abans que un home
tenista però, clar, això en aquella època no es veia i per això tenim aquesta informació i per
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Sra. Pérez: Sí, ho tenim encarregat des de finals de l’any passat però estem esperant que
l’empresa vingui a instal·lar-ho, tant de l’Oficina de Turisme com del Centre cultura Església
vella, no Mei?

ACTA DE PLE

Sr. Chamizo: Alguns turistes que han vingut pel terme, l’oficina que hi ha de Turisme que hi ha
a l’església vella, és a dir, que els falta, que troben a faltar una mica més d’informació que
estigui fora. Hi ha una senyal que indica l’Oficina de Turisme però no hi ha cap element visible
que marqui que allà, precisament, hi ha una oficina de Turisme. I dic “no patiu que ja
traslladarem a veure quines són les solucions que li poden donar”.
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Sr. Redondo: A veure, de veritat aquest és el problema? Que no poden tallar... [Inaudible
01:31:37] Pues que venguin el terreny.

això jo volia recalcar que potser s’han d’empapar una mica més de la biografia d’aquesta dona
perquè entenguin per què li hem posat aquest nom.
Sra. Bargalló: Sí, sí, la vam llegir a la Viquipèdia i valorem l’esforç...
Sr. Alcalde: Amèlia, Amèlia. Qui ha dement...qui ha estat més ràpid dels dos?
Sra. Bargalló: No passa res.

Sra. Pérez: Irene, jo no...en cap moment he dit que heu fet cap crítica, simplement, que m’he
quedat una mica trista amb les vostres aportacions. Quan has dit lo del tenis, sí que ho has dit,
“bueno, tampoc va destacar en tenis” i, per això, t’he contestat lo del tenis. Va ser la primera
esportista espanyola en disputar finals tan importants com Wimbledon o Roland Garros, que en
el món del tenis crec que són prou importants. Només per això. El nostre jovent no coneix a la
Lili i potser molts de nosaltres no la coneixíem però crec que se’ls ha d’explicar d’on venim i qui
era la Lili Álvarez, no té per què ser un Marc Márquez que ara coneix tothom o una Laia Sanz
que està de moda. Jo crec que li hem de donar la importància que té. I, torno a repetir, és una
pista multiesportiva, multidisciplinària. Bueno, podíem agafar el nom d’un futbolista o el d’una
que corre marató, o un que va amb motos però crec que el nom és prou encertat més que res
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Sra. Aragonès: Jo, més que res, entenc que no hem fet cap crítica, el que volíem fer era una
aportació. Jo no he criticat que fos el nom de la Lili Álvarez, nosaltres el que hem plantejat és
que no enteníem per què aquest nom i d’altres, que també professionalment van tenir una
trajectòria esportiva espectacular, del mateix nivell o superior que la Lili, que han nascut aquí
i...és a dir, no...i era sobretot el tema que a nosaltres ens hagués agradat aquest procés
participatiu, que fos un nom que els joves s’hi sentissin molt més identificats per defensar el
seu espai però no era a tall de crítica sinó que era un tema propositiu de que haguéssim pogut
aprofitar l’oportunitat de fer participar el nostre jovent. Jo, fins i tot, preguntar d’on ha sortit la Lili
Álvarez? És a dir, com ens l’han venut a nosaltres? Ens l’heu venut amb unes fotocòpies de la
Viquipèdia. “Copiar y pegar”. És a dir, ni “copiar y pegar”, és a dir, que tampoc heu pogut....jo
ho he trobat a faltar això, és a dir, si vosaltres defenseu la Lili Álvarez, veneu-nos-la,
convenceu-nos de que és el millor nom aquest i, en canvi, el que ens vau fer és passar-nos
imprès les dos, tres pàgines de la Lili Álvarez de la Viquipèdia. Doncs, bé, també ho hem trobat
poc convincent.
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Sra. Bargalló: Valorem positivament el fet de que hàgiu trobat una dona que realment fes tots
aquests mèrits. Nosaltres, el nostre comentari el que ha criticat ha sigut la falta de participació.
En hagués agradat que una miqueta aquest nom s’hagués escollit demanant una miqueta la
participació ciutadana, de les entitats, inclús del nostre grup i...o sigui, no posem en dubte la
capacitat d’aquesta esportista que, bueno, no sabia si havia sigut tan molt important, vaig llegir
ahir la Viquipèdia, però la crítica ha sigut una miqueta pel procediment, perquè ens hagués
agradat que fos més participatiu. I, potser, la crítica envers ella personalment ha sigut pel poc
arrelament, no per...valorem que hàgiu buscat i que sigui una dona, representativa i tal però la
crítica anava per aquest altre camí.

ACTA DE PLE

Sr. Alcalde: És que jo estava distret.

Sr. Moreno: Gràcies.
Sr. Alcalde: No, encara no, una última cosa. No he volgut intervenir ni quan ha fet vostè la seva
defensa sobre com hauria d’haver anat el procés del canvi de nom i vostès tampoc, no he fet
intervenció però és que fa quatre dies vam aprovar una moció, vam aprovar una moció, sí, vam
aprovar una moció fa quatre dies que van presentar vostès, quatre dies, aquest no, l’anterior,
van proposar dos noms per ficar o a carrers o a un parc i vam dir “escolteu, si us sembla bé,
aquest parc que ficarem en un futur” i vam dir “sí, sí, perfecte”. No van fer cap procés de
participació, tothom va votar a favor. A mi no em van portar el currículum total. És que, clar,
evidentment que podíem ficar 1.500 noms diferents, bueno, s’ha escollit un, amb uns valors
que representen una sèrie de coses però és que no sé, jo...tant debat, tan qüestionament, i,
evidentment, després votem a favor però és que, clar, és veritat. Fa quatre dies hem ficat el
nom d’un parc o ficarem el nom d’un parc quan estigui fet per una moció que van presentar i
vam agafar el compromís i vam dir “escolta, doncs, sí, endavant”, tots van votar a favor i a
tothom li va semblar bé. Escolta, jo no vaig veure participació. “Escolta, allà anirà el casal
d’avis, anem a parlar amb el del casal d’avis a veure què els sembla”. No, ningú ho va dir això
en aquell moment. Ni “escolta, estarà...” No sé, que sí, podem entrar a debatre coses moltes
vegades però de veritat que no sé. I, escolti, a la Junta de Portaveus, més enllà del paperet de
Viquipèdia, se’ls va fer una explicació amb els valors que enteníem que tenia aquesta persona i
que representaven també i dintre de la meva introducció del punt crec que també ho he
explicat. A lo millor, no lo suficient però, home... Ja està. Molt bé. S’aixeca la sessió. Gràcies.
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Sr. Redondo: Ho preguntaré perquè a mi no m’ha arribat que tinguem cap club que venia o que
volia vindre i se li ha dit que no, no m’ha arribat. Ho preguntaré a veure què perquè, en principi,
no té que passar això. Una cosa és que no hi hagi conserge i una altra cosa que si té que
vindre algú, es té que obrir, es té que fer...el servei es té que donar. Miraré, preguntaré,
gràcies.

ACTA DE PLE

Sr. Moreno: Partint d’això, m’he recordat d’una pregunta però, de fet, de totes maneres,
nosaltres li havíem votat a favor en aquest aspecte, o sigui, que no ha sigut cap...que és a
nivell informatiu que lògicament té la seva importància com a persona, el que passa que,
d’alguna manera, era allò, ha sigut el tracte de “ostres, donem-li una mica més de caliu a l’hora
de...” i potser la gent també sabrà que és...la gent de carrer, la gent que patina per allà dirà
“ostres, realment...pues, sí, pasó por aquí” però només era això. Referent en això, se m’havia
passat, l’altre dia em van comentar que el poliesportiu, els dissabtes, em penso, el cap de
setmana, quedaven tancats perquè no hi havia activitats. No aquests sinó s’entén des de fa ja
un temps cap aquí és per temes de... O sigui, hi ha activitats el dissabte, els caps de setmana?
Sí? (Veus) És que hi ha un club que prové de fora que el tenien llogat i diu que els hi havia
arribat, els havien informat de que no hi havia, pues, que no podien pujar a entrenar dissabte
perquè...concretament de patinatge i em va... M’ho van comentar però ara parlant d’això, degut
potser, és el que diu l’Abbas, que era referent a que potser no hi havia conserge o algun tipus
així. Realment, tampoc he mirat res però ara ho volia comentar.
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perquè la pista és poliesportiva i aquesta esportista que, a més a més, va ser la primera, era
poliesportiva. Res més.
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Fran Morancho López
Alcalde

ACTA DE PLE

l president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta.
Aránzazu Sorlí Pons
Secretària

12 de febrer de 2020

