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Sra. Rosa Tejero Sánchez, regidora PSC-PM  
 
 

 
 
Alcalde: Bueno, molt bon dia a tothom, començaríem la sessió  del ple extraordinari. Senyor secretari? 

 
1.  
 
Sr. Secretari: Sí, bon dia. El primer punt de l’ordre del dia seria l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la 

sessió del 3 d’abril de 2013. 

Sr. Alcalde: Algun comentari? Quedaria aprovat. 

 



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

 
 

 
 
2.  
 
Sr. Secretari: El punt segon és donar compte dels decrets d’alcaldia del número 208 al 312 de 2013. 
 

í  
 
3. 2013/1002 Aprovar, si s'escau, l'expedient de reconeixement de crèdits per actes de 

conversió administrativa de l'exercici 2012. 
 

Sr. Secretari: El punt tercer és l’aprovació si s’escau de l’expedient de reconeixements de crèdit per 

actes de conversió administrativa de l’exercici de 2012 per un import de 587.414,94 euros. 

Sr. Alcalde: Algun comentari? Anna? 

Sra. Cartañà: Això ho vam explicar a la comissió informativa, que és un acta de convalidació d’unes 

factures que no van entrar en el pressupost de l’exercici 2012, i ara segons la normativa fem l’acta per 

poder-les properament aprovar i fem aquest reconeixement de crèdits. Vam comentar que aquestes 

despeses venien d’unes despeses ja inicialment que no podien haver entrat en el pla de pagament de 

proveïdors en l’exercici 2012, una part venia que era Secomsa, que era un organisme públic, i el pla de 

proveïdors no ho incloïa. I l’altra part són uns interessos per aquest préstec mateix que era també que 

no es van poder pressupostar ja que el pla va ser posterior al pressupost, i són aquestes diferències 

principalment. I ara seria l’aprovació d’aquest acta i la proposta d’imputar-les en la partida de 

pressupost del 2013. 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Algun comentari? 

Sr. Morancho: Sí, volia preguntar, com influeix això en el dèficit de l’Ajuntament? 

Sra. Cartañà: A veure, en principi, com que això… En el romanent de tresoreria, la compta 413, no 

computa. Sí, normalment en els informes se suma, perquè es considera que quan entren les factures 

haurien de sumar al dèficit. Formalment els estats comptables no els computa, però nosaltres els 

computem. En aquest cas com que no computaven en el romanent, que seria lo que nosaltres parlem de 

dèficit, no sumaven. Però sempre els tenim en compte en el moment de sanejar. En el pressupost del 

2013, com que ja teníem una previsió d’aquesta desviació, vam incloure les desviacions per poder-les 

absorbir. 

Sr. Morancho: O sigui, dintre del pressupost del 2013 ja es contemplen aquests 600.000 euros? 



Sra. Cartañà: Sí, per absorbir-los. Potser en la totalitat no, però la majoria, fins a on vam poder fer la 

previsió, abans del tancament, perquè el pressupost es fa abans de l’exercici iniciat, doncs vam 

contemplar gran part. 

Sr. Morancho: I aquests 600.000 euros, vénen del fet de que el pressupost de l’any 2012…? 

Sra. Cartañà: No, ve… d’una part serien unes factures de Secomsa que el 2011… O sigui, ja partim del 

2011 la liquidació aquella que va ser tant negativa que no es van absorbir a l’exercici 2012 al pla de 

proveïdors. Una part era aquesta, i després, en el nou conveni de Secomsa… 

Sr. Morancho: No, però la pregunta era si dintre del pressupost del 2012 no vam preveure aquests 

600.000 euros? 

Sra. Cartañà: No, no es van poder preveure perquè encara no teníem els mecanismes de sanejament… O 

sigui, els mecanismes de sanejament eren a tres anys. Lo que ens va sanejar, i lo que va absorbir el 

dèficit, gran part del dèficit del 2011, va ser el pla de proveïdors de l’Estat. Llavors, per desgràcia de 

l’Ajuntament, Secomsa, que era un gran proveïdor nostre, al qual li devíem una part molt important, no 

entrava com a possible – no entrava en aquest pla. El pla deia, doncs digue’m totes les factures que 

tinguis a 31 de desembre del 2012, jo et faig un préstec per aquest import, i et sanejo. Secomsa com que 

no entrava en aquesta mesura va quedar fora. Llavors el que vam haver de fer és el procés aquest que 

estem fent avui, i vam posar les factures del 2011 al 2012. Llavors doncs clar, vam desplaçar les partides 

pressupostàries a l’altre any. 

Sr. Morancho: Gràcies. 

Sr. Alcalde: Algun comentari més? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en 

contra? Quedaria aprovat. 

 
 coneixement de crèdits per actes 

de conversió administrativa (1r.) 
Expedient número:  27/2013/ serveis econòmics 

Tràmit:      

Fets 
 
1. 

servei

pressupostaria. 
 
2.  la Intervenció, que es 

pressupost: 
 

Nº Pendent Descripció       Reconegut 

              

2012000081 DIPUTACIO BASE, PREMI RECAPTACIO 9.292,86 



2012000117 SECOMSA NETEJA VIARIA NOVEMBRE 75.559,75 

2012000118 SECOMSA NETEJA VIARIA DESEMBRE 75.559,75 

2012000119 SECOMSA RECOLLIDA RESIDUS NOVEMBRE 142.083,49 

2012000120 SECOMSA RECOLLIDA RESIDUS DESEMBRE 142.083,51 

2012000121 SECOMSA NETEJA VIARIA OCTUBRE 75.559,75 

2012000122 SGAE, SARDANES 8 SETEMBRE 2012 47,57 

2012000123 SGAE, SARDANES SANT JAUME 2012 601,14 

2012000124 17016 BANC DE SABADELL INTERESSOS 30-09 A30-12 16.050,06 

2012000125 17016 BANC SABADELL  INTERESSOS AMORTIT 7.770,70 

2012000126 CAIXABANK PAG. PROVEEDORES 4/2012 INTERESSOS 42.806,36 

TOTAL           587.414,94 

 

 

3.  
 

4. 
es de cada pressupost només es podran contraure obligacions 

 
 
5. 

crèdits del pressupost següent, en el moment del seu reconeixement les obligacions 

que existeixi dotació pressupostària suficient. 
 

6. 
dotació de crèdits necessaris per fer front a la relació detallada amb anterioritat,  per tant,  per 
poder fer front a les obligacions i el pagaments de 
per actes de conversió administrativa, aquestes despeses es proposa assignar-les en les 

directament sobre  
 
7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 8 de maig de 2013. 

 
Fonaments de dret 

1. Article 176 Real Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la 
Locals.  

 
2.  
 
3. 

Locals.  
 

 

favor (grups municipals: AME-AM; CIU; FIC; PP i VX+) i 
4 vots en contra (grup municipal: PSC-PM) acorda: 



 

1. 
un import de 587.414,94 es aplicacions pressupostaries 

 
 

 
4. 2013/1006 Aprovació, si escau, del tràmit d'informació pública del Text refós de la 

Modificació puntual núm. 8 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Mont-roig del 
Camp, de transformació de l'àmbit de SNU "Huertos de Miami" en el sector urbanitzable 
delimitat SUD 14 "Urbanització les Planes" 

 
Sr. Secretari: Molt bé. El punt quart de l’ordre del dia és l’aprovació si s’escau del tràmit d’informació 

pública del text refós de la modificació puntual número 8 del Pla Urbanístic Municipal de Mont-roig del 

Camp de transformació de l’àmbit de sòl no urbanitzable Huertos de Miami en el sector urbanitzable 

delimitat Sud-14, urbanització Les Planes. Aquí el que es proposa és l’aprovació de la modificació del 

text refós en tant en quant s’ha incorporat el contingut del pla parcial a la modificació puntual i la 

Comissió Territorial d’Urbanisme ens ha demanat de fer una nova informació pública amb la qual es fa 

aquesta aprovació. Se sotmetrà a informació pública i posteriorment s’haurà de verificar per passar a la 

Comissió d’Urbanisme. 

Sr. Alcalde: D’acord. Algun comentari? Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? 

 
: urbanística 

municipal de Mont-

 
Expedient núm.:  2008 061PG MP 
Tràmit:    text refós 
 
 
Fets 

 
1. En data 18 de juliol de 2011 la Sra. Anna Paixà Matas, en nom i representació dels 

propietaris de la Urbanització Planes (antigament Huertos de Miami), va presentar al 
-roig del Camp (Núm. reg. 2011/9944) una 

sol·licitud en la que demanava que es donés trasllat del Text refós del Projecte de 

de la urbanització les Planes (anteriorment Huertos Miami), davant el Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya, per tal que donés la seva conformitat a la memòria 

Modificació Puntual. 
 

2. e Mont-roig del Camp va trametre la 
documentació presentada al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, per tal que donés la seva conformitat a la Memòria ambiental. 

 
3. En data 26 de gener de 2012 ha tingut entrada al Registr

Mont-roig del Camp la Resolució de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la 
Generalitat de Catalunya, segons la qual atorga la conformitat del Departament de Territori 



i Sostenibilitat a la memòria ambiental de la Modificació puntual del POUM de Mont-roig 
 

 
4. -roig del Camp va aprovar inicialment aquesta Modificació puntual 

del POUM en data 24 de  novembre de 2010. 
 
5. Efectuada la tramitac

de Mont-roig del Camp va aprovar provisional el Text refós de la Modificació puntual núm. 
8. En data 30 de març de 2012 la representant dels propietaris de la urbanització va 
sol·licitar q

legislació vigent en aquella data. 
 
6. ment de Mont-roig del Camp va acordar la 

sector sense la necessitat de tramitació del pla parcial. 
 
7. 

de 2012, va acordar suspendre la resolució definitiva de la Modificació puntual del POUM 
 Reglament de la Llei 

 
Reglament. 

 
8. -

roig del Camp (Núm. reg. 2013/2903) la documentació corresponent a aquesta modificació 
puntual, adaptada a les condi  

 
9. 

informació pública la documentació presentada i, si no es presenten al·legacions, la 
 

 
10. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 8 de maig de 

2013. 
 
Fonaments de dret 

 
1. 

97 del D

 
 

2. le 58.7 del TRLU estableix que: 
 

delimitació dels sectors, que poden ésser físicament discontinus i, per a cadascun 
sitat màxima, que no pot superar en 

cap cas els cent habitatges per hectàrea; els usos principals i compatibles, i els 



equipaments. En el cas dels sectors que és previst 

sense necessitat de tramitar-lo per a desenvolupar el sector si així ho determinen 
expressament. 

 
3. 

 
 

4. 

competència del ple municipal. 
 
5. alades en els 

urbanístic comporti un canvi substancial en el contingut de la figura de planejament objecte 
vació immediatament 

anterior aprovi expressament un text que incorpori els canvis introduïts i el sotmeti a 
informació pública.  
 

 
12 vots a favor (grups municipals: AME-AM; CIU; FIC; PP; PSC-

PM) i 2 vots en contra (grup municipal: VX+) acorda: 
 
1. 

municipal de Mont-roig del Camp, 

 
 

2. 

Regla
 per a la seva resolució definitiva i publicació. 

 
3. ) del Decret 

. 
 

 
 
5. 2013/1007 Verificació, si escau, del Text refós de Pla especial urbanístic en Sòl No 

Urbanitzable en l'àmbit dels càmpings Els Prats i Marius. 
 
Sr. Secretari: El punt cinquè de l’ordre del dia és la verificació si s’escau del text refós del Pla Especial 

Urbanístic en sòl no urbanitzable de l’àmbit dels càmpings Els Prats i Marius. Això ja havia estat aprovat 

provisionalment  (0:06:48.9) per aquest plenari, es va enviar a la Comissió Territorial d’Urbanisme que 

va demanar de fer unes incorporacions, s’han incorporat al text refós i s’ha de tornar a passar pel ple 

per enviar a la Comissió d’Urbanisme ja per la seva aprovació definitiva i publicació. 

Sr. Alcalde: Algun comentari? Passaríem a la votació. Vots a favor? 

 



: Projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable en 
 

Expedient núm.: 57/2008 PG 
Tràmit: Verificació del Text refós 
 
Fets 

1. 

a la seva tramitació urbanística. 
 
2. octubre de 2008 va acordar admetre a tràmit 

aquest Pla especial i, entre altres punts, sotmetre a informe tècnic i jurídic aquest 
document, de forma prèvia a la seva Aprovació inicial. 

 
3. orment esmentat es 

 aprovat definitivament per la Comissió 

 
 
4. En data 7 de gener de 2009 es va emetre informe p

requeria la modificació de la documentació presentada, per tal que donés compliment a 
tot un seguit de requeriments i condicions. 

 
5. En data 13 de maig de 2009, el Sr. Josep Manel Basquens Finch, en representació de 

-

especial del Càmping els Prats i Màrius. 
 
6. La Junta de Govern Local en data 2 de juliol de 2009 va aprovar inicialment el projecte de 

refós. 
 
7. 

refós del pla especial per a la seva aprovació provisional. 
 
8. -roig del Camp va aprovar 

provisionalment el text refós del pla especial. 
 
9. 

susp
 

 
10. 

CÀMPING ELS PRATS, SL, ha presentat al Registre -roig 

 
 
11. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 8 de maig de 

2013. 
 



Fonaments de dret 
1. 

es poden aprovar plans especials urbanístics, entre altres causes, per a la implantació 

 
 

2. stableixen la tramitació dels plans 
especials urbanístics. 

 
3. 

ajuntaments, 
 
4. 

derivat correspon al ple municipal.  
 
5. 

urbanística munici

paràm
 

 
6. 

a la implantació 

els efectes de les edificacions, de llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures 
associats sobre la qualitat del paisatge.  

 
7. Els articles 92 i següents del RLU regulen els plans especials urbanístics. 

construccions admesos en sòl no urbanitzable els correspon establir les determinacions 

es  
 
8. -roig del Camp, aprovat definitivament per la Comissió 

càmping i caravaning, que consisteix indica- en la convivència agrupada de persones a 

recintes delimitats que comptin amb serveis sanitaris. Indica que únicament es permeten 
les edificacions necessàries per a la prestació de serveis comuns i aquelles altres admeses 
per la normativa sectorial vigent. 

 

-
assistencial, esportiu, cultural,. 

 



9. -
usos en sòl no urbanitzable. Aquest article indica el següent: 

 
1. Aquest ús requereix la tramitació i aprovació d'un Pla Especial, que tindrà per 
objecte ordenar l'àmbit. El Pla determinarà aquest àmbit com a finca indivisible. 
 
2. El Pla especial determinarà les obres i instal·lacions necessàries per a dotar 
dels serveis adequats al càmping, que abastaran almenys, els accessos; la 

 i 
 

 
3. La regulació del càmping i caravàning es regirà, a més, pel que disposi la 
normativa sectorial vigent sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels 
establiments dedicats a aquest fi, i per la que determina el procediment per a 

disposicions que el desenvolupin. 
 
4. Queda prohibida la lliure acampada.  

 
10. Els articles 220 i 221 del POUM de Mont-roig del Camp regula el sòl no urbanitzable 

costaner 2 (SNU-
 

 
11. Els articles 222 i 223 del POUM de Mont-roig del Camp regula el sòl no urbanitzable 

costaner 2 - càmping (SNU-C2c) com a sòl no urbanitzable costaner classificat com 

construccions i instal·lacions destinades a càmping. 
 

animitat, acorda: 
1. 

càmpings Els Prats i Marius, presentat i promogut per Càmping els Prats SL. 
 

2. dels càmpings Els 

definitiva. 
 
3. 

del TRLU. 
 
 

 
 
6. Precs i preguntes 
 

Sr. Secretari: I el punt sisè són precs i preguntes. 

Sr. Morancho: Gràcies. M’agradaria començar preguntant-li al grups dels Verds perquè han votat en 

contra de… Sí, Sr. Gairal, li deia que m’agradaria començar preguntant-li perquè han votat en contra del 

punt del text refós per legalitzar aquestes vivendes que fa molt i molts anys que estan aquí al nostre 

municipi i que viuen tantes i tantes famílies? 



Sr. Gairal: Per un principi de coherència amb les nostres idees, de quan es va aprovar el POUM, que 

vostè recordarà que el POUM es va votar a favor en contra del seu vot, que va votar en contra, i li 

explicaré una mica com va anar el POUM. El POUM es va treballar molt, van participar tots els grups 

polítics, algunes vegades estàvem d’acord, les altres no, i es va fer el màxim de consens possible. Aquest 

POUM recollia moltes iniciatives del seu grup, moltes del nostre, moltes renúncies d’altres grups, del 

seu, del nostre, i es va intentar fer el màxim de sostenible possible. No va ser possible al final, vostès van 

votar en contra, però jo reconec que en aquell POUM hi havia moltes aportacions del seu grup, igual 

que del nostre i moltes renúncies, de nostre també. I en aquell POUM que es va aprovar doncs a 

Huertos Miami ho deixava en una situació amb previsió d’una visió més del futur, més del futur que 

encara no hi hem arribat. I llavors nosaltres a partir d’aquell moment vam intentar respectar els acords 

del POUM, quan hi ha hagut alguna petita modificació hi hem estat d’acord, en les grans modificacions 

per suposat que no, perquè creiem que tot és revisable, per suposat un POUM és una cosa viva i 

revisable. Però de moment encara no ens ha entrat a la nostra idea poder aprovar segons quines coses, 

segons quines modificacions puntuals. Senzillament per això. Per suposat que estem sempre amb el 

diàleg i amb les possible negociacions futures per la legalització d’una il·legalitat que hi havia en el seu 

temps que se li tindrà que demanar una solució, en aquest moment creiem que no era el moment de 

donar la solució a aquesta situació real que tenim. 

Sr. Morancho: Però és que no li… bueno, no m’ha contestat, crec. O sigui… El POUM no reconeixia 

aquest espai, no el reconeixia, i vostès van a votar a favor perquè no es reconegués aquest espai. 

Nosaltres vam votar en contra per aquest motiu i per algun més, que no entrarem a debatre perquè no 

és el moment, i a més a més, potser ens sortirien els colors. El que li estic preguntant, és que hi ha un 

lloc, és un espai on hi ha moltes famílies que estan visquent, on hi ha una realitat que no ha sortit de fa 

quatre dies, sinó que fa més de 20 anys que està, que el POUM no vam entendre perquè no ho va 

reconèixer, ara ho estem esmenant això, hi ha unes famílies que estan vivint allà, no entenc perquè el 

seu grup no pot donar suport al fet que aquesta gent que està allà se li legalitzi totes les seves vivendes. 

Sr. Gairal: A veure, nosaltres no vam votar el POUM a favor només per aquest punt. No vam votar el 

POUM per una sèrie de condicions. Llavors, ja li dic, que nosaltres estem oberts a negociacions, estem 

oberts a visió de futur d’aquesta zona i d’aquesta realitat que tenim, però que en aquests moments no 

estem per la labor, perquè respecte aquest punt lo que deia el POUM perquè no se’ns ha donat altres 

alternatives. Les que se’ns han donat no ens han agradat, i estem votant en contra. El dia que ens 

agradin, votarem a favor. Però de moment estem oberts a la negociació de tot tipus. 

Sr. Morancho: Però si ja, però si negociació de què? O es legalitzen les vivendes o no es legalitzen, o es 

legalitzen o les tirem a terra. O hi ha una altra…? Entremig no tenim res més. (Inaudible 0:11:21.6) O, 

sigui, no hi ha negociació possible, o la legalitzem o no la legalitzem. Està clar, ara sí que m’ha contestat, 

no ha contestat res, ara m’ha contestat. Gràcies. 

Sr. Alcalde: Algun tema més? 

Sr. Morancho: Sí, gràcies. Volíem saber també com es troba el projecte de les cales de Miami Platja. Fa 

uns mesos ja els vam preguntar per aquest tema, van dir que estaven en negociacions, ho volien mirar, 

ho volien negociar, i volíem saber una miqueta com ho tenen. 



Sr. Alcalde: Doncs les converses que hem tingut amb Costes i la Subdelegació del Govern ens 

comuniquen que per aquest 2013 no hi haurà cap licitació, inclús els hi hem plantejat que ho fasin a 

trams, és a dir, que com a mínim comencin per una part, però se’ns ha anunciat que no hi ha cap 

dotació econòmica per executar el projecte, sí que lo que hi ha és una dotació per manteniment, i en 

aquest moment s’està executant a les platges del municipi que és una aportació d’arena. Però lo que és 

execució d’obra o licitació, és a dir, en aquest moment està en el punt aquest. 

Sr. Morancho: Bé, jo els hi proposo, si volen fer-ho, està clar que dins dels pressupostos generals de 

l’Estat de l’any 2013 això no es contempla, però els pressupostos generals de l’Estat de l’any que ve que 

es comencen a confeccionar ja, que al setembre es presenten al Congrés, això tant el grup de 

Convergència com el grup del PP, especialment, i vostès, però el PP sobretot, home, facin tots els 

moviments polítics, contactes polítics per tal de que dins dels propers pressupostos es doti una partida 

pressupostària perquè una d’aquestes sis o set platges que tenim, que estem parlant de dos milions 

d’euros, no estem parlant d’una gran inversió…  

Sr. Alcalde: Inclús els hi vam proposar que no fos inclús ja… que arranqués el projecte, ni que fos amb 

una dotació de dos milions, amb menys, però ni que que fos que arranqués en aquest sentit, però se’ns 

va dir que pel 2014, evidentment tenim properament una reunió amb la Subdelegació del Govern, amb 

Costes hi estem constantment, però entenem que la Subdelegació del Govern és qui ens té que acabar 

de… El Sr. Jordi Sierra, doncs tinc que expressar la bona relació que tenim actualment, a fi i efecte 

d’intentar treballar perquè surti el 2014… 

Sr. Morancho: D’acord, però pensi que qui decideix els pressupostos és Madrid, el Congrés, i són els 

parlamentaris que tenim allà. El Sr. Sierra fa una tasca molt important que és representar el Govern, que 

no és el Congrés, dintre de la nostra província. Però hi ha una tasca política important, que és el fet de 

dir-lis als nostres representants allà, nosaltres ja ho hem fet i ho tornarem a fer, que mirin de ficar dintre 

dels pressupostos aquelles esmenes o allò que sigui necessari perquè després li arribi al Sr. Sierra, que 

realment allò s’ha aprovat, perquè per molt que digui el Sr. Sierra si no ho fiquen, aquí, jo crec que… Hi 

ha una tasca política dels diferents grups, tant del PP com de Convergència, insisteixo, nosaltres ja ho 

hem fet, i vosaltres com a Esquerra, doncs que s’ha de fer. La Fic em penso que no té representant, no, 

Sr. Aragonès? 

Sr. Aragonès: No, som neutres (rialles). Vol que li doni una explicació de perquè hem votat a favor dels 

Huertos de Miami, vostè, o no, no necessita? 

Sr. Morancho: No, però si me la vol donar, no tinc problema.  

Sr. Alcalde: Seguiríem, siusplau… 

Sr. Morancho: Sí, també voldríem saber com tenen previst el tema de les activitats d’estiu tant a Mont-

roig com a Miami pels nens, si està previst el tema de menjador, totes aquestes coses. 

Sr. Alcalde: Doncs aquest any es realitzarà directament des de l’Ajuntament, és a dir, es va pressupostar 

ja a dins a l’empresa, i es va fer una junta de govern degut a que hi ha un decret del Govern central que 

no es pot contractar persones si no són per serveis estrictament necessaris. Nosaltres hem cregut que 

les activitats donen l’oportunitat a persones a poder optar a treball, per lo tant davant d’aquest 

plantejament vam dotar ja pressupostàriament per fer l’activitat i vam contractar uns monitors 



directament des de l’Ajuntament, avui el pla crec que ja està pràcticament dissenyat i en aquest 

moment en breu també el servei de menjador es plantejarà que hi pugui ser, però serà directament, 

com s’havia fet altres anys, des de l’Ajuntament. 

Sr. Morancho: Val, o sigui que s’estan preveient activitats i menjador. 

Sr. Alcalde: Sí sí, es va pressupostar i es va definir al pressupost que hi hauria aquesta activitat, el que 

passa el que sí que hem fet per poder dotar – i aprofito la pregunta per explicar-ho, ja que dintre 

d’aquest només poder contractar persones sempre i quan un municipi declara una sèrie de serveis 

necessaris com poden ser netejar platges o activitats en aquest sentit, tota una sèrie de coses per poder 

realitzar contractacions per poder atendre aquests serveis, doncs la Subdelegació de Govern a qualsevol 

moviment de plantilla, de contractació, ens insta a que justifiquem el perquè de perquè ho fem o 

deixem de fer. En aquest cas això tirarà endavant. 

Sr. Morancho: Val. També volíem saber com es troba el tema que ens han dit que continua en marxa 

que és la constitució d’una ràdio municipal, si això ho han deixat aparcat o realment continuen pensant 

dedicar aquests 40.000 o 50.000 euros a constituir la ràdio quan nosaltres ja els hi vam expressar en el 

seu moment que enteníem que no era prioritari donades les problemàtiques diferents que tenim al 

municipi de constituir una ràdio. I no tant la creació en sí sinó fer que aquesta ràdio després s’ha de 

mantenir. 

Sr. Alcalde: El punt en què està és que hi ha un treball intern de com s’estructuraria i com es plantejaria 

però no hi ha ni una data ni una previsió de dir, serà efectiva a partir d’un temps determinat. Sí que hi 

ha... i aquesta ràdio neix amb una voluntat de ràdio, evidentment, però amb una altra voluntat que vull 

expressar aquí, que al seu moment doncs no vaig expressar que és que nosaltres vivim en un municipi 

singular, que són dos grans municipis més vint urbanitzacions. Nosaltres estem dintre de l’afectació 

d’una nuclear. Una manera de que, i jo com a representant i cap de protecció civil del municipi, i cada 

vegada que hi he anat que se m’ha convocat a reunió de govern civil se’m trasllada que som els 

responsables de comunicar en un cas d’emergència doncs una situació a totes les persones, un dels 

plantejaments de l’ús d’aquesta possible ràdio si es posés en marxa seria el fet de que hi hagués una 

emissora capaç d’emetre aquesta comunicació. Per tant, vist d’aquesta perspectiva, abans de tirar-ho 

endavant i executar amb diners, sí que s’està parlant amb protecció civil si ells assumirien el cost i el 

funcionament d’aquesta ràdio a fi i efecte que sigui un mitjà de comunicació pels nostres... Evidentment 

que tindria altres continguts, però sí que en un moment determinat de comunicar en un municipi 

complicat com és el nostre. Però de moment en principi no hi ha cap data per establir (inaudible 

0:18:40.4) I si al llarg del període surt una necessitat urgent que n’hi ha constantment i contínuament, 

doncs evidentment quedaria en cartera o ficat aquí i s’aplicaria on es cregués més oportú.  

Sr. Morancho: El tema que planteja que és una part important de la decisió de fer una ràdio és per tema 

de protecció a la hora que en un moment donat hi hagués un accident a la central... Home, precisament 

si una cosa ha de parlar amb protecció civil que amb això ja es va fer és que ha de revisar aquest pla que 

tenim. Vale? Perquè no està adequat precisament a l’any que estem visquent. O sigui, és un pla que es 

va fer fa molt temps, i que no reconeix una realitat. Vostè sap perfectament que en aquest pla hauria de 

tenir punts d’avís de megafonia a molts llocs que no els té. Això sí que és una bona manera d’avisar a la 

població. Mitjançant la ràdio, és una altra... però dediquin l’esforç en un altre tema. Insistim en què la 

ràdio no és una prioritat en aquests moments, nosaltres no diem que no sigui una bona eina, però hi ha 



altres prioritats dintre del municipi per dedicar aquesta despesa de 50.000 euros, i després, insisteixo, 

amb el manteniment que clar, no és únicament fer la despesa sinó que després és doncs manteniment. 

També volia preguntar, ja que el Sr. Aragonès em volia explicar algo, sí que volia preguntar, em consta 

que en un ple que no vaig assistir, ara farà poc més d’un any, es va estar debatint el fet que vostè doncs 

havia estat contractat a partir d’un acord del Consell Comarcal i també de l’empresa EMOMSA per tal de 

fer les tasques de supervisió del servei de recollida i neteja del nostre municipi per un import de 14.000 

euros. En aquell moment a vostè no li constava, i a més a més també en un moment donat va comentar 

que no ho acceptaria, o que no... 

Sr. Aragonès: Que ho acceptaria si m’interessés. 

Sr. Morancho: D’acord, acabo. I que no ho sabia en aquell moment... La nostra pregunta seria una, si ho 

ha acceptat, ja que em diu això, i dos, no només si ho ha acceptat el càrrec, perquè jo crec que serien 

dues coses, acceptar el càrrec, que de per sí ja estava acceptat, i dos, si ha cobrat aquests diners per fer 

la supervisió del servei. 

Sr. Aragonès: A mi per un decret de l’alcaldia em van nombrar per les competències que vam agafar el 

grup d’Independents, per estar al consell d’administració de Secomsa per poder l’alguna manera 

defensar a ser possiblement el segon client de Secomsa que és l’Ajuntament de Mont-roig. Per 

qüestions polítiques no se’m va acceptar estar al consell d’administració, es va anar donant la volta, 

vostè sí que hi està, el Sr. Chamizo també hi està, i llavors van fer aquell acord de que un coordinador, 

com una delegació del consell, per fer aquest treball. Jo aquest treball el vinc fent des del 2011. Aquest 

treball l’he anat fent sempre. A mi se m’han ingressat unes quantitats que possiblement l’any 2012 

pugen a uns 4.000 euros, que encara no sé si els tornaré o no, perquè evidentment si és una quantitat... 

jo no he firmat cap fulla de salaris ni he firmat res. Jo com com a persona pensionista si és un tipus de 

feina que haig d’estar assalariat, a mi no m’interessa ja, no ho vull, jo soc pensionista, per tant, no sé 

què faré, si els tornaré o no, perquè encara no m’han aclarit en quines condicions estic, per tant quan ho 

sàpiga, ja t’ho diré. Ara bé, jo estic fent una tasca, me’n cuido d’aquest servei, i hi ha persones com 

vostè mateix que cobra de Secomsa, i altres persones que ens acompanyen aquí, bastant més de la 

quantitat que jo dic, que no sé encara si l’he de tornar o no, perquè si no és compatible l’hauré de 

tornar. Secomsa, lo que no tindria que ser és un lloc que amb el preu que estàn pagant els contribuents 

de Mont-roig hi haguessin persones cobrant i no treballant, com ara està passant. I en càrrecs sempre 

destinats a dit i polítics. I el representant de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest tema 

evidentment que es tindria que haver respectat i estar al consell, no cobrant o cobrant... estar al consell 

d’administració, que és on es prenen els acords, que poden afectar els contribuents del municipi i aquell 

representant, jo, els hauria de defensar. Per què? Perquè represento l’Ajuntament de Mont-roig. Vostès 

hi són, en canvi, representant els equips polítics. 

Sr. Morancho: Gràcies. No entrava a valorar si tenia que cobrar o no cobrar. Jo simplement em referia 

que en aquell moment va dir això. Però bueno, ja que m’ha tret tota aquesta informació de més, li 

contestaré. Per molt alcalde que sigui l’alcalde de Mont-roig, i no fico... sinó qualsevol alcalde, no pot fer 

cap decret demanant o ordenant que li fiquin a vostè, o a mi, o a qualsevol – esperi un moment que 

acabi, Sr. Aragonès – en un consell d’administració. Una cosa és que hi hagi una voluntat, en la qual, 

escolti, miri, m’agradaria... Però una altra cosa és que perquè el Sr. Alcalde signi un decret a vostè li 

agafaran o no. Ja vostè ho ha explicat molt bé i no cal que ho expliqui jo, això ho sap vostè millor que jo, 

que per diferents motius polítics principalment, no l’han volgut dintre d’aquest consell d’administració. 



Que no estigui vostè a dintre d’aquest consell d’administració no significa que els consellers que hi som, 

com el Sr. Chamizo o jo mateix no defensem, no només els interessos de Mont-roig, sinó els interessos 

de la comarca. Ho fem, d’acord? Secomsa és una empresa pública 100% que té un pressupost que com a 

qualsevol empresa amb el pressupost que té, té uns consellers. Resulta que els consellers que hi ha al 

consell d’administració de Secomsa representen els diferents municipis als quals dóna servei Secomsa. 

Que estiguin en un consell d’administració aquestes persones és lo més normal. No és cap cosa 

estranya. I que a més a més per la responsabilitat que tenen, només pel fet d’estar en un consell 

d’administració, perquè vostè sap perfectament bé quines responsabilitats pots tenir per estar en un 

consell d’administració, i el temps que hi estàs, doncs que tinguis una retribució que et puc assegurar 

que la del Sr. Chamizo com la meva és inferior que la seva. Per què? Perquè vostè hi dedica molt més 

temps. I ho tinc clar, això és així amb aquest servei. Vostè em diu, no sé si tornaré aquests diners perquè 

vaig cobrar. Jo li tornaré a preguntar més endavant, quan prengui la decisió, si veig que no se’n recorda, 

però no per... simplement perquè vostè ho va dir en aquell moment, no sé si acceptar aquests diners, i 

jo li he preguntat únicament doncs si els havia acceptat o no els havia acceptat. I ja està, d’acord? I jo no 

anava pel fet de que si cobra o no cobra, tal, simplement perquè en el seu moment vostè va dir que no 

cobraria aquests diners. Si està fent la feina, a mi em sembla bé que cobri aquests diners, ja està. No em 

sembla malament, igual que la resta de regidors que està aquí que estan fent la seva tasca, doncs 

bueno, l’han de cobrar. Ara, jo crec que tota la resta, jo no estic d’acord ni molt menys amb el que em 

diu, i insisteixo, que els consellers que estem allà, i en aquest cas el Sr. Chamizo i jo mateix, defensem 

els interessos de Mont-roig, i no només amb aquest aspecte sinó també de la resta de la comarca. 

Gràcies. 

Sr. Aragonès: Un moment... El Sr. Alcalde no va fer un decret per dir “poseu-me aquest concejal al 

consell d’administració. Molt bé... No, no, no, no... Quan vostè com a alcalde va fer la delegació de les 

competències d’escombraria i neteja diària al Consell Comarcal, el punt 19 d’aquell acord contempla 

que el representant que nomenava l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per estar al consell, no ho dic 

jo, ho diu aquell conveni... I tampoc ho diu el Sr. Alcalde... (poc audible per qualitat baixa d’àudio 

0:27:33.1) 

Sr. Morancho: És que a la seva primera intervenció ha dit “és que el Sr. Alcalde va firmar un decret... 

Sr. Morancho: Clar... sí, sí... (Conversa creuada 0:27:42.6) 

Sr. Alcalde: Nosaltres vam demanar que contemplés (interrupció) 

Sr. Morancho: No, sí, no, no, sí, però això és molt diferent al fet de dir, el Sr. Alcalde ha firmat un decret 

perquè... 

Sr. Aragonès: És que el Sr. Alcalde, per materialitzar el punt 19 del conveni (mala qualitat àudio 

0:27:56.1), tenia que firmar el decret! Clar, no ho podia dir per telèfon! Ara bé, jo cobraré sempre i quan 

no tingui que estar a la Seguretat Social de Secomsa, ja ho vaig dir aquell dia i ho mantinc avui. Jo no vull 

estar a la Seguretat Social com a treballador de Secomsa. Si Secomsa es clarifica d’una punyetera vegada 

que ja fa temps que va, perquè pensa que a la fi i al cap a mi em van ingressar aquest diner al final del 

2012, i vaig estar tot el 2011, del 2011 i del 2012, eh? I és una delegació del consell d’administració en 

base a interpretar el punt 19, i no es desdiu amb la meva pensió, jo ho acceptaré. Però si no, no ho 



acceptaré, lo que vaig dir ho mantinc. I ja que estem en converses de Secomsa, vostè em podria dir quan 

cobra a l’any vostè de Secomsa? 

Sr. Morancho: Sí. Jo cobro en aquests moments sis consells d’administració, si assisteixo cobro, si no 

assisteixo no cobro, i són penso que... 200 euros, 200 i pico euros nets. 300 potser, si arriba. 

Sr. Aragonès: Res més, de la delegació (inaudible 0:29:12.7) Si cobrés algo més també ho trobo bé, eh? 

Sr. Morancho: No, vostè m’ha fet la pregunta i jo li cobro. Hi ha altres moments que Secomsa ha pagat 

més, en aquests moments està pagant això. Però per fer una tasca hi ha una responsabilitat, hi ha uns 

temes a seguir, doncs si estàs dintre un consell d’administració és així. Qui paga aquests diners? Doncs 

les mateixes persones que li estan pagant a vostè.  

Sr. Chamizo: Sí, jo també vull fer una petita aclaració com a persona al·ludida referent a si la feina, la 

feina, perquè ja són moltes vegades que ho ha repetit, i bueno, jo crec que al final això ja... (Interrupció) 

No, no, no, no, no, perdona, ara estic parlant jo siusplau. Lògicament jo vaig votar a favor del punt 19 

aquell i tot això de la junta de govern. Lògicament vostè també està al consell d’administració de les 

empreses, i per tant també fa una feina i cobra per assistència als consells d’administració de les 

empreses, igual que cobro jo, i igualment, el mateix passa a Secomsa. La Secomsa és 100% municipal, 

nosaltres fem allà una feina, només cobrem per assistències, només cobrem per assistències com ha dit 

el Sr. Morancho, són sis vegades a l’any, que si anem ens passen tota la documentació, no cobrem 

(0:30:32.1) i lògicament, aquesta 14.000 euros que vostè va dir que no cobraria, que vostè va dir 

públicament aquí que no cobraria, lògicament, eh, és per fer la feina, per fer la feina, que l’Ajuntament 

ja li està pagant la retribució de vostè cada mes. D’acord? Llavors, aquí ho deixo jo. 

Sr. Aragonès: Les criteris que tigui vostè se’ls queda per vostè. Jo estava contestant – un moment, un 

moment, ara parlo jo també – Jo estava contestant al Sr. Morancho. Ara bé... no, jo dic que hi ha altra 

gent com vostè, i com Morancho, i com el Fermín (interrupció), bueno, home, pues ja quedarà gravat, 

no pateixis... Aleshores, jo sí que presideixo EMOMSA (inaudible 0:31:12.4) i Secomsa, i m’hi dedico 

bastant, bastant. I cobro el mateix que vostè, 55 euros quan hi ha un consell d’administració. Abans el 

president, que era el Fernando (inaudible 0:31:22.5) cobrava per ser president... Jo no cobro, cobro el 

mateix que vostè. I cobro el mateix que els que formen part del consell d’administració. I jo procuro que 

el que em paga l’Ajuntament dedicar-hi més que aquelles reunions que fem, que alguna vegada el Sr. 

Morancho m’ha preguntat de si les reunions, i què cobrem, doncs de fer bastant més. I si algun dia vostè 

vol que fem un debat (inaudible 0:31:49.6) sobre dedicació i hores i dies que faig jo i fa vostè, doncs 

quan vostè vulgui. 

Sr. Chamizo: Podem fer-ho quan vulgui, perquè jo destino moltes més hores de lo que realment cobrem 

aquí a les altres regidories que jo tinc, així que jo, cap problema. 

Sr. Muñoz: Es sobre lo mismo, vale? Puede ser que os enzarcéis aquí en una discusión, solament denota 

que puede ser todo lo legal que quieras, todas estas cuestiones, pero es inmoral. Detrás de esto había 

una serie de despidos, el Sr. Alcalde dijo aquí en pleno que se sentía la persona más tonta del mundo o 

algo similar porqué no sabía porqué se despedían – todo esto tiene una trascendencia política, unas 

decisiones políticas, y me parece que usted puede legalmente cobrar, me parece genial, pero en este 

momento es inmoral, para muchas personas, simplemente dejar este matiz, eh? 



Sr. Aragonès: Yo también como matiz encuentro muy inmoral lo que cobró usted los últimos cuatro años 

en cargo de confianza. Y otras personas del municipio pensamos como yo. Gracias. 

Sr. Alcalde: Bueno, algun comentari més? 

Sr. Morancho: Sí, és sobre el tema, perquè la pregunta que m’ha fet abans el Sr. Aragonès jo li he 

respost bé, li he dit quan cobro de Secomsa. No, però és a que a més a més ara a principis d’any han 

constituït una comissió executiva en la qual hi ha quatre consellers, i cobro algo més, i era simplement 

per aclarir. 

Sr. Aragonès: Molt més? 

Sr. Morancho: Sí, bastant més... Segurament... (rialles) No, no molt més. 

Sr. Aragonès: De totes maneres, i sincerament, i tu ho saps perfectament, i no et tracto de vostè, me 

n’alegro.  

Sr. Morancho: No, no, sí, han entrat vostès amb... Mira, si algú ho té molt clar que... bueno, suposo que 

hi haurà més gent, però jo tinc clar que els polítics han de cobrar per la feina que fan. Que els polítics 

estan mal pagats, per molt que digui la gent, estan mal pagats. Molt mal pagats. Bueno, és el que ens 

toca. De la mateixa manera que estan mal pagats els càrrecs de confiança per la feina que fan. Per la 

feina que fan. Però bueno, és una cosa que tenim. El que és una llàstima és que tinguem que discutir 

nosaltres d’aquest tema. Ho fem, jo crec que aquí... jo no anava per aquest debat en aquest sentit, sinó 

que simplement perquè vostè no (inaudible 0:34:18.9), mira és que això jo ho ho cobraré. Aleshores dic 

hòstia, ho està cobrant o no ho està cobrant, i vostè sap perfectament bé que si li faig aquesta pregunta 

és perquè estic dins el consell d’administració d’aquesta empresa que ho està fent. Aleshores, bueno, és 

a mà amb aquest tema. Ni molt menys, almenys per la meva part, volia entrar en un debat de si s’ha de 

cobrar o no s’ha de cobrar, jo entenc, i repeteixo, i que consti en acta, jo crec que els polítics estan malt 

pagats, i ha alguns que no, però la gran majoria, per el temps que dediquem, per la responsabilitat que 

tenen, perquè al final, no tens hores, i que haurien d’estar pagats millor del que estan.  

Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? 

Sr. Morancho: Sí, la última, voldria preguntar al Sr. Fermín, com es troben els tràmits de l’ampliació del 

mercat, el tema del mercat a Miami, si ho faran, si no ho faran, si ho continuen endavant... 

Sr. Diza:: Doncs com a l’última vegada, ho tenim en estudi. Vale? 

Sr. Morancho: Molt bé. A estudiar amb els senyors dels Verds també... 

Sr. Diaz: Ho tenim en estudi, sí... Gràcies. 

Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? 

Sr. Perez: Sí, yo quería hacer un comentario. Simplemente decir el tema del plan Penta, como ha dicho 

el Sr. Fran pues sí, está muy bien sobre el papel, pero luego a la hora de la verdad este ayuntamiento va 

a perder (0:35:46.8) cualquier dinero, cualquier subvención para hacer esto y siempre te contestan con 

la misma contesta de que no toca, que no hay dinero. Y en el caso del Sr. Jordi Serra, el proyecto de 



costas está en Madrid. Está en Madrid. Siento mucho Sr. Alcalde que no tengan partida para este año... 

pero seguramente el año que viene... Lo digo porque él gestionó de alguna manera para... que es cierto 

que a lo mejor él no la aprueba, pero es un hombre que desde aquí está petando, y como ha dicho el 

señor alcalde, lo está haciendo bien. De hecho la gestión de la devolución de la variante fue un punto 

que se le fue a hablar con él y él la gestionó y ha hecho un buen trabajo. Entiendo que este señor, por 

poco que pueda, apretará para este proyecto porque así nos lo comunicó. Simplemente era hacer 

apunte. 

Sr. Morancho: No, yo no he cuestionado la función del Sr. Serra, únicamente he dejado ver que aparte 

del esfuerzo que puede hacer el Sr. Serra y el señor alcalde, hay otros partidos en este pleno que 

pueden presionar de caras a sus parlamentarios para que también lo hagan. En estos momentos, 2013, 

no hay partida presupuestaria, y por muy buena voluntad que tenga el Sr. Serra, no lo conozco, pero sé 

cuál es la función y hasta dónde llega un subdelegado del gobierno. Por más que quiera él que pongan 

una partida presupuestaria, si no estamos detrás apretando, no la pondrán. Luego si está puesta él ya se 

encargará de que corra mucho más, no tengo ninguna duda, pero era en este sentido, no, no... 

Sr. Alcalde: Només aclarir que en referència a aquest punt, al seu moment, a part de Jordi Sierra, a 

través del grup que està al Govern del Sr. Fermín y el Sr. Gallardo, es va contactar amb el cap 

responsable que és el senyor del PP d’aquí de Catalunya, per intentar fer, ja no els 2 milions aquests que 

t’he dit sinó només un bocí, i arrancat aquest bocí ja tindríem allò començat, perquè sembla ser que 

tenen més prioritat quan una obra està començada... És dir, els contactes es fan i es faran.  

Sr. Morancho: Molt bé, gràcies. 

Sr. Alcalde: Molt bé, doncs donaríem el ple per aixecat. Moltes gràcies. 

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