ACTA DE LA SESSIÓ
-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2013/4 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2013/4 )
Extraordinari
31 de maig de 2013
5 de juny de 2013
13:00 h. 13:35 h.
Sala de Cultura "Agustí Sardà"

Sr. Ferran Pellicer Roca, alcalde

president AME-AM

Sr. Antoni Vernet Asensio, regidor AME-AM
Sr. Vicente Pérez Mula, regidor AME-AM
Sr. Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU
Sr. Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU
Sr. Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Sr. Andreu Chaparro Medina, regidor FIC
Sr. Fermín Díaz Durán, regidor PP
Sr. Juan Gallardo Algueró, regidor PP
Sr. Josep M. Gairal Martí, regidor VX+
Sra. Elvira Montagud Pérez, regidor VX+
Sr. Fran Morancho López, regidor PSC PM
Sra. Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-PM
Sra. Rosa Escoda Cedó, regidora PSC-PM
Sr. Pedro Muñoz Espinosa, regidor PSC-PM
Sr. Eduard Planes Anguera, regidor PSC-PM
Sra. Rosa Tejero Sánchez, regidora PSC-PM

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental
Alberto Viñes Velasco, interventor
-hi:

Sr. Alcalde:
extraordinari. Sr. Secretari?
1. 2013/1291 Determinar, si s'escau, els serveis essencials i prioritaris de l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp i fixar els criteris per a procedir al nomenament o contractació de
personal temporal.
Sr. Secretari:

ordre del d
-roig del Camp i fixar els criteris per
procedir al nomenament de contractació de personal temporal, concretament, pel servei de

-lo, de manera que això habilita

Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Morancho: Sí, a veure, nosaltres ens abstindrem en aquest punt ja que creiem que és una
decisió presa una
entenem que els temps i el que significa el que estem aprovant, que és que realment
ha de contractar a unes persones que han de fer un servei determinat, i entenem
de força responsabilitat com és el socorrisme a les platges, mirant i veient que vostès ara han
iniciat un procés de publicació, de publicitat, que volen fer cursos de socorrisme, i entenem
que va destinat, precisament, a aquesta gent, creiem que és tot massa forçat, a un mes vista de
forçat com perquè al final, doncs... creiem que al final no surten les coses com vostès les tenen
previstes, insisteixo, pel temps, eh? Podríem discutir el fons, però bé... però sí que els temps no
els veiem clars, i veiem un tema de responsabilitat a aquestes persones, que aniran a la platja a
fer de socorr

Sr. Alcalde: Bé, li explico els inputs
passat ja es va fer un curs de socorrisme que hi va habilitar unes persones que van aconseguir
què ens puguin
donar aquest servei, i si els interessa... per executar aquest servei. El que passa és que amb
em aquest curs, també ara,
precipitadament; és a dir, per poder, perquè la capacitat que tindrem de generar més oferta,
tant de treball com de servei a les platges, pot acabar sent sobre les 25 persones. És a dir, el
que ja té la titulació, com més aviat possible per donar
servei, i les persones que superin el curs acabaran accedint al servei aquest que està plantejat.
Tot i això, reconeixem i reconec que anem tard.
Sr. Morancho: Com bé li he dit, en el fons ja veiem on vol anar a parar, però insistim en el temps

aquesta empresa pot exi
amb aquestes 25 persones que té previst contractar, doncs una formació i una capacitat per fer
una tasca molt concreta, i entenem que de certa responsabilitat. Aleshores, bé, per això mateix
entenem que va una mica forçat el tema i preferim abstenir-nos.
Sr. Alcalde: Molt bé. Doncs si no hi ha cap més pregunta, passem a la votació. Vots a favor.
Abstencions. Quedaria el punt aprovat.

Determinació de serveis essencials i prioritaris de
-roig del Camp i fixar els criteris
per a procedir al nomenament o contractació de
personal temporal
Secretaria General /Serveis Interns
Aprovació de la declaració de serveis essencials

Expedient:
Tràmit:

Fets
1.

La normativa bàsica actualment vigent conté una regla general de prohibició de nomenar
general esmentada i limita la possibilitat de nomenar personal interí o contractar personal
temporal a supòsits excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables
restringides als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritàries, o
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

2.

Per tant, les condicions que el legislador estableix per tal que les Administracions
públiques puguin procedir a realitzar els nomenaments o contractacions de caire temporal
són:
-

Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al
funcionament dels serveis públics essencials

reglamentat les possibilitats de nomenar o contractar en funció de la causalitat de la
necessitat i del respectiu àmbit organitzatiu, cosa que també ha de poder fer aquesta

3.

Els serveis mínims i obligatoris que han de presta
-roig del Camp, també està obligat a
prestar els anomenats serveis impro
directa.

4.

Mont-roig del Camp ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya com a municipi
turístic. Aquest fet ve determinat per la morfologia del municipi on al voltant de les ofertes
paisatgístiques, culturals i de platja existents han configurat una important oferta turística,
nombroses segones residències i ofertes esportives que determinen la realitat actual de
Mont-roig del Camp.

5.

seu desenvolupament
reglamentari, estableixen com a competència municipal vigilar i vetllar per les normes i
humanes.

6.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica de
data 31 de maig de 2013.

Fonaments de dret
1.

2.
3.

Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic

4.
i el foment de la competitivitat
5.
6.

Article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
-AM; CIU; FIC; PP i VX+) i

6 abstencions (grup municipal: PSC-PM) acorda:
1.

-roig del Camp,
-roig del Camp
-roig del Camp SA, el socorrisme a les platges del
municipi.

que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació.
2.

Aprovar les directrius que hauran de regir la cobertura de les necessitats de personal:
1)
funcionaris interins ni a la contractació de personal laboral temporal, llevat que es tracti
relació als serveis, funcions i categories que la corporació hagi considerat prioritàries o
essencials, i sempre que els pressupostos corresponents disposin de la partida
necessària.
2)

la no incorporació de personal interí o contractat

necessitats urgents i que no es puguin ajornar en supòsits excepcionals que puguin
encabir-se en la definició de sectors, funcions i categories professionals prioritàries o
que afectin als serveis públics. Sempre que els pressupostos corresponents disposin de
la partida necessària.
3)

El personal necessari per gestionar el servei de socorrisme a les platges del municipi
provindrà de la borsa de treball municipal i es seleccionarà amb els criteris de mèrit i
capacitat entre les persones que disposin de la titulació requerida.

2. 2013/1292 Aprovar inicialment, si s'escau, l'expedient de modificació de crèdits núm.
3/2013.
Sr. Secretari:
modificació de crèdits n. 3/2013.
Sr. Gallardo:

Sí, gràcies. Bon dia. Bàsicament es tracta d

baixa tot un seguit de partides per donar-

rènting que estava en curs, formació i manteniment. I les baixes són de partides anàlogues que
intervenció municipal. Gràcies.
Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Morancho: Sí, tampoc votarem a favor
-ho a la
comissió. Aquí el que estem fent amb el pressupost és que uns diners estaven destinats per
treure a concurs el servei de vigilància de platges, i que optés una empresa a aquest servei,
base als temps en els que estem , que estem molt justos, això pot donar que després, una
servei
mirar si són correctes o si no són correctes. I tot això, simplement és, insistim, eh?, no és en el
fons, sinó en la forma, doncs que facin les coses com normalment les fan, que són bé, i que
, a la comissió, no em va quedar clar... els
contestar avui? O sigui, és una partida que no estava prevista dintre del pressupost? Perdó, una
partida que estava prev

Sr. Alcalde: Si vols
pressupostada una partida per anar comprant els vehicles que haguessin acabat el rènting.
2
ta situació vam considerar més oportú no acabardel rènting. Aleshores, aquesta dotació de diners per acabar de comprar els vehicles nous que

Sr. Morancho: No per adquirir mitjançant rènting, sinó per adquisició directa.
Sr. Alcalde: Per adquisició directa. És a dir, el valor residual del rènting era un i... No per tornar
a comprar amb sistema de rènting.
Sr. Morancho:
mitjançant rènting, sinó de compra directa, diguéssim. És així?
Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Morancho: Ja està, aclarit. Gràcies.

ing i estem adquirint, per
cia i ho farà no

Sr. Alcalde: I també li volia contestar a la pregunta. És evident que nosaltres, tots els terminis i
en marxa, crec que avui
curs. I haurà dues etapes: una, que és la que hi ha la gent que té la titulació, que ja la té, que jo
ja vaig executar
preparats, hagin superat amb tot el que correspongui en aquest sentit. Passaríem a la votació.
Vots a favor. Abstencions. Quedaria aprovat el punt.

Modificació de crèdits núm. 3/2013, per concessió de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats
amb baixes o anul·lacions.
33/2013 - Serveis Econòmics / Intervenció - ac
Tràmit:

Informe Intervenció

no poden demorarpost
respectiu servei.

en data 28 de maig de 2013 la Intervenció

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica de data 31
de maig de 2013.
-AM; CIU; FIC; PP i VX+) i
6 abstencions (grup municipal: PSC-PM) acorda:
1. Aprovar inicialment
cord
amb el següent resum:

Altes en Aplicacions de despeses
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Org. Progr.
100 17300
100 17300

Eco.
Descripció
13100 PLATGES, RETRIBUCIONS BÀSIQUES
16000 PLATGES, SEGURETAT SOCIAL

Modif
80.000,00
30.000,00

161

15501

111

16500

VIA PÚBLICA REPAR. I MANTEN. INFRAESTR I
21000 BÉNS NATURALS
ENLLUMENAT PÚBLIC. REPARACIÓ DEL
63300 REDUCTOR DE FLUX
TOTAL EXTRAORDINARIS

14.200,00
26.200,00
150.400,00

SUPLEMENT DE CRÈDITS
Org. Progr.

Eco.

180

13200

62400

210

24101

22714

221

15502

21002

Descripció

Modif

POLICIA. ADQUISICIÓ DE VEHICLES
F. TREBALL C. FORMACIÓ LABORAL TREBALLS
REALITZAT ALTRES EMPRESES
VIA PÚBLICA CAMINS REPARACIÓ I
MANTENIMENT

16.500,00

TOTAL SUPLEMENTS

24.350,00

4.000,00
3.850,00

FINANÇAMENT

pertorbació del respectiu servei, en els següent termes:
Baixes o anul·lacions en Aplicacions de despeses
BAIXES
Org. Progr. Eco.
170

17300

22714

220

17201

21002

120
172
160

92000
16000
92000

22706
61150
63204

Descripció
PLATGES TREBALLS QUE REALITZEN ALTRES
EMPRESES
M. AMBIENT CONTROL INCENDIS REPAR. I
MANTEN PARCS I JARDINS
ADM.GRAL S. GRALS. ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS
ADAPTACIÓ LLEI CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
INVERSIÓ REPARACIÓ OFICINES MUNICIPALS
TOTAL BAIXES

Modif.
114.000,00
3.850,00
14.200,00
26.200,00
16.500,00
174.750,00

2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
ent aprovat si durant el
-les.

3. 2013/1293 Donar compte, si s'escau, de l'informe d'intervenció i de tresoreria d'acord
amb l'article 4.3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Sr. Secretari:

a

3/2004 de 19 de desembre de Mesures de Lluita Contra la Morositat en les Operacions
Comercials.
Sra. Cartañà:

s de la Llei 15/2010, ens fa fer unes

envia. En aquest cas, e
untament, EMOMSA, EMSA i NOSTR
veiem que és la informació enviada, i que fa referència als pagaments realitzats durant el
trimestre dins el termini legal, la resta de pagaments, pagaments totals durant el trimestre i
us la comentem. Ho dic
perquè és una sèrie de xifres.
Sr. Alcalde: Doncs val. Com que és un donar compte, doncs... Passaríem a Precs i Preguntes.

:
15/2010, de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials
Expedient número:

34/2013-Intervenció/Serveis Econòmics - mg

Tràmit:

Donar compte

Fets
1.
tercer
Sector Públic.
2.

Identificació del document

De
Contractes del Sector Públic.

Antecedents

relació de factures o documents justificatius als quals hagin transcorregut més de tres

ls mateixos. El Ple en un termini de 15 dies a comptar des del
coneixement de la informació publicarà un informe agregat de la relació de factures i
documents agrupats s
al que
cal donar compte al Ple.
Consideracions
com
per Nostraigua i les Empreses Municipals de Mont-roig del Camp.
-se iniciat el
tràmit d

leix que el període legal de pagament de les
terminis de pagament de la LCSP, article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
3 i el 31 de desembre de 2013.
El present informe sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la
Corporació local s

en matèria de tutela
financera.
La variable utilitzada en la informació objecte del present informe és la data de Registre

es detallen les factures que han excedit els tres mesos compresos entre la data del registre
i la data de conformitat.
Conclusions

INFORME DE TRESORERIA

Assumpte: Informe trimestral de Tresoreria sobre les obligacions amb incompliment del
termini de pagament.
Antecedents
3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà
incomplint el termini.

els ens locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera hauran de trametre

ordre.
Consideracions
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis previstos en la
-roig del Camp, les
empreses municipals i Entitat Empresarial Nostraigua, corresponent al primer trimestre de

lluita contra la morositat en le

realització total o parcial del contracte.

-roig
com la data de conformitat.
Conclusions
Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions
de
-roig del Camp, Empreses Municipals i
Entitat Pública
Empresarial Nostraigua corresponent al primer trimestre de 2013 és la següent. (veure
annex)

ANNEX:

AJUNTAMENT
PRIMER TRIMESTRE 2013
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini
legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el
termini legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre

Import

%

346
779
1.125

21%
79%
100%

120

1.662.932,1

EMOMSA
PRIMER TRIMESTRE 2013
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini
legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el
termini legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre

Import

%

103
202
305

62,%
38%
100,%

125

EMSA
PRIMER TRIMESTRE 2013
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini
legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el
termini legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre

Import

4
0
4

%
100%
0
100%

15

NOSTRAIGUA
PRIMER TRIMESTRE 2013
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini
legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el
termini legal a la data de tancament del trimestre natural

Precs i preguntes
Sr. Morancho:
És perquè no era necessari passar-

Nombre
63
230
293
54

Import

%
34%
66%
100%

havia un concretament que és el tema del registrador, que vostès mateixos, a la comissió, van
at del
Govern, si no recordo malament, o estic ara jo equivocat...
Sr. Secretari: La consulta havia estat amb el propi registrador, i va ser ell qui ens va enviar
aquest esborrany de conveni per signar...
Sr. Morancho: Val, doncs estic jo confós, o sigui
que li va aconsellar el subdelegat? És que ara, sé que a la Comissió, perquè va sortir, que
los, la sen
altra banda també, tenim queixes raonables que triguen molt en penjar-lo després perquè la
gent pugui visionar els plens. Els demanaria que revisessin el sistema aquest de gravació, i
després que el temps en penjar-lo no sigui tant, perquè si no... avui, encara, no teníem penjat
em advertir-los que entenem, però per si de cas, que
això serà molt ràpid, que deixaran obert. O hi haurà obres per temps?
Sr. Alcalde: Jo crec que el regidor e

això, anirà... però el que seria la derivació buida de la circulació, crec que està programada en
tres o quatre setmanes.
Sr. Pérez: [espanyol] Sí, bueno, la obra ahora se ha acortado porque se está reordenando la
rotonda, pero una vez esté puesto, seguramente, el asfalto y marcada la circunferencia, aunque
se siga trabajando para los acabados, el tránsito se abrirá. Yo calculo que en un par de
semanas, más o menos, como mucho, estará... no estará acabada la obra, pero sí el tránsito...
Sr. Morancho: Sí, sí, o sea, lo que nos [tall, 0:15:03.0]
Sr. Pérez: ... de hecho, una de las alternativas que se habían planteado incluso era no cortarlo.
O sea, se podía tabajar y hacerlo, lo que pasa es que entendimos que así se trabajaría mucho
más rápido y no habría peligro de accidente. [/espanyol]
Sr. Morancho: Val, gràcies. Després, volíem preguntar-li, Sr. Alcalde, el següent. En diferents
nostre municipi. Li hem suggerit, també en diferents ocasions, que no es quedi la nostra
demanda a Tarragona, sinó que anés més enllà, i volíem preguntar-li si ha anat més enllà o si
González, per veure si aquesta problemàtica que tenim es pot solucionar.
Sr. Alcalde: En aquest moment, no he tingut més contacte, més enllà de la Sra. Àngels
González. Hem esperat la valoració de la matriculació que hi hagi hagut finalment al nostre
municipi, perquè també entenem i entenc que tenint arguments vàlids de població i de gent
que es matricula, doncs serà més fàcil defensar el que creiem que mereix, en aquest cas, Miami,

com el projecte educatiu que ha de ser. El que sí que han fet és, ja, en previsió, començar a
analitzar
I una vegada tingut aquest resultat, doncs evidentment, tornarem a seguir amb tota la pressió
que calgui per a fer... però em reitero, i ho dic aquí en Plenari, que segueix anant gent a fora
del nostre municipi a matricular els nostres nanos, i sempre, li he argumentat vàries vegades,
que el que ens dóna els serveis al final és tindre la gent i la demanda de gent a la zona. I em
puguin tindre, parlant clarament, Hospitalet. I em dol que passi això, perquè també tenim molts
professionals a casa nostra.
Sr. Morancho: Clar, vostès esperen, però la Generalitat no espera. La Generalitat van fer la seva.
aquí no fem res més, si podem traiem això, i desmuntem tot el que sigui possible desmuntar.
al teu fill en base a tot això que està defensant la Generalitat i que, nosaltres entenem,
ent no està defensant prou bé, clar, el pare pren la decisió, de dir, ostres, això és un
guirigall, aquí no sé si el meu fill anirà cap a Mont-roig del Camp, si aquí es podrà quedar un
curs o dos i després haurà de marxar... Clar, estem parlant que els pares hauran de prendre una

doni més estabilitat. Aquí, en aquests moments, el terme,
Miami concretament, aquesta estabilitat no existeix, està tot una mica enlaire, i ho està

pares després prenen la decisió que prenen en base al que està passant ara. Tornem a
demanarstre municipi, pel futur de
Miami, donar-li estabilitat i força a aquest tema. I en aquests moments està molt dèbil, tant a un
costat com a un altre. I mentre a això no se li doni força, continuarà passant el mateix, acabaran
les preinscripcions, i els pares, en un acte de responsabilitat, en base al que estan veient que
està passant, doncs prenen la decisió de dir, bé, anem a buscar un lloc que em doni més

Sr. Alcalde: Jo li r
, als centres de Miami,
al Joan Miró, és una decisió que es creu oportuna. El perquè la fan, doncs podríem estar
debatent hores i hores. Vostè em diu, perquè no tenen, avui, la capacitat de la seguretat del
que succeirà. Avui hi ha uns serveis a Miami que són capaços de donar, jo crec, la mateixa o
preguntantdefensar, perquè avui, la gent,

realitat. I això no estic dient de treure-li la pressió, de defensar-ho o no. Aquesta és la realitat, i

a dir, no ho trobo bé, però que vol que li digui.
Sr. Morancho: Per què no ho pregunten, Sr. Alcalde? Perquè no agafen i pregunten a aquests
pares per què porten els fills? Vostè no ho entén, però marxen, però pregunti per què. Jo no
discuteixo que hi hagi bons professionals al Joan Miró, no. Ara, tenen els equipaments que han
de tenir? Tenen el recolzament del Departament que ha de tenir, i havia de tenir no ara, sinó ja
idora
, Sr.
prendre decisions. I podran fer més pressió, potser, perquè és que ara nosaltres entenem que
no estan fent prou pressió. O sigui, a mi, si parléssim de dos o tres pares, doncs miri, són dos o
tres pares, però vostè ho reconeix, és un aula, o dues. Home, aquí està passant alguna cosa. I
no és un caprici de dos o tres pares, insisteixo, són molts pares. Bé, doncs preguntem, a veure
què està passant aquí. Pregunti als pares per què estan marxant, per què prenen aquesta
vegada que ho sap, ostres, doncs anem a veure com es pot enfocar això i com es pot
solucionar. No estic dient que

meva pell com a alcalde a la primera reunió que vaig tenir com a departament. En aquest

ho sabem. Qui està pagant tot això? Els nens. Buscant culpables no. Qui està pagant tot això?
Els nens estan pagant aquest pas
pagant tot això... En el moment que acabi, si em permet, em contesta. Mentre això ho estan
pagant els nens, nosaltres estem esperant ara a la matriculació. Ostres, no esperem ara a la
matriculació. Ostres, no esperem ara a la matriculació. Anem a preguntar als pares que marxen
realment per què està passant, anem a Barcelona a parlar, com ja hem demanat moltes
aquesta senyora. Marxin cap allà, anem a veure què podem fer, si realment volen que això es
solucioni. Si volen, però és que al final realment hem arribat a la conclusió que és que no volen.
I ja està.
Sr. Alcalde: Miri, des que està parlant està posant en dubte la nostra voluntat. És evident que
pot fer i dir vostè el que cregui oportú, i explicar-ho aquí, perquè és un acte públic,
evidentment,
tenim cap, de dubte. Ni nosaltres, en cap moment, hem dubtat de si érem nosaltres, el
Departament , si eren dos anys o això. Vostè pot seguir dient el que vulgui, però això no és
veritat. No ho és. I si no, demostri-ho. Demostrihem provocat. Nosaltres hem

estem reclamant. I a més a més li vam traslladar a vostè en una reunió que vam fer que el nostre
plantejament no era un institut escola, sinó que era acabar amb dos CEIPs i un institut a Miami.
Aquest és el nostre plantejament, això no ho pot negar, que aquest plantejament nosaltres li
vam posar, damunt de la taula. I seguim apostant i creient que és aquesta la solució que li
correspon a Miami. I ja està. I vostè seguirà dient que si nosaltres hem plantejat, hem dit, el que
sigui.
Sr. Morancho:
dit, he dit el que ha passat, que parles amb el Departament i et diuen una cosa, que em van dir
que no és aquest, això és el que ha passat, Sr. Alcalde. Vostè va estar en una reunió, i jo no dic
situació continua estant com estava. Sí
mirin de buscar una solució en aquest aspecte, i clar, aleshores sí que veurem voluntat.
Mentrestant, s
ia, i així
serà. I després no es pregunti per què, pregunti als pares. Pregunti als pares, que són els que

Sr. Alcalde:
Sr. Morancho: No, en principi no.
Sr. Alcalde: Doncs bé, si no hi ha cap pregunta més, donaríem per aixecada la sessió.

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

Octavi Anguera Ortiga
Secretari Accidental

Ferran Pellicer Roca
Alcalde

