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Sr. Josep M. Gairal Martí, regidor VX+
Sra. Elvira Montagud Pérez, regidor VX+
Sr. Fran Morancho López, regidor PSC PM
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Sr. Pedro Muñoz Espinosa, regidor PSC-PM
Sr. Eduard Planes Anguera, regidor PSC-PM
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Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental
-hi:

dica:
Sr. Alcalde:

1. 2014/922 Reprovar Ferran Pellicer, alcalde de Mont-roig del Camp.
Sr. Secretari: Sí, bon dia. Aquest Ple extraordinari està fet, tal com preveu la normativa de règim local,
a petició dels regs del grup municipal Socialista, que van presentar la petició de Ple Extraordinari
rran Pellicer, alcalde de Mont-roig del Camp.
Sr. Alcalde: Tenen la paraula.

Sr. Morancho: Gràcies. Bé, davant els fets que vam denunciar primer a la premsa i a partir de la
decisió o el que va vostè informar al Ple tot just el dia que va sortir aquesta informació, en el qual
, millor dit, sobre el que nosaltres vam denunciar;

m ha actuat davant aquests fets, no estem entrant en res més, només en els fets i com ha

desenvolupa a la finca situada al peu de la carretera T-310, a la sortida del nucli de Mont-roig del
Camp, en direcció a Pratdip [ii, 0:02:02.8], propietat del Sr. Ferran Pellicer. Després de rebre aquesta
informació, el PSC, mitjançant el seu portaveu, demana verbalment als tècnics responsables

existeix ni cap llicència ni cap sol·licitud pendent. A data 18 de desembre del 2013 un membre de
la finca del Sr. Pellicer per comprovar in situ el que ens havien
informat diferents ciutadans. En aquesta visita, a més de veure quins eren els productes que es
venien, com es venien i on es venien, també es va fer un reportatge fotogràfic per deixar constància
dels fets. Entre els productes que es comercialitzaven a la finca vam trobar llaminadures, carbó
vegetal, llegum, embotits, oli, cava, arr
a resultat de la informació obtinguda i coneixedors del fet que la normativa sectorial només permet
comercialitzar productes conreats pel propietari, el PSC decideix enviar una nota de premsa als
mitjans de comunicació per tal de denunciar públicament els fets, coincidint amb el Ple Extraordinari
del
torn de Precs i Preguntes, però el mateix Alcalde va intervenir abans que nosaltres ho féssim per dir
-se
lupada a la finca propietat del Sr. Ferran Pellicer, situada a la carretera T-310.
esmentat, sol·licita a la policia local de Mont-roig del Camp una inspecció urgent de la finca i de

de Mont-roig del Camp va
Pellicer, únicament ven productes del seu propi camp i altres finques també de la seva propietat. No
-ho sol·licitat el PSC,
de la policia del 24 de desembre i de la visita de la tècnica del 20 de gener els productes
comercialitzats a la finca són els que es produeixen a la mateixa finca o finques explotades pel titular.
el departament corresponent
informi sobre les edificacions existents. A data 4 de febrer del 2014 els serveis tècnics municipals
que a la finca
que avui han obert aquest expedient. De tot això anteriorment exposat queda provat el següent:
abans de la denúncia efectuada pel grup municipal del PSC el Sr. Pellicer desenvolupava a la seva
finca una activitat comercial irregular, entre la signatura el dia 20 de desembre del decret i la visita de
la policia local el 24 van passar quatre dies. Durant aquests dies el Sr. Pellicer va retirar de la venda
tots els productes que no li permetia la llei vendre a la seva finca i així evitar qualsevol responsabilitat.
Durant el temps que el Sr. Pellicer desenvolupa la seva finca sense els permisos corresponents estava
practicant una competència deslleial cap al sector turístic i hoteler i comercial del nostre municipi.

esmentades. És del tot inadmissible i reprovable que la màxima autoritat desenvolupi una activitat a
una finca amb cinc construccions que no disposen de cap llicència municipal. Per tot això, juntament
amb el fet que aquests fets han estat de coneixement públic de la població, resulta incomprensible i

del Sr. Pellicer, Alcalde de Mont-roig del Camp.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Com tothom sap, i sempre he estat públic i notori, sóc pagès. La meva
diferents fi
camp, des de sempre he venut els productes directament a la meva finca. De la mateixa manera que
i amb coneixement de
tothom abans de ser escollit Alcalde de Mont-roig del Camp. I fins i tot abans de formar part de

allò lògic hauria estat fer-ho, en tot cas, al començament de la legislatura. De tota manera, en allò que

projectes tècnics, aixecaments topogràf
com molt bé ha dit el Sr. Morancho, ha iniciat de forma objectiva el corresponent expedient de
ix

entendre que no troben motius en la nostra gestió
passaríem a la votació de la meva reprovació.
Sr. Morancho:
vostè a la meva exposició. No entraré a valorar tots els

-li de la mateixa manera que ho ha fet

coneixement i vostè obre una inspecció i el que fa és aprofitaren aquest període de temps, entre que vostè obre la inspecció i va la policia allà, doncs canvia el que
venia allà. Ni és un aprofitar-nos en aquests moments perquè estem a un any de les eleccions, ni és
reiterat en moltes ocasions, i hem sigut constructius. Ara, el que no podem i el que no és tolerable és
que degut al seu càrrec faci una actuació que no és correcta, i no només això, és que a més no la
reconegui. I ja està, no és un atac personal contra el Sr. Pellicer,
-roig del
Camp, que ens ha de representar, que ens representa, i que ha de donar exemple per damunt de tots
els ciutadans, res més.
Sr. Alcalde: Molt bé. Passaríem a la votació de la reprovació. Vots a favor de la reprovació.
Abstencions. Vots en contra de la reprovació.
Sr. Secretari: Perdó. La reprovació no ha quedat aprovada per 9 vots en contra de la reprovació (grup
municipal: AME-AM; FIC; PP; VX+), 6 vots a favor (grup municipal: PSC-PM) i 2 abstencions (grup
municipal: CIU).
Sr. Chamizo: Bona tarda a tothom. Bé. El nostre grup municipal, el grup de Convergència i Unió,
sempre ha estat fidel als seus principis irrenunciables de treballar per al nostre poble i fer-ho des de
personal i polític amb els nostres conciutadans i conciutadanes és que vàrem decidir entrar a formar

compromís personal i polític nostre el que avui ens obliga a anunciar el següent. Primer, no hem
donat el nostre vot positiu a la reprovació del PSC perquè entenem que atemptaria i vulneraria
directament el nostre compromís personal, polític i ètic amb els nostres ciutadans i ciutadanes. De la
mateixa manera entrarem en el joc electoralista i en la demagògia del grup socialista. Per tant, no ha

cap mena de les ir
bel·ligerant amb aquells que segueixen veient la política com alguna cosa més que un servei públic
als serveis dels ciutadans, com aquells que la segueixen veient com un servei al seu servei. Tercer.
Demanem formalment la dimissió immediata del Sr. Alcalde. I li demanem la dimissió per dignitat
personal i política. Per la dignitat i legitimitat que ha perdut per seguir ostentant el seu càrrec després
roig del Camp, seguirem al servei del nostre poble, però no podem seguir formant part
Govern municipal. Marxem i marxem amb orgull i amb el cap ben alt, marxem amb la sensació de la

dignitat de qui ha treballat i seguirem treballant incansablement per Mont-roig del Camp. Moltes
gràcies.

-roig del Camp Sr. Ferran Pellicer, per la seva actuació davant dels
fets esdevinguts arran de la denuncia publica de
finca.
EXPOSICIÓ DELS FETS:
A principis del mes de desembre del passat any 2013, diferents ciutadans ens fan arribar la seva
inca situada a peu de la
carretera T-310 a la sortida del nucli de Mont-roig en direcció a Pratdip, propietat del Sr. Ferran
Pellicer
Després de rebre aquesta informació, el PSC, mitjançant el seu portaveu Fran Morancho, demana
verbalment als tècnics resp
consulta, ens comuniquen que no existeix ni cap llicència ni cap sol·licitud pendent.
Sr. Pellicer per comprovar in situ el que ens havien informat diferents ciutadans. En aquesta visita, a
més a més de veure quins eren els productes que es venien, com es venien i on es venien, també es
va fer un reportatge fotogràfic per deixar constància dels fets. Entre el productes que es
comercialitzaven a la finca vam trobar: llaminadures, carbó vegetal, llegums, embotits, oli, cava,
arengade
Com a resultat de la informació obtinguda i coneixedors del fet que la normativa sectorial només
permet comercialitzar productes conreats pel propietari, el PSC decideix enviar una nota de premsa
als mitjans de comunicació per tal de denunciar públicament els fets, coincidint amb el ple
extraordinari del dia 20 de desembre. El PSC tenia la intenció en aquest ple de demanar explicacions
calde va intervenir abans que nosaltres ho
del PSC havia denunciat a la premsa.
se un expedient informatiu i on resolt:
1. O

de Ferran Pellicer Roca, situada a la carretera T-

2. Nomena
esmentat.
3. Sol·licitar a la Policia Local de Mont4. Notificar aquesta resolució a tots e
interessats.

-roig del Camp i als

En data 24 de desembre de 2013 la Policia Local de Mont-roig del Camp va fer visita a la finca i va
fa esmena de la següent
afirmació:

-ho sol·licitat el
la visita de la Policia Local del dia 24 de desembre i de la visita de la tècnica el 20 de gener, els
productes comercialitzats a la finca són els que es produeixen en la mateixa finca o finques
departament corresponent informi sobre les edificacions existents.
En data 4 de febrer de 2014, els serve
obert el
corresponent expedient sancionador davant aquets fets.


Abans de la denuncia efectuada per el grup municipal del PSC, el Sr. Pellicer desenvolupava
en la seva finca una activitat comercial irregular.



Entre la signatura del decret el dia 20 de desembre i la visita de la Policia Local el 24 del
mateix mes, van passar 4 dies. Durant aquets dies el Sr. Pellicer va retirar de la venta tots els
productes que no li permetia la llei vendre a la seva finca i així evitar qualsevol responsabilitat.
Durant el temps que el Sr. Pellicer desenvolupava la seva activitat sense els permisos
corresponents, estava practicant una competència deslleial cap al sector comercial, turístic i
hoteler del nostre municipi.





abans esmentades.
És del tot inadmissible i reprovable, que la màxima autoritat municipal desenvolupi una
activitat en una finca amb cinc construccions que no disposen de cap llicència municipal.

Tot això junt al fet de que aquets fets han estat del públic coneixement de la població, resulta
responsabilitats polítiques que li corresponen.
-PM), 2 abstencions (grup municipal:
CIU) i 9 vots en contra (grups municipals: AME-AM; FIC; PP; VX+), no aprova la reprovació de Ferran
Pellicer, alcalde de Mont-roig del Camp.
Sr. Alcalde: Donaríem per acabat el Plenari.
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

Octavi Anguera Ortiga
El Secretari accidental

Ferran Pellicer Roca

