
 

ACTA DE LA SESSIÓ 

 

Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

 

Núm de la sessió:  2020/04 (Legislatura 2019-2023) 

Caràcter de la sessió:  Ordinària  

Convocatòria:   6 de març de 2020 

Data:    11 de març  de 2020 

Horari:    13:00 h. – 14:13 h. 

Lloc:    Casa de Cultura "Agustí Sardà" 

 

  

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP 

 

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 

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 

 

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 

 

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 a tots i a totes. Donaríem inici al Ple ordinari. El primer punt de l’ordre del 
dia és l’aprovació...ha excusat la seva assistència la regidora Ibana Pacheco per motius...que 
no es trobava bé. 
 



 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 12 i 21 de febrer de  

2020.  

 

Sr. Alcalde: El primer punt és l’aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 12 i 21 

de febrer del 2020. Si no hi ha res, passaríem, doncs, perdó, ho donaríem per aprovat. 

 

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

dels esborranys de les actes de la sessió del Ple de dates 12 i 21 de febrer de 2020.  

 

I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat. 

 

 

2. Donar compte dels Decrets del número 284 al 614 de l’any 2020. 

 

Sr. Alcalde: El següent punt és donar compte dels decrets, del número 284 al 614 de l’any 

2020. Es dona compte. 

 

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. 

 
 
 

3. Hisenda. Expedient 446/2020. Informació Economicofinancera. Donar compte 
al Ple de l'execució trimestral del pressupost corresponent al quart trimestre 
de 2019 i les obligacions de comunicació al Ministeri d'Hisenda i Funció 
Pública segons el que estableix l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012 pel que 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes 
a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

 
Sr. Alcalde: El tercer punt també és un donar compte, en aquest cas, es dona compte al Ple de 

l'execució trimestral del pressupost corresponent al quart trimestre de 2019 i les obligacions de 

comunicació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública segons el que estableix l'article 16 de 

l'Ordre 2105/2012 pel que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 

previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera. Li donaria la paraula al regidor. 

 

Sr. López: Aquest és el rendiment de comptes que fa l’ajuntament i us ho resumiré molt breu 

que és que es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària. A l’expedient hi figura tota 

la documentació adjunta que és molt extensa. Si tenen alguna pregunta al respecte, els hi 

podrem contestar; si no, bàsicament el resum és aquest, que es compleixen els objectius 

d’estabilitat pressupostària. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Algun aclariment o pregunta per part dels grups? No? 

 

Expedient núm.: 446/2020 

Procediment: Informe sobre l'execució trimestral del Pressupost 4t trimestre 2020 



 

Assumpte: Donar Compte al Ple 

En virtut del que estableix l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, adjunt remeto les 

dades d'execució del pressupost corresponent al final del quart trimestre, resultant el següent 

Informe d'Avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que 

suposen que al Pressupost de les Entitats que formen part del sector Administracions 

Públiques d'aquesta Corporació: 

  

a)     Es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària. 

―Informe d’Intervenció Execució pressupost 4T2019 hi figura a l'expedient‖ 

 
4. Hisenda. Expedient 379/2020. Donar compte al ple de la informació del 4t 

trimestre 2019 sobre l’acompliment de terminis previstos a la llei 15/2010, de 
5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat. 
 

Sr. Alcalde: Passaríem, doncs, al següent punt. En aquest cas també és un donar compte. Es 

dona compte al Ple de la informació del quart trimestre 2019 sobre l’acompliment de terminis 

previstos a la llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat. Si us plau, 

també... 

 

Sr. López: Bé, aquest és el període mig de pagament que es calcula des de la data d’entrada 

de la factura. Estem a 27,06 dies i tenim de plaç 30 dies. També a l’expedient de l’administració 

electrònica tenen les dades desglossades de l’ajuntament, de Nostreserveis i de Nostraigua en 

aquest aspecte. 

 

Sr. Alcalde: Alguna pregunta o aclariment per part dels grups? 

Expedient número: 379/2020 

Identificació expedient: Donar compte al Ple de l’Informe de Morositat 4T2019 

Tràmit: Donar compte al Ple 

 

En virtut de l'establert en Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, adjunt remeto l'informe trimestral  sobre el compliment dels terminis previstos en la 

Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou 



 

el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'està incomplint el 

termini. 

  

Informe de Tresoreria i Intervenció Morositat 4T2019 hi figura a l’expedient 

 

Afers sobrevinguts 

Sr. Alcalde: Passaríem, doncs, al següent punt que són Afers sobrevinguts que no en tenim 

cap.  

 

Mocions 

Sr. Alcalde. També Mocions, que en aquest cas tampoc s’ha presentat cap moció.  

 

Precs i preguntes 

 

Sr. Alcalde: I el següent punt seria Precs i preguntes. I aquí, abans de donar-los la paraula, 

voldria aprofitar i comunicar i informar al Ple de les mesures que ha pres aquest matí l’equip de 

govern envers a la situació que estem vivint del COVID-19. En aquest cas, l’ajuntament ha 

pres, l’equip de govern ha pres la decisió de suspendre i aplaçar la Gala de l’Esport que hi 

havia prevista per aquest diumenge i també ha pres la decisió de suspendre i passar per més 

endavant, per ajornar les Festes de Sant Josep. Totes aquestes mesures es prenen sobretot 

pel fet de prevenció no perquè realment hi hagi per part de les administracions superiors i, en 

aquest cas, tant de la Conselleria de Salut com del Ministerio, que hi hagi ordres expresses 

respecte a això però entenem que, tal com estan esdevenint els fets, això es podrà...és 

possible que en les properes hores o en dos dies ens demanin que suspenem aquests tipus 

d’actes. També, i arrel de les recomanacions d’Ensenyament, el que hem fet és suspendre les 

activitats dels casals, en aquest cas, totes les activitats amb joventut i que tinguin relació amb 

els nens, i hem recomanat a les...recomanat a les entitats esportives la suspensió també dels 

actes. Insisteixo que tot això ho fem per prevenir i veient una miqueta com s’estan 

desenvolupant els fets en altres comunitats autònomes. També el que hem fet és oferir als 

treballadors, tant de les empreses públiques com de l’ajuntament, que treballen en els 

departaments administratius, els hi oferim la possibilitat de treballar des de casa sempre i quan 

tinguin els mitjans per tal de fer-ho. En aquests moments això també és una...no hem rebut 

encara, doncs, des de les administracions superiors el fet de que no es vingui a treballar al lloc 

de treball però sí que donem aquesta opció als treballadors per tal de que, si tenen els mitjans, 

puguin treballar des de casa. També comentar que fins a data d’avui no s’ha detectat, no tenim 

constància de que cap persona del nostre municipi estigui, doncs, tingui el Coronavirus. Res 

més. No sé si volen fer alguna pregunta o aclariment sobre això; si no, donaríem pas a Precs i 

preguntes. Per part el grup de...el micro, si us plau, Ferran. 

 

Sr. Pellicer: El divendres passat hi va haver la Junta de Portaveus i vostè ens va comentar 

sobre el tema de la plaça Miramar... 

 

Sr. Alcalde: Li sap greu que...sí, després li dono la paraula d’això. Ho dic, sobre aquest tema, 

consultes sobre...digui’m.  

 



 

Sr. Vilajosana: Celebro que s’hagin pres...celebrem que s’hagin pres aquestes mesures 

totalment lògiques perquè, evidentment, el tema sanitari i prevenir el contagi i evitar-lo és el 

més important però també volia fer una petita reflexió de que en un municipi com el nostre en 

què el sector de serveis i el turisme, concretament, és un motor fonamental de l’activitat 

econòmica, que tingueu consciència de que aquest fet està provocant ja una autèntica 

destrossa. És a dir, en aquests moments, el sector del càmping està rebent un 20% de les 

reserves que rebia a la mateixa època de l’any passat, és a dir, si se’n rebien 100, ara se’n 

reben 20. És a dir, pot ser un any molt complicat a nivell turístic que no...i, és clar, això si passa 

a Sabadell no té, no hi ha problema però, si passa a Mont-roig, ja saben vostès...Llavors, per 

tant, els demano, demano a l’equip de govern que comenci a reflexionar, si no ho ha fet ja que 

suposo que sí, amb què segurament s’haurà de fer alguna cosa, que no sé quina, si em 

pregunta quina no li sé dir, però que comencem entre tots a pensar-hi perquè realment caldrà, 

em temo que caldrà fer alguna acció al respecte.  

 

Sr. Alcalde: Molt bé. Aquest matí m’han comunicat que, per exemple, l’hotel a Bonmont, el 

Pierre & Vacances, que tenia previst obrir aquesta Setmana Santa, doncs, no obrirà. En aquest 

cas sí que s’ha començat a valorar però sempre estarem una miqueta a l’espera del que fa, 

doncs, l’Estat que ja ha pres mesures d’algun tipus, que va prendre ahir respecte a temes de 

baixes, una sèrie de coses...mirarem fins a on arriba la Generalitat i l’Estat i després 

analitzarem més a prop nostre fins a on podem arribar. Per part de Junts? 

 

Sr. Chamizo: Nosaltres afegir-nos al comentari que ha fet el company Vilajosana de que 

celebrem aquesta decisió que per responsabilitat era necessària. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Gràcies a tots dos. Ara sí. 

 

Sr. Pellicer: El passat divendres vostè a la Junta de Portaveus ens va comentar el tema de la 

reunió que hi havia hagut sobre la plaça Miramar i el que s’havia comentat. Jo li vaig fer una 

pregunta que era que si el projecte s’havia variat, o sigui, si havia canviat i vaig entendre en 

aquell moment que no havia canviat, que seguia sent el mateix i que... El fet és que, doncs, 

alguns comerciants o...al menys a mi se m’ha trucat per fer una queixa en el sentit de que no 

estan conformes amb el nou disseny del projecte, per tant, entenc que sí que ha canviat 

segons...del projecte inicial i voldria aclarir en quin punt estem, és a dir, en aquest sentit, si és 

que ha canviat, si és que no ha canviat i, si ha canviat, en què i si representa avui un problema 

pels que viuen allí i els comerciants d’allí. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde: Bé, el que vaig comentar a la Junta de Portaveus, si no recordo malament, que el 

projecte és pràcticament el mateix del que es va presentar, el que passa que sí que s’havia 

considerat en el moment de l’obra i així es va traslladar a la reunió que es va fer amb tots els 

veïns el fet de que hi havia previsió de que un carrer fos totalment pels vehicles, principalment, 

i això s’havia considerat que fos peatonal. Finalment, després de parlar amb els comerciants, 

es va dir que, bueno, que aquest carrer, que s’obrís en moments comercials i que es valorés. 

En aquest aspecte, també, durant l’obra es va considerar que dintre de la plaça Miramar hi 

havia un punt que ens permetria doble sentit, es va considerar deixar-ho en un únic sentit i 

mantenir les places d’aparcament i, en aquest sentit, el que es va considerar després de la 

reunió tècnicament amb els tècnics és que es donarà pas al Riba i Mestre obert en moments de 

—ho dic bé, Riba i Mestre, sí— en moments de l’horari comercial, d’acord? I... Sol, Riba i 

Mestre i Pobla d’en Taudell de pujada, d’acord? Aquests, sempre; i el Riba i Mestre, en 

moments comercials. No, Pobla d’en Taudell de pujada, Riba i Mestre de baixada. Sí, sí, sí, 

d’acord? El que passa que...igual que passa ara amb el casc antic que un es para, s’espera, 



 

l’altre passa...igual que passa ara al tram de Riba i Mestre de més a dalt que a lo millor un s’ha 

d’esperar i l’altre ha de passar. 

 

Sr. Pellicer: La pregunta és, perdó, és, quan baixa del Riba i Mestre, té que girar per anar cap 

en Taudell?  

 

Sr. Alcalde: No, no, pot baixar cap a baix. 

 

Sr. Pellicer: Podrà baixar cap a baix...vale, vale. 

 

Sr. Alcalde: Sí, sí, pot baixar cap a baix. El que passa que hi haurà un tram que els vehicles 

hauran de fer un estop per veure que no ve ningú però... 

 

Sr. Pellicer: Se m’havia fet entendre que s’havia de girar... 

 

Sr. Alcalde: No. En un principi, podran marxar cap a baix, això és el que... [Inaudible 11:43] Sí, 

sí, el que vam intentar és donar resposta, tal com estava en aquell moment l’obra, a totes les 

demandes que vam tenir una miqueta en aquesta reunió tant dels veïns com dels comerciants. 

I això el que permetia és que no desfer coses que ja estaven fetes dintre del projecte, per lo 

tant, Riba i Mestre és baixada, d’acord?, fins carrer Cambrils, per dir-ho... 

 

Sr. Pellicer: I podrà fer cap a Catalunya. 

 

Sr. Alcalde: Exactament, fins a avinguda Catalunya. En un principi, en horaris comercials, 

d’acord? I pels veïns, els veïns sempre podran baixar. 

 

Sr. Pellicer: I el tram de Cambrils serà doble sentit. 

 

Sr. Alcalde: Sí, exactament, però doble sentit d’un carril. 

 

Sr. Pellicer: D’un carril. 

 

Sr. Alcalde: Doble sentit d’un carril. 

 

Sr. Pellicer: Serà des de la plaça... 

 

Sr. Alcalde: Són 30 metros aproximadament el que ens van dir fins a la part...això és el que em 

va dir a mi la Policia. 

 

Sr. Pellicer: No, potser no m’entén. Entenc que la plaça serà un carril sol que tindrà que 

accedir. Jo parlo, quan s’arriba al carrer Cambrils, serà doble sentit però no d’un carril, de dos? 

 

Sr. Alcalde: De dos. Sí, sí, sí. 

 

Sr. Pellicer: Havia entès que deia el carrer Cambrils d’un... 

 

Sr. Alcalde: No, tal com és ara. Tal com és ara. 

 

Sr. Pellicer: Vale, d’acord. D’acord. Gràcies. 

 



 

Sr. Alcalde: De res.  

 

Sr. Pérez: De todas maneras, es una plaza con una señalización —que se hará— que si luego 

se puede mejorar según la incidencia que vaya teniendo, Ferran, bueno, es algo que siempre 

se puede ir adaptando en función de la necesidad. [Inaudible 13:20] Bueno, pero si en el caso 

de ahora se hace una señalización y luego se ve algún defecto dentro de cuando se ponga en 

marcha, bueno, siempre se puede reconducir, cambiar señales. 

 

Sr. Alcalde: Per part del grup d’Esquerra? 

 

Srs. Aragonès: Bona tarda, més enllà del que comenta en la línia...el tema de les obres de la 

plaça Miramar, més enllà de la circulació aquesta que, en principi, que en el projecte inicial sí 

que era de doble circulació i doble carril, a part de tema circulació, hem vist també tota una 

sèrie de modificacions en el projecte inicial. Aquestes modificacions... 

 

Sr. Alcalde: Quines són, perdona? 

 

Sra. Aragonès: En els primers...en el primer planell que teníem veiem que l’arbre de l’esquerra 

no hi era, després ha tornat a aparèixer. Aquest arbre de l’esquerra pot ser que sigui el que 

condiciona que no hi pugui haver aquest doble sentit de circulació perquè ens trobem que 

també no podem o no volem renunciar a una bateria d’aparcaments baixant a l’esquerra. És a 

dir, si nosaltres agafem el planell inicial... 

 

Sr. Alcalde: Del projecte inicial, o sigui, no del projecte inicial perquè, si parlem del projecte 

inicial, també es va variar, o sigui, del projecte publicat i aprovat, parlaríem d’això? 

 

Sra. Aragonès: Sí, del que entenem que s’ha, es devia haver de presentar a Urbanisme, no? 

 

Sr. Alcalde: Exactament, exactament. 

 

Sra. Aragonès: De la Generalitat. 

 
Sr. Alcalde: Aquí, la variació és que el tram entre la plaça Miramar i Cambrils hi havia dos 
carrils de circulació i ara hi ha un carril de circulació per dos sentits. Hi havia dos carrils per dos 
sentits i ara hi ha un carril per dos sentits. 
 
Sra. Aragonès:  Aleshores s’entén que aquesta modificació no varia més del 20% del total del 
projecte, no? Perquè sabem que el projecte s’ha de mantenir...no, aquesta única modificació 
que vostè està dient no supera el 20% de la variació.  
 
Sr. Alcalde : En cap cas els tècnics m’han traslladat això, en cap moment. 
 
Sra. Aragonès: Això els hi diuen els tècnics. Els últims treballs que s’han fet a la vorera del 
carrer Cambrils que han impregnat una sèrie de pedres, ostres, per les poques hores que està 
feta aquesta feina, avui ens hi hem passejat una mica per veure com estava i com quedava i 
resulta que les pedres salten ja, és a dir, la pregunta és, com aquest i tants exemples que han 
anat succeint de moltes coses que s’han hagut d’anar corregint, quina supervisió, quina 
supervisió in situ es fa, a part de l’encarregat de l’obra, però em refereixo al que fa referència a 
l’ajuntament? Quina persona de referència tenim nosaltres a nivell d’ajuntament que supervisi 
aquesta feina que potser cada dia potser no és necessari però dia per altra o quantes vegades 
s’hi va per a detectar tota aquesta evolució que s’està fent i sobretot ara que estem en una part 
important de finalització d’obra, que són els detalls importants, la qualitat dels acabaments que 
és el que moltes vegades acabarem veient de com finalitza l’obra? 



 

 
Sr. Alcalde: Bé, hi ha una direcció d’obra per part de...que està contractada des de 
l’ajuntament, que és la mateixa que va fer la redacció del projecte i, per un altre costat, 
l’arquitecte municipal està també damunt. Fan visita d’obra mensualment i en aquesta visita, a 
part de la tècnica que porta la direcció d’obra, més l’arquitecte municipal, més...bueno, hi ha 
diferents tècnics. Setmanal, no, he dit? Ah, setmanal, perdó, setmanalment, setmanal, cada 
setmana els dijous al matí es fa la visita. Tot i així, per ficar l’exemple que és el mateix que vam 
ficar l’altre dia a la reunió informativa, l’avinguda Barcelona, encara no s’ha ratificat el final 
d’obra. Per què? Perquè encara hi ha coses. Ahir mateix, ahir mateix estaven canviant arbres 
que estaven malbé. Per tant, tot allò que estigui malament, a lo millor se’ls hi ha advertit i ells 
diuen que no, que això està bé perquè tu pots dir ―escolta, això és així‖ però l’empresa diu ―que 
no, que no‖, que ells consideren que ho han fet bé i aquí s’entra en una discussió i, al final, 
normalment, evidentment, si els acabats que fiquen no es corresponen amb els que hi ha al 
projecte, ho han de canviar, ho han de canviar i no se certificarà finalment l’obra fins que estigui 
canviat. El cas del carrer del Sol que hi ha un tros d’un color i un tros d’un altre, ja els hi hem dit 
que han d’estar tots dos del mateix color. No només això, se’ls hi ha dit ―no, no, no en canviïs 
un perquè mai serà com l’altre color, aquí han d’estar tots dos del mateix color‖. L’empresa ho 
ha de fer, ja se’ls hi ha traslladat això. Pot ser que a lo millor l’empresa digui ―que no, que no‖, 
bueno, es discuteix i si diu que no i nosaltres diem que sí, pues, bueno, nosaltres en certa 
manera, si el projecte, com dèiem abans, diu que ha de ser d’un color i d’una manera 
determinada i no és, això no es pagarà i, després, actuarem. El que...hem d’esperar més enllà 
que surtin coses que, escolti, encantats de rebre tots els suggeriments, però sobretot al 
finalitzar l’obra, a veure com queda, si queda en les condicions en les que s’ha redactat el 
projecte i es va licitar, d’acord? I el que comentava en certa manera també el regidor, el Tico, 
escolta, anem a veure com funciona la plaça, anem a viure-la aquesta plaça i a veure si la vivim 
bé o no la vivim bé. I, si no la vivim bé, sempre estem a temps de canviar i rectificar perquè al 
final això ho fem...que és molt difícil que agradi a tothom però, com que això és impossible, 
segur que al final, segur que al final a tothom no li agradarà però hem d’intentar que la gran 
majoria de la gent disfruti d’aquest espai. 
 
Sra. Aragonès:  Sí, s’entén que és una obra de dimensions considerables i que tothom hi ha de 
posar de la seva part però fins que l’obra no estigui finalitzada hi ha un mentrestant i aquest 
mentrestant tant veïns, veïnes i comerciants l’estan patint, per tant, és de lògica que vagin fent 
arribar les inquietuds, les molèsties i, fins i tot, si ells, com a veïns que són i comerciants que 
són que coneixen la zona, aquelles necessitats reals. Per tant, nosaltres demanem que se’ls 
escolti i que s’hi estigui a sobre i que se’ls atengui el màxim possible... 
 
 
Sr. Alcalde Ho estem fent. 
 
Sra. Aragonès: Perquè, sí que després, no en tenim cap dubte que vostès faran les 
reclamacions amb tot allò que no s’hagi complert que estava establert que així havia d’estar, 
però el mentrestant és important, per tant, els preguem que estiguin a sobre i que... 
 
Sr. Alcalde: Estem fent-ho des del principi, o sigui, tot el veïnat coneix qui és la directora de 
l’obra i tot el veïnat coneix a l’encarregat, per tant, qualsevol cosa se li trasllada. En un principi, 
es va fer l’altre dia la reunió informativa, la gent va comentar coses, els vam respondre, 
després els comerciants van estar neguitosos amb un tema, es va donar resposta. Insisteixo, 
no...és molt difícil, per no dir-li impossible, que al final l’obra agradi a tothom, d’acord? No 
agradarà a tothom, el que intentem és que agradi al màxim de gent possible. I escoltar, podem 
escoltar tothom, fer cas a tothom és molt difícil. Escoltar, escoltem a tothom, ara, fer cas a 
tothom és molt difícil.  
 
Sra. Aragonès: Només ho comentem perquè hem vist que hi ha assistència de comerciants i de 
veïns, per tant, entenem que probablement voldran adreçar-li algun tema perquè fa encara no 
una setmana que van fer una reunió informativa sobre aquest tema. 
 



 

 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sr. Pérez: Yo solamente quería comentar una pequeña cosa. El otro día en la reunión salió que 
la gente…y yo también la entiendo, que se queja por un tema de accesos, que puedan transitar 
los coches y tal. Bueno, tenemos la experiencia de que con la empresa con la cual estamos 
trabajando ya hemos tenido una experiencia en la avenida Barcelona en la cual, en unas obras 
que todavía no se habían acabado de licitar o se recepcionaban parcialmente, se abren al 
público. En el momento que abres al público, entonces, ¿qué pasa? Que si se rompe una 
pieza, si se deteriora el aglomerado, si se mancha por una ―taca‖ de aceite, si se rompe en una 
esquina, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la empresa que no ha ejecutado bien los 
trabajos o nosotros que hemos abierto el tráfico para que la gente, de alguna manera, sea 
menos doloroso el tema del tránsito? Claro, y ahora viene quién tiene la razón. La empresa 
dice que ha sido porque tú has abierto el tráfico, ¿no?, y, sin embargo, el ayuntamiento dice 
que la obra estaba mal ejecutada. A día de hoy está pasando gente y estamos viendo 
deficiencias en la obra. Si ya tenemos la experiencia, y así lo digo, con la empresa que hemos 
tenido problemas a la hora de definir esos acabados y esos finales de obra, si por otro lado aún 
no hemos acabado la obra y no hemos dado el visto bueno de esa obra y dejamos que pase la 
gente, que pase un camión, ya no un coche particular, un camión del pan, del pescado, de 
quien sea, que suelta aceite, que mancha…¿eso, cómo lo vamos a solucionar? La obra, nos 
dirán, claro, la gente…bueno, sí que pasa porque la gente quiere ya que se abra al tránsito y lo 
menos posible y… Las obras son obras y tienen sus complicaciones y, si ya tenemos, repito, la 
experiencia de que con esta empresa estamos teniendo problemas en la avenida Barcelona de 
piedras que se han roto, de piezas descantilladas y tal, yo creo que lo que debería entender la 
gente es que hasta que el ayuntamiento no tuviera un informe del técnico diciendo que la obra 
realmente está en condiciones de recepcionarla pues no abrir el tráfico porque, si no, después 
entraremos en de quién es la culpa y puede ser eterno. Lo digo porque en esa reunión vecinos 
ya querían que se abriera al tráfico, que se abriera, que pudieran pasar los vehículos…hombre, 
una cosa es que pase una ambulancia por una emergencia y otra es un tránsito rodado que 
entiendo de que no debe pasar. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Alguna pregunta més per part del grup d’Esquerra?  
 
Sr. Vilajosana: Sí, a veure, suposo que és una mica inevitable però de forma periòdica es 
detecten abocaments de runa en zones no urbanes, d’això ja n’hem parlat alguna vegada, però 
la meva pregunta va en un sentit de sistema de funcionament perquè, si la Policial Local o 
qualsevol empleat municipal o un regidor mateix detecta un abocament il·legal, senzillament es 
denuncia al propietari de la finca; si el propietari de la finca detecta un abocament il·legal en la 
seva finca i ho comunica a l’ajuntament, se li contesta que, com que és la seva finca, és el seu 
problema i és ell el que se la té que netejar. Llavors, un cas concret que ha passat no fa gaire 
d’un propietari que té una finca on hi ha una barraca de pedra seca, que ell no pot tancar la 
finca perquè, com que està catalogada, té que permetre l’accés. S’ha trobat amb que li han tirat 
allà el que no us podeu imaginar, ho ha dit a l’ajuntament, li han dit que s’ho havia de treure ell, 
s’ho ha tret ell, ha hagut de pagar-se ell la retirada de les brosses però, a més a més, no pot 
impedir l’accés perquè està catalogada. Què ha de fer un propietari quan es veu afectat en 
unes circumstàncies d’aquestes? No sé, jo no vaig saber donar-li explicació perquè entenc que 
la responsabilitat d’un abocament del qual no se’n sap qui és el culpable correspon al propietari 
de la finca, això no ho discuteixo en absolut, però en casos així, com s’ha de reaccionar? Quin 
consell li hem de donar al ciutadà davant d’una circumstància com aquesta? 
 
Sr. Pérez: Bueno, yo te explico. A nosotros hace un tiempo nos avisó una persona con fotos 
diciéndonos que había al lado de una cabaña de piedra seca y que había habido un 
―abocament‖ y tal…Bueno, yo no sé si es el caso…este caso no es porque nosotros hemos ido 
a limpiarlo y hemos retirado…y junto con Cristina, yo le pasé las fotos, intentamos…fue la 
Policía a ver si intentábamos localizar algún tipo…se encontró un albarán de unos señores de 
Vilanova i la Geltrú. Llamamos al almacén de materiales para intentar si, por número de cliente, 
intentar averiguar esta persona. Resulta que cuando vas a hacer una compra en un almacén te 



 

ponen un tipo de albarán, te ponen el número de cliente pero no tenía ficha y no pudimos 
averiguar nada más. Llamamos al almacén de materiales…por eso te explico, yo te digo el 
procedimiento que hacemos nosotros, claro, eso fue la intención de encontrar a alguien y, 
como no encontramos a nadie, la Policía junto con Cristina, fue Secomsa, retiró la runa que 
estaba al lado…porque entendemos que si un patrimonio, en parte nuestro, y nosotros lo 
hemos protegido el ámbito, como mínimo, [Inaudible 27:32] deberíamos hacer limpieza 
nosotros ya que nosotros protegemos las cabañas de piedra seca y estaba…si está al lado de 
la cabaña, claro, si está 500 metros más atrás, lo que no podemos limpiar que ya tenemos 
problemas con lo urbano como para limpiar lo rústico. Y fue Secomsa y limpió y esa cabaña en 
concreto está hecha. Si tú me dices que ha habido alguien que al lado de la cabaña le han 
tirado restos de porquería, no se quien le contestó que se lo tenía que limpiar él, no tengo 
información, en todo caso se puede averiguar, pero entiendo que es un tema más de Secomsa 
que de Policía. Nosotros lo que sí hacemos es que cuando hay alguna resta, tenemos alguna 
foto —y desde aquí digo que, a la población, que al que vean vertiendo o echando que hagan 
foto, por favor, y si puede ser del vehículo, mejor, porque entonces vamos detrás y de hecho 
pillamos a mucha gente ya de esta manera de ir grabando y haciendo fotos y vamos detrás y 
los sancionamos, porque sancionamos y es la única fuerza que tenemos dentro de la Policía—. 
El tema de la limpieza, siempre que la Policía o Secomsa detecta algún ―abocador‖ o cualquier 
foto nosotros intentamos…nos pasan fotos e intentamos ir detrás de la persona que lo ha 
hecho. Y es lo que hacemos, actuamos. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta més per part del grup d’Esquerra? 
 
Sra. Llorens: Com hem comentat algun cop aquí al ple, ens coordinem, intentem detectar els 
abocaments on sabem que són incontrolats però, de totes maneres, jo convido sempre, alguns 
dels regidors ja ho sabeu, a que cadascuna de les fotos o cadascuna de les... a part de si s’ha 
de cridar l’atenció, jo aquí ja no hi entro, però sempre que pugueu, traslladeu aquesta 
informació i nosaltres intentem coordinar-nos de la manera més ràpida possible segons la 
urgència i donar cabuda a aquesta circumstància. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Sí? 
 
Sr. Vilajosana: Ho he traslladat aquí al ple perquè la persona afectada, i em consta que és 
veritat, va trucar per dir que estava en aquesta situació i la contestació que se li va....ara, 
tampoc no puc dir qui li va contestar això però ell es va adreçar a l’ajuntament i és un 
abocament, era un abocament perquè ja s’ha netejat, que estava a tocar de la barraca, de la 
6B, concretament, que és una de les més ben conservades. Ara, potser li hauria d’haver 
aconsellat que fes servir algun altre mecanisme però, en principi, no tinc perquè posar en dubte 
que ell era el primer interessat de fer-ho i ara s’ho ha fet ell, pagant-ho ell i suposo que s’hauria 
estimat més que ho hagués retirat Secomsa que no pagar-s’ho de la seva butxaca. Però, vaja, 
només era senzillament saber el procediment. 
 
Sr. Alcalde: Vale, moltes gràcies. Cap pregunta més? Per part del grup de Junts, alguna 
pregunta? 
 
Sr. Chamizo: Nosaltres tornem al tema de la plaça Nova, volíem fer també alguna apreciació al 
respecte perquè no tenim el mateix feedback que tenen vostès i, al no tenir el mateix feedback 
que tenen vostès respecte el projecte d’execució i construcció, doncs, tenim que dir quatre 
cosetes. I el primer que hem de dir és que nosaltres, al veure que no quadraven ni les seves 
respostes ni el que a nosaltres ens traslladaven des del veïnatge i comerços i demés, el que 
vam fer és anar a mirar el projecte que està penjat a la web de l’ajuntament, el projecte de 
contractació. Llavors, hem accedit a la web d’aquesta contractació i hem consultat les dades 
d’aquest projecte i veiem que ens hem trobat amb un únic projecte sense cap modificació 
posterior, i si no és així espero que ens ho corregeixi, i també està penjat el contracte 
administratiu d’obres signat amb l’empresa adjudicatària a 28 de març i la resta de 
documentació. També farem aquí cinc cèntims, si m’ho permet, de...en què consisteix aquest 
projecte i sobre unes premisses molt clares, molt clares que marcava aquest projecte. I el 



 

primer que veiem és que en els detalls d’aquest projecte executiu es parla de que per la 
redacció del projecte s’ha tingut en compte, entre elles, una consulta ciutadana de la qual es 
recullen uns punts de partida per iniciar el projecte i un d’aquests punts diu que la plaça 
Miramar o la plaça Nova es vol que es converteixi en zona de vianants de forma parcial. També 
veiem que una altra premissa, aquest criteri del redactor del projecte diu que un dels punts a 
aconseguir seria la permeabilitat veïnal que vol dir que ha de ser molt fàcil la utilització i 
circulació per la plaça intentant extreure la major part de barreres, tant arquitectòniques com de 
circulació de vehicles. Després, el projecte també detalla al punt 1.5 anomenat ―Planejament 
urbanístic‖, i aquí ens diu que tots els projectes que desenvolupi el POUM incorporaran uns 
criteris determinats i, en qualsevol cas, atendran a  una sèrie de prioritats, atendran a  una sèrie 
de prioritats sent una d’elles que és organitzar de forma clara i sistemàtica els diferents fluxos 
de circulació. I, finalment, aquest punt 1.6 descriu la solució adoptada i la descripció de la 
proposta en el punt que fa referència a la circulació i veiem que, entre altres coses, diu 
textualment que ―a proposta dels comerciants de la zona s’adopta doble sentit de circulació en 
el tram d’unió entre Riba i Mestre cap a baix i el carrer de Pobla d’en Taudell cap al carrer 
Cambrils‖. Tot això es descriu de forma gràfica en els plànols que estan adjunts al projecte. Per 
tant, Sr. Alcalde, veient el punt en el qual en aquests moments es troben les obres d’aquesta 
plaça, voldríem aclarir una sèrie de punts en relació a les discrepàncies que detectem entre el 
projecte original i l’execució. Seré molt ràpid i molt breu. Si es va fer una consulta ciutadana en 
la qual es demanava la conversió de la zona de vianants parcial de la plaça i es va arribar al 
consens del que aquí s’ha parlat i es va arribar per establir les vies d’accés des del nucli antic 
del poble i via d’accés des de la part nova o de baix de poble, per què això no s’ha complert i 
quin criteri s’ha utilitzat a l’hora de fer aquests canvis i per què no s’ha informat prèviament a la 
població o, com a mínim, als veïns de la necessitat d’aquests canvis? Qui ha decidit modificar 
el projecte inicial i en base a què s’ha fet aquesta modificació si, en principi, s’havia arribat a un 
consens total amb els veïns i els comerciants? Si parlem del punt en el que es detalla el 
planejament urbanístic i es diu que s’organitzarà de forma clara i sistemàtica els diferents fluxos 
de circulació, vostès creuen que la construcció d’una paret a tocar de la via de circulació de 
vehicles i la reducció molt considerable de l’espai de la via i, fins i tot, pel que sembla, que 
finalment, pel que sembla, s’organitzarà per uns semàfors d’entrada i sortida i a la via de 
circulació és en algun moment aquesta forma clara i sistemàtica d’organitzar els fluxos de 
circulació? Finalment, si clarament podem llegir al projecte que hi hauria circulació de vehicles 
al carrer Francesc Riba i Mestre, per què, Sr. Alcalde, es decideix per part d’aquest equip de 
govern modificar això en principi sense el coneixement dels veïns? Està consensuat amb 
l’empresa constructora aquests canvis i suposarà això un increment del pressupost d’execució?  
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Sr. Chamizo: I, per últim, que em queda un últim punt...que aquí s’ha parlat del manteniment o 
dels acabats, no? Vostè ha dit que, una vegada es recepcioni l’obra, es veurà què és el que 
està malament i es refarà. No pensa que si hi ha un carrer que ja l’han deixat a doble color, a 
doble color i que portem un retràs en les obres, no és millor parlar amb l’empresa, refer-lo i 
deixar-lo com al projecte original? Perquè, clar, si després totes les mancances que té la plaça 
o tots els arranjaments que s’han de fer a la plaça...això suposarà no sabem si un extracost 
però, al menys, un retard en el temps que ja s’està demorant. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Moltes gràcies. A veure, el projecte continua sent una zona peatonal de 
forma parcial, això no ha variat; continua existint la permeabilitat, això no ha variat; es té en 
compte els fluxos de circulació, això no ha variat; continua havent el doble sentit on es deia, 
això no ha variat; no hi haurà semàfors perquè es va contemplar però, finalment, no hi haurà 
semàfors; Riba i Mestre continua igual que en el projecte, en sentit de baixada, peatonal però 
perquè passin els peatons, o sigui, amb el ferm que hi havia al projecte però perquè passin; 
això continua igual. I el tema del color ja li he dit que ja els hi havia dit a l’empresa que això no 
està bé i que ho ha de canviar. Ja ho he explicat abans, per tant, ja ho ha fet això l’equip...els 
serveis tècnics. Per tant, canvis substancials al projecte no n’hi ha cap, no n’hi ha cap. O sigui, 
allò que abans havia...allò que abans deia el projecte i que havia de fer pels peatons i els 
vehicles ho continua fent, o sigui, els cotxes podran baixar per Riba i Mestre i podran anar fins 



 

al carrer Cambrils i els cotxes de Cambrils podran pujar, igual que dèiem, pel carrer Pobla d’en 
Taudell i cap a dalt. Quina és la millora del projecte i que encara ningú aquí ha dit i que des del 
principi hi és? Hòstia, que s’ha fotut al costat un pàrquing que no ens l’acabem. Escolti, això 
també ha canviat i això també és important dintre del projecte, pels comerciants, pels veïns, per 
tothom, d’acord? No es important això pel projecte? No, no, em pensava que l’Amèlia em deia 
que no, jo crec que és important pel projecte i pels veïns. La resta, en essència, és el mateix. 
Els cotxes podran continuar baixant, els cotxes podran continuar pujant, hi haurà els trànsits 
igual, el terra de Riba i Mestre continua sent el que hi havia al projecte. La variació és que hi 
havia un tram, l’altre dia em van dir de 30 metres, jo no ho he mirat, on hi havia dos carrils i 
s’ha convertit en un carril però la resta s’ha ampliat...home, hi ha cosetes de detall que això, 
conforme...una cosa és sobre el paper i una altra cosa és quan es fa, d’acord? I els tècnics han 
considerat, a lo millor, vull recordar, ara no estic segur, que l’establiment comercial que hi ha 
entre Pobla d’en Taudell i Riba i Mestre, penso que aquella terrassa, em penso que l’han 
modificat perquè anava millor però, en essència, el projecte continua sent el mateix, no ha 
variat, és que, a més a més, no pot variar substancialment. Digui’m. 
 
Sr. Chamizo: Jo crec que sí ha variat. Jo crec que sí ha variat, sobretot en el flux de vehicles 
variarà bastant perquè, tal i com vostè ho està pintant, el projecte inicial era de baixada i de 
pujada i no tindrien ni que aturar-se i ara vostè diu que no hi haurà semàfors, ha dit em sembla 
que hi haurà un stop, no? [Inaudible 39:40] Si només hi ha un carril, quan vostè fa l’stop, tingui 
en compte que tindrà 25, 30 o 35 metros per veure si algú passa o no passa des de l’inici del 
carrer Cambrils. És a dir, jo crec que si hi havia un projecte inicial, aprovat, consensuat, que 
facilitava molt més la vida comercial o la vida peatonal en aquest projecte del nostre municipi o 
del nostre poble en aquest cas, per què no s’ha respectat? Llavors, per què fem les consultes? 
Vostès ara, per exemple, demà em sembla que hem d’anar a una reunió per aprovat un 
reglament municipal de participació ciutadana però si la millor opció en aquest projecte era la 
inicial i vostès no la respecten...que, per cert, no m’ha contestat de qui ha donat l’ordre de 
canviar els dos sentits tal com marca en el plànol, no m’ha dit qui ha sigut, si han sigut els 
tècnics, si ha sigut l’equip de govern o qui ha sigut. Nosaltres pensem que això suposarà un 
problema per la circulació, suposarà un problema per la circulació. 
 
Sr. Alcalde: Pels cotxes? 
 
Sr. Chamizo: Pels cotxes, sí, en principi, sí. Clar, si jo haig de passar, fer un stop, si passen 
molts cotxes hi haurà cua, s’aniran cap a Riba i Mestre, un carrer petit, tres, quatre o cinc 
cotxes, això és el que nosaltres pensem i el que nosaltres veiem i hem observat sobre el 
terreny. Clar, si aquests processos de participació ciutadana no es tenen en compte, bueno, 
escolti, jo crec que no cal fer cap reglament ni fer cap consulta, després vostès decideixen, que 
estan en el seu dret, poden canviar el projecte quan vulguin i endavant. Després em diu que, 
bueno, vale, d’acord, s’ha fet un gran pàrquing però jo sóc usuari d’aquest pàrquing i no està en 
les condicions, està brut, no es neteja, d’acord? Jo no sé qui fa el manteniment d’aquest 
pàrquing, venen vianants a deixar...l’altre dia, li puc dir i assegurar, em pot creure o no em pot 
creure, que em vaig trobar amb uns turistes allà i allí hi havia restes que aquí no anomenaré. Jo 
no sé quin tipus de manteniment fan allà. Per tant, sobretot és bàsic que, si hi ha un projecte 
inicial de participació i que és l’ideal per tothom, per què es canvia? Per deixar aquest arbre 
que a lo millor molesta o el que sigui que en el projecte s’havia de treure? Escolti, si aquest 
arbre molestava que no sé, a mi els arbres m’agraden però, igual que se n’ha replantat un, es 
podria haver replantat l’altre, no? I què passa si després aquest flux de circulació no funciona o 
que l’arbre es mori tal com està en aquest estat actual de l’arbre que està pràcticament sec? 
Què passa? Hem de tornar a aixecar la plaça i tot això? Hem de tornar a modificar? Són més 
diners? No sé, jo crec que si una cosa funciona i que està a gust de tothom, jo crec que no s’ha 
de tocar, pensem nosaltres, i jo crec que això crearà un malestar, com està passant, als veïns i 
als comerciants. És la nostra opinió. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Bé, ja li dic que l’única modificació ha estat aquest tram, que la resta compleix tal 
com deia el que deia la participació ciutadana, o sigui, la participació ciutadana no deia ―escolta 
és que aquí hi ha d’haver dos carrils‖, no, deia que hi hagués el flux i això ho compleix i la 



 

solució tècnica d’això, el cap de la Policia ha dit que no hi havia problema, que hi ha més 
llocs...més a dalt de Riba i Mestres estem igual, ens hem de parar, hem d’esperar a veure si 
baixa un o si puja l’altre, o sigui, és algo que no és que sigui nou dintre del que és el nucli antic, 
per tant, bueno, això no ha de variar. Escolti, ja ho vaig traslladar l’altre dia a la reunió, si al final 
realment això, hosti, no funciona de cap de les maneres, és un desastre i tot això, ja es 
prendran les mesures que s’hagin de prendre però, insisteixo, el projecte compleix i es farà 
d’acord amb els procés de participació ciutadana i amb els criteris generals. No... 
 
Sr. Chamizo: Amb el procés de participació ciutadana, no perquè, al menys, ha variat algo ja 
d’aquest procés de participació ciutadana. Vostès són sobirans i poden prendre les decisions i 
canvis en el projecte que vostès creguin convenient, són l’equip de govern, vostès manen, fan i 
desfan perquè són l’equip de govern i nosaltres estem aquí per fiscalitzar-vos a vosaltres i 
pensem que això s’ha canviat i que crearà problemes a la llarga a tot el veïnatge i a tots els 
comerciants, inclús a la gent que ens visiti. És la nostra opinió però vostès... 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. La nostra opinió és que aquest projecte es manté i manté tot els criteris 
que hi havia dintre del procés de participació ciutadana, que l’única modificació ha estat 
aquesta, que aquesta modificació no influeix amb els criteris que va fixar la participació 
ciutadana i per això s’ha pres aquesta decisió i així ho hem fet. Hola, què tal?  
 
Sr. Moreno: Jo, després de tot el que hem comentat i puc parlar potser per una mica 
d’experiència, no és per recriminar res però em refereixo a que les coses...i em baso en 
paraules que sempre...i gestos que ha fet el regidor Ángel Redondo, vale?, és una persona que 
actua davant de, si surt o sorgeix qualsevol mena de problema, dubte o tal, a ell li falten hores 
per poder actuar i reunir a la gent afectada que puguin tenir dubtes. Amb què vaig amb això? 
Lògicament, s’ha fet participació ciutadana i lògicament sabem tots que les obres són prou 
difícils, tant per qui les fa, qui les executa, o inclús els mateixos enginyers o arquitectes de 
l’ajuntament, però el tema és que, al final, i em refereixo a això, veig, passo molt sovint per allà 
perquè, lògicament, també treballem al poble, i la vivència, els problemes, és a dir, Mont-roig, 
Miami, qualsevol mena de poble és difícil perquè, lògicament, el veí afectat, lògicament, 
cadascú reclama i potser no va tothom a una o jo què sé. D’alguna manera, a què em 
refereixo? Aquí jo trobo que és molt més fàcil perquè si...veig arquitectes que estan allà patint 
conseqüències que, al final, els costa entrar inclús a l’obra perquè el veïnat ja surt i els hi salta i 
els hi comenta, que potser seran més o menys responsables, sí que hi ha tares, sempre, no?, 
però jo trobo que abans que...o sigui, abans, les voreres petites tenien humitat les cases i tal, 
això va passar al casc antic i tornarà a passar aquí. L’obra de la plaça Nova, en definitiva, no és 
l’avinguda Barcelona perquè és una quarta part, ni la de la reforma, la restauració del casc 
antic, és algo molt més petit i em fa l’efecte que és veritat que es faran les actuacions que 
calgui, que es reclamarà a l’empresa el que faci falta però nosaltres tenim empreses petites i 
això, al final, ens costa molts diners i baralles i malestar amb tothom. Llavors, jo no dic que 
cada setmana s’hagi de fer algo però, per exemple, Ángel ha sigut una persona que ha dit 
―venga, som-hi‖, és de l’única manera que ens evitaríem tots problemes perquè és molt fàcil 
tirar i rebre, tirar i rebre [Inaudible 47:21] en el futur, si està acabat o no està acabat, com ha dit 
el regidor Tico, ―pasaran los camiones, la gente tiene que convivir‖ però ens tocarà, per molt bé 
que ho fem, si esperem al final, el veí al final està fart. S’han fet recollides d’aigües que tenim 
problemes perquè si un ve cap aquí, un ve cap allà, tothom té dubtes, els tubs...sabem 
realment que són de 100, ai, de 200 i potser caldria ser de 600?  Tota aquesta mena de dubtes, 
al final, me’n vaig amb el que diu el Sr. Redondo, em baso en que potser hauria d’haver 
més...perquè ens evitaríem més problemes tots, o sigui, l’arquitecte que porta l’obra viu...els 
seus pares viuen aquí al costat, aquesta dona haurà d’agafar vacances quan plegui d’aquí 
perquè qualsevol veí ja se li tira a sobre. S’han posat unes rigoles, unes peces que són les que 
substitueixen a la vorera, que estan completament a nivell i això ho veu qualsevol. Sempre, i 
això ens va passar al casc antic, passaven per dalt la vorera perquè sabem que els brancals de 
les entrades al magatzem no donaven però, hòstia, jo trobo que si ara es posa a nivell queden 
molt boniques però si es fa el carrer i ja hi ha gent que [Inaudible 48:43], cal esperar al final? 
Aquestes coses són les que trobo que, com a empresari, tant la part tècnica de l’ajuntament 
que jo els conec i els tracto i crec que són gent que s’hi troben a diari, no com a regidor sinó 



 

com a part tècnica, com la part que porta la direcció. I el treballador o l’empresa que està fent 
això és perquè ho fa ell, perquè els hi estan dient? I tot aquest protocol, al final, acaba calentant 
a la gent. No ho sé, jo potser, potser ho enfoco més a l’empresa més petita, però la plaça Nova 
al final és algo que ha de quedar bonic i la gent ha de quedar contenta, tots, i, com vostè ha dit, 
Sr. Alcalde, no estarà mai tothom content però és molt bonic, trobo, que puguem encarar, o 
sigui, que el tracte, si és setmanalment, si després no venen a les reunions, que no vinguin 
però jo trobo que poden haver-hi queixes, poden haver-hi mancances, es poden millorar les 
coses però trobo que tenim una plaça, hem fet una inversió que ja ara, ja comencem amb que 
haurem de reclamar i reclamar, per mi, és el que acabo de comentar, és una falta de previsió. 
Ja està. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Bé, aquí es va fer un procés de participació ciutadana, amb 
aquestes conclusions es va encarregar una redacció d’un projecte amb una tècnica formada, 
amb qualificació i amb una titulació. Es va fer aquest projecte, es va ficar a exposició pública, 
no hi va haver cap al·legació. Es va fer un procés de licitació al qual es van presentar diferents 
empreses, una va guanyar. Hi ha una direcció d’obra, hi ha un seguiment d’obra, hi ha...tothom 
coneix a l’encarregat. No sé, és que, de veritat pensen que és culpa nostra que a lo millor 
aquesta rigola estigui malament? De veritat? No, és que...si hi ha qualsevol cosa, es diu, es 
comenta i se li trasllada a l’empresa. Per part de...miri, hi va haver unes queixes que es van fer 
aquí públicament i es va fer una carta a l’empresa acompanyant a aquestes queixes més altres 
queixes que s’havien donat trasllat. A l’empresa se li trasllada tot això però no...clar, nosaltres, 
una cosa és que puguem dir ―escolta, aquesta rigola està malament, aquesta rigola està 
malament‖ però si l’empresa continua ficant-la, què fem? Si vostès tenen la...què fem? Se li diu 
i, evidentment, després se li comunica per escrit i se li diu ―escolti, això està malament‖. Bueno, 
però l’empresa continua. Clar, fotem fora l’empresa? No és perquè no podem, hi ha una sèrie 
de coses que tal... I això és que sempre passa, les obres d’aquest tipus, hòstia, mai estan bé. 
Per un costat perquè és molt difícil, són reformes, no són obra nova. És difícil, vale? Temes 
d’alineacions...però aquí hi ha hagut un procés en el qual hi ha uns tècnics, hi ha uns 
processos de contractació i s’intenta escoltar a tothom, s’intenta escoltar a tothom. Clar, és cert 
també que de vegades la gent parla que veu coses, es creu que n’entén molt i a l’hora de la 
veritat, no, ―escolta, això que dius no és així‖. Però, bueno, ho va parlant i ho va escampant, 
com no costa res, ―escolta, jo he vist que això...‖, això també passa. Això també passa. I amb 
això no estic dient que, al final, l’obra sortirà [Inaudible 52:38], no, som conscients que al final hi 
haurà cosetes i quedaran... Ara, el procés que ha fet l’equip de govern des de l’inici està 
seguint-se, està seguint-se i, si al final hi ha coses prou importants i de detalls que no estan bé, 
se’ls farà la reclamació oportuna. Insisteixo, a l’avinguda Barcelona encara no s’ha fet l’última 
certificació, se li deuen 400.000 euros encara, d’acord? Bueno, allà estan, arribarà un moment 
que el procés administratiu dirà ―vostè no ho fa, fora‖, penalitzacions, perquè està pagant 
penalitzacions, i ho farà l’ajuntament [Inaudible 53:16] si arriba el moment, pues, això també 
passarà amb la plaça Miramar, passarà el mateix. Però, clar, en aquests moments ja s’estan 
fent les coses, o sigui, no és que el tècnic de l’ajuntament o la directora de l’obra vegin les 
coses i diguin ―jo això no ho vull veure‖, no. Hi ha hagut alguns veïns que han dit ―escolta, que 
l’entrada de la meva casa està més...‖, s’han canviat els pendents. Tot allò que van traslladant i 
que té un cert sentit es recull, i que tècnicament és possible perquè de vegades no, es recull i 
es fa. Per tant, no sé, podem estar més al damunt? A lo millor també podem estar però ja dic, 
cada setmana hi ha visita d’obra, tothom coneix a l’encarregat, tothom coneix a la directora 
d’obra, se li traslladen coses i intentem recollir tot. 
 
Sr. Moreno: Jo, és per acabar ja. Jo l’entenc, li dono la raó però continuo dient que ens 
evitaríem, i tenim personal a l’ajuntament, ens evitaríem que el tracte o els possibles dubtes 
que hi pugui haver que, com vostè ha dit, tothom sap de l’obra, hi ha gent que et surt i diu ―eh, 
això no ho vull així perquè tal‖, si hi hagués un, si hi hagués una mica més de feeling entre...o 
sigui, més contacte, més reducció, que la gent no comenti, jo com a empresari, jo disfrutaria 
perquè realment, al final, les obres no tenen que ser un problema, ni l’avinguda Barcelona ni el 
casc antic ni...o sigui, al final, surten problemes com el Tico ho diu molt clar moltes vegades, 
―es que no está acabado y seguramente habrá que levantarlo‖ i segurament que haurem de 
tornar a aixecar perquè el veïnat veurà que en algun lloc no té gas i dius ―ara haurem de tornar 



 

a obrir‖. Al final, del que es tracta és que potser hem d’agafar una mica més el toro per les 
banyes, o sigui, el tècnic ja té la seva feina i, si està pressupostat i està així i ells ho fan, 
m’agradaria saber si lògicament és algo que em demanes diferent fora pressupost, m’ho 
signes...però aquesta maniobra hauria de ser...perquè s’han aixecat, o sigui, s’han posat 
―bordillos‖, s’han posat ―bordillos‖ i s’han tret el mateix dia i això és perquè algú...hi ha hagut 
una diferència. Si és per millor, de conya, el tema és que no caldria ni per l’equip de govern ni 
pel veí o inclús per l’empresa, perquè l’empresa, al final, tothom pateix les conseqüències. Hem 
refereixo a això i que sabem i sabem, Sr. Alcalde, que sortiran tares d’una obra que és 
realment acollidora i petita. Que han tocat subministres, han tocat...però ho estem veient, o 
sigui, la Sra. Aragonès ja ha dit que la vorera, la banda de la botiga de [Inaudible 56:20] per 
exemple, la pedra ja salta, llavors, clar, qualsevol dona que passi per allí ja se n’està recordant 
de Fran Morancho i no li cal que se’n recordi de Fran Morancho, m’entén? Llavors... 
 
Sr. Alcalde: Jo no puc anar a canviar-ho. 
 
Sr. Moreno: Ja ho sé, ja ho sé però hi ha coses, o sigui... 
 
Sr. Alcalde: Sí però ja li he dit que tot es recull, que els tècnics [Inaudible 56:40] 
 
Sr. Moreno: Perdoni, que acabi, podem parlar de mil històries i de mil acabats però és que els 
veiem venir, tothom. 
 
Sr. Alcalde: Escolti, doncs, faci una cosa, vostè ho veu clar? 
 
Sr. Moreno: Jo sí. 
 
Sr. Alcalde: Vale. Faci una relació de totes aquestes coses que veu que no estan bé i li 
donarem trasllat al tècnic de l’obra i a l’empresa, ja està. És que no li puc dir més, és a dir, és el 
que estem fent, és recollir aquestes coses que els veïns diuen ―escolta, tal‖, se’ls hi dona 
resposta. Vostè ha vist més coses? Faci un... 
 
Sr. Moreno: No es tracta de que vegi coses, ho veig jo i ho veu qualsevol persona. 
 
Sr. Alcalde: Pues, escolti, bueno, pues, vale, pues que tothom... 
 
Sr. Moreno: Si vostè em posa...fem una cosa, posi’m en nòmina i jo li faré una relació i li 
portaré el control de les obres. 
 
Sr. Alcalde: No, el que faré és acomiadar els que hi ha que no ho estan fent bé, el que faré és 
acomiadar als que no estan fent i el ficaré a vostè, home no em digui això! 
 
Sr. Moreno: Sr. Fran, Sr. Fran. 
 
Sr. Alcalde: No, però és que li he explicat que [Inaudible 57:32] 
 
Sr. Moreno: Si jo vaig al mateix lloc que vostè, perdoni, és que al final, no és que reclamem 
perquè posem-ho a casa nostra això, vale? És que ja estem veient que hi ha coses que... 
 
Sr. Alcalde: M’està demanat que... 
 
Sr. Moreno: No estic demanant res, l’únic que estic dient és que les veiem venir, Sr. Fran. 
 
Sr. Alcalde: Doncs, aclari perquè no l’entenc. Què es el que vol? [Inaudible 57:55] 
 
Sr. Chamizo: Hi ha una empresa que a Miami, com vostè ha dit, li devem diner perquè no està 
ben acabada i és la mateixa empresa i segueix cometent els mateixos errors. 
 



 

Sr. Alcalde: Això és una afirmació, això continua sent una afirmació. Quina és la pregunta?  
 
Sr. Chamizo: I vostès no estan a sobre. 
 
Sr. Moreno: No, perdona un moment. 
 
Sr. Alcalde: Aquest és el tema, l’ajuntament no està prou a sobre. D’acord. Traslladarem als 
tècnics que no estan prou a sobre. Ja està. 
 
Sr. Moreno: Jo trobo, Sr. Alcalde [Inaudible 58:20] si us plau, jo trobo, Sr. Alcalde, que l’únic 
que li estic dient i no acuso a ningú és que és molt més fàcil, que no és una obra magistral, no 
és l’avinguda de Barcelona que s’han trobat restes, s’han trobat històries, és molt més fàcil. 
L’únic que estic dient és això, ja està! 
 
Sr. Alcalde: I jo li estic dient que faci el llistat d’aquestes coses que vostè no veu bé [Inaudible 
58:43]  
 
Sr. Moreno:... I a quan li cobraré l’hora? 
 
Sr. Alcalde: Hem estat parlant de tubs, de 160, de 150. Jo no hi entenc. A mi em diuen ―aquest 
tub, de 160‖. Eso es el diámetro, ¿no? Pues vale. Vostè ho veurà segurament i veurà que és de 
160 [Inaudible 58:58] Què faig jo normalment? Escolta, què és el que faig? Quan em traslladen 
algo, agafo al tècnic de l’obra i li dic ―escolta’m, que m’han dit això‖ i li trasllado. 
 
Sr. Moreno: Jo no en tinc cap dubte, jo no en tinc cap dubte amb això. 
 
Sr. Alcalde: Després, si ell decideix no canviar aquest tub perquè tècnicament 
considera...escolti, jo no entraré a discutir ―no, no, ponme el de 150 perquè m’ha dit el veí de no 
sé què tal‖. 
 
Sr. Moreno: No, això no és així. Això no és així. 
 
Sr. Alcalde: Aleshores, què és?  
 
Sr. Moreno : un tècnic ja fa un projecte i diu i està calculat que aquell...ara ha tret el tema del 
tub, ha d’entrar i ha d’assumir allò, s’ha acabat. Punto. Estem parlant de que vostè... 
 
Sr. Alcalde: Però és que...[Inaudible 59:36] 
 
Sr. Moreno: Perdoni, perdoni... 
 
Sr. Alcalde: No, a veure, li torno a explicar i jo crec que...a veure, és un tècnic redacta un 
projecte amb unes especificacions tècniques, aquest projecte es fica a exposició pública, no hi 
ha al·legacions, es licita aquest projecte, s’adjudica aquest projecte. Ja està. Si surten coses 
pel camí, el tècnic va intentant rectificar i ajudar però si hi ha més coses que  a lo millor aquest 
tècnic no veu, és possible que no ho vegi pel que vostè em diu, escolti... 
 
Sr. Moreno: No, no, jo no ho he dit això jo.  
 
Sr. Alcalde: Hòstia, pues, no sé el que ha dit. 
 
Sr. Moreno: Miri, és molt fàcil, vostè m’ha dit ―faci’m uns llistats‖, sí? Em traspassa que jo faci 
un llistat del que pugui veure i que ho valoraríem?  
 
Sr. Alcalde: Jo el que li dic és que, escolti, si vostè veu aquestes coses tan malament, igual que 
qualsevol veí quan veu alguna cosa que no està bé, se li trasllada als tècnics. Si vostè veu 
totes aquestes coses que no estan bé, un llistat i, si no, quedi un dia amb el tècnic. Escolti, 



 

quedem un dia i vostè li trasllada totes aquestes coses. Jo no estic dient que no tingui raó, és 
que inclús...jo no li dic que no tingui raó. Si vostè, si el tècnic diu ―escolta, no, sí, tècnicament jo 
crec que és vital‖, bueno, pues es canviarà, l’ajuntament no li dirà... 
 
Sr. Moreno: Sr. Alcalde, Sr. Alcalde, del que estem parlant és que...l’únic que estic dient és 
col·laborar, punto, res més, o sigui, d’alguna manera és... 
 
Sr. Alcalde: Però jo li dic que col·labori, jo no li dic que no col·labori! [Inaudible 01:00:55] 
 
Sr. Moreno: Ja està, ja està, qualsevol tema que hem estat parlant sempre és ―ja ho 
reclamarem‖ i és veritat, és així el protocol. 
 
Sr. Alcalde: Què vol que faci, doncs? És que, insisteixo sense entendre...ja, ja però és que no... 
 
Sr. Moreno: Ya, ya, lo estamos alargando pero es un tema que lógicamente el pueblo lo está 
reclamando. Se puede alargar lo que queramos alargarlo, al final, tengo la suerte o la mala 
suerte de ser el último siempre. 
 
Sr. López: Pero es que hemos repetido lo mismo cuatro o cinco o seis veces. 
 
Sr. Alcalde: Enrique, Enrique, Enrique… 
 
Sr. López: Yo creo que ya ha quedado claro desde la segunda ya ha quedado claro. 
 
Sr. Moreno: Señores, está claro, no pasa nada. No pasa nada, si lo único que he dicho es 
que…ya está. Punto, ya está. Perdó, perdó. 
 
Sr. Alcalde: Cap problema. Vinga. Alguna pregunta més? Digui’m. 
 
Sr. Chamizo: Volia preguntar-li a la Sra. Pérez el tema del Club de Mar que ja hem vist que 
està avançat i tot això, que hi ha ja les casetes ja ficades, quan està prevista la seva posada en 
marxa i si, quan es posi en marxa, es respectarà l’informe que es va fer en el seu dia per veure 
la viabilitat del projecte, totes les activitats que allà marcava, en què consistirà o què licitaran i 
demés. 
 
Sra. Pérez: Bon dia. Ara mateix estem en tràmits de...bueno, ja tenim les bases, estan ja a punt 
de sortir o estem tramitant, està, em sembla, al departament de contractació, i esperem que 
d’aquí un parell de setmanes puguin ser públiques aquestes bases de pública concurrència i la 
gent que estigui interessada pugui optar a l’adjudicació del Club de Mar. I, de l’informe de 
viabilitat, no sé de què m’està parlant. 
 
Sr. Chamizo: Sí, és un informe que es va fer a l’anterior mandat que em sembla que ens va 
costar 3.000 euros en el que allí...que va fer un tècnic extern de la casa que allí marcava una 
sèrie d’activitats que produirien uns beneficis pel...no sé si...si aquelles activitats que allà 
marcava es farien o no es faran o es tornarà a licitar amb uns altres condicionants, era això. 
 
Sra. Pérez: Sí, aquest informe no era de viabilitat. Aquest informe es va demanar a un 
professional que ens ho redactés perquè havíem de demanar una subvenció a Enresa perquè 
ens donés diners per poder fer el Club de Mar i per això vam encarregar un projecte que ens va 
costar 1.500 euros més IVA perquè ens donessin prop de 250.000 euros. Això és l’informe de 
viabilitat que vostè parla. Llavors, en aquest informe de viabilitat es parlava de que el nostre 
municipi era un municipi en el que, evidentment, era...un dels potencials turístics serien les 
activitats nàutiques i en aquest informe es descrivien algunes activitats nàutiques que es 
podien dur a terme en el nostre municipi. Evidentment, ara, quan surten les bases, nosaltres 
hem demanat unes activitats nàutiques que creiem convenients que es duguin a terme en el 
nostre municipi i tot això surt a les bases i, evidentment, tindrà la seva puntuació i la persona 



 

que opti al Club de Mar haurà de fer les activitats que nosaltres hem proposat, a més a més de 
les millores que ens puguin presentar. 
 
Sr. Chamizo: Dir-li que no va costar 1.500, va costar 3.000, va costar el doble. I, després, una 
altra cosa, és a dir, per demanar una subvenció, si necessitem un...demanem un informe, se 
suposa que serà un informe més o menys fiable i que et guiarà per les futures activitats que 
faràs al Club de Mar, no? Perquè, escolta, penso jo, si no li donem qualsevol informe fet de la 
casa i hagués estat el mateix i no ens hagués costat diners. La subvenció, jo crec que ens 
l’haguessin donat igual. Si després no respectem tot allò....no sé, ja veurem. Si en aquell 
informe sortia una viabilitat important i que donaria recursos al municipi, esperem que amb 
totes les accions que vostès facin siguin rendibles al municipi i no perdem diners. 
 
Sra. Pérez: Sí, parlo en nom de tots, crec, que si dic que ens agradaria tenir un expert i un 
tècnic que sàpiga de tot. Nosaltres necessitàvem un informe o una valoració econòmica i un 
projecte que parlés d’activitats nàutiques, a la casa no teníem cap especialista, cap tècnic que 
ens podia fer aquest projecte, ho vam encarregar, ens ho van fer, com fem moltes vegades 
amb molts projectes, i d’aquí vam aconseguir aquesta subvenció que són prop de 250.000 
euros. 
 
Sr. Chamizo: Li recordo que paguem 7.000 euros com a membres de l’Associació de les Bases 
Nàutiques. A lo millor allà... 
 
Sra. Pérez: Sí però això no entra, ojalá! 
 
Sr. Chamizo: Un informe allà que podríem utilitzar. 
 
Sra. Pérez: No entra. Em sembla increïble que estem parlant d’un tema que hem estat quatre 
anys anteriors debatent d’aquest informe, d’aquest tècnic, d’aquest no sé què... Se’ls estan 
esgotant les...preguntes. 
 
Sr. Chamizo: No, no, no, no s’esgoten les preguntes, en tenim moltes més. El que passa és 
que vam anar a tornar-lo a veure una altra vegada i el vam veure en aquest estat i el que a 
nosaltres ens sap molt de greu és que triguem quatre anys a fer un Club de Mar, per l’amor de 
Déu! 
 
Sra. Pérez: No hem trigat quatre anys, tot té un procés, té licitació, contractació. És un projecte 
en dues fases. Primera fase, primer es demana la subvenció, te l’atorguen. Es fa la primera 
fase que era la instal·lació dels mòduls. Us recordo que ara acabarem al segona fase, o sigui, 
és un projecte que no és qualsevol cosa. A més a més, són molts diners, tot té el seu procés 
administratiu, burocràtic i a mi ja m’hagués agradat poder fer-ho en un any o dos però per 
temes que són aliens a nosaltres no ha sigut possible. Però no es preocupi que ho veuran.  
 
Sr. Chamizo: Esperem, després del que ens ha costat. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Alguna pregunta més? Sí, Amèlia. 
 
Sra. Bargalló: Una cosa més. Tenim una pregunta relacionada amb la previsió per les 
guinguetes de platja per aquest proper estiu. Hem parlat amb alguns empresaris d’hostaleria 
que fins ara han estat, han tingut la concessió d’aquestes guinguetes i hi ha una miqueta 
d’inquietud respecte a com es desenvoluparà aquest proper estiu. Voldríem saber si pot ser 
que ens diguin si ja tenen informació de la previsió d’aquest proper estiu, per una banda, si es 
podran obrir els mateixos negocis de guingueta que existien l’estiu passat i, per l’altra, quina 
seria la previsió d’arranjament de platges i cales, si es podran obrir al públic aquest estiu les 
cales que estan tancades i, pel que fa a les platges, si seran accessibles amb les mateixes 
condicions que l’estiu passat. 
 



 

Sra. Pérez: Vostè ha dit que algun empresari que ha tingut guingueta ja s’ha ficat en contacte 
amb vostès perquè tenen inquietuds en aquest sentit? Bueno, ja hem reunions, m’estranya 
perquè ja hem fet una reunió col·lectiva, o sigui, per deferència, ja tenim les bases que es 
publicaran en un parell de dies però vam tenir la deferència de trucar-los a tots i tots van 
assistir en aquesta reunió i ja se’ls va informar. Llavors, no només això sinó que portem dos 
anys dient-los que això sortirà, que això sortirà i que les noves bases sortiran i seran de pública 
concurrència. I en aquesta reunió que es va fer em sembla que es va fer divendres, dijous 
passat o divendres, ja se’ls va comunicar que surten les noves bases, pels anys que sortiran, 
els vam informar dels nous emplaçaments que sortiran i, evidentment, vam fer un resum de tot 
el que ha suposat el temporal Glòria, tema de platges, el que podrem subsanar, el que no, el 
que depèn de nosaltres i el que haurem d’esperar una mica més. I el tema de cales, 
evidentment, a data d’avui estan tancades, a data d’avui no hi ha accessos, no hi ha sorra i el 
que no podem fer és treure un concurs d’aquí dos dies per veure una guingueta en una platja 
que ara mateix no és accessible ni hi ha possibilitat d’instal·lar una guingueta. Sí que és cert 
que hi ha molts guinguetaires que fins ara instal·laven guingueta a les cales que s’ho van 
prendre molt malament però és que no podem fer una altra cosa en una platja que ara mateix 
no existeix. 
 
Sra. Bargalló: Llavors, és que a les cales, en principi, l’estiu que ve no podran estar obertes? 
 
Sra. Pérex: Aquest estiu, no. 
 
Sra. Bargalló: Aquest estiu, no. 
 
Sr. Alcalde: Les guinguetes. 
 
Sra. Pérez: Les guinguetes. 
 
Sra. Bargalló: I les cales sí que podran estar obertes al públic? Sí, la meva pregunta era si les 
cales estarien disponibles. 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, no, per això. Les cales, va vindre ja el Departament de Costes la setmana 
passada ha fer una primera valoració, l’empresa adjudicatària dels treballs que han de realitzar 
a totes les cales. Demà, no passat demà, divendres, ens porten ja concretament el que faran. 
La previsió és que estiguin obertes totes aquelles que puguin estar obertes perquè n’hi ha 
algunes que hi ha perill de despreniments i en poc temps no es podrà estabilitzar aquesta 
perillositat i s’ha d’acabar de valorar. N’hi ha d’altres que pràcticament no han quedat, han 
quedat sense sorra, per tant, les actuacions urgents començaran a treballar abans de Setmana 
Santa i, abans de l’estiu, entenem que la gran majoria de les cales i, si per la nostra part pot 
ser, totes estaran obertes. 
 
Sra. Bargalló: Llavors, entenem que les guinguetes no es podran instal·lar a les cales per un 
tema preventiu perquè ara posareu les bases i com que no sabem si estaran obertes a l’estiu... 
 
Sr. Alcalde: No. 
 
Sra. Bargalló: Perquè, clar, si estan obertes, no hi pot haver guingueta? 
 
Sr. Alcalde: No, no és per això. És perquè per ficar una guingueta en una cala has de tenir el 
50% de sorra del tamany de la guingueta i això hi ha cales que no ho compleixen, pràcticament 
totes. 
 
Sra. Bargalló: Seran obertes pel públic però no per la guingueta. 
 
Sr. Alcalde: Exactament. En el cas que s’aconseguís recuperar les cales i que en un futur 
tinguem una altra vegada espai a les cales per ficar guinguetes, es tornarà una altra vegada a 
valorar, sí, sí. 



 

 
Sra. Bargalló: Entenc que s’ha reubicat alguns d’aquests emplaçaments de guinguetes que 
estaven a les cales? 
 
Sr. Alcalde: No, no s’ha reubicat. El que s’ha fet és que hi ha dues, si no recordo malament, 
una o dues que es fiquen noves en una altra ubicació, tres, però no perquè s’hagin tret, també 
anaven encara que no s’haguessin tret. 
 
Sra. Bargalló: S’han incrementat el nombre de guinguetes. 
 
 
Sr. Alcalde: Exactament. Sí, s’haguessin incrementat si s’haguessin ficat les de les cales però, 
finalment, com les de les cales no les podem ficar, pues, es quedarà més o menys igual el 
nombre de guinguetes. 
 
Sra. Bargalló: Bé, doncs, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: De res. Sí. 
 
Sr. Vilajosana: Jo volia fer un prec en nom meu i del regidor Moreno.  
 
Sr. Alcalde: No, no...bueno, vale. 
 
Sr. Vilajosana: Si em permet, és un prec molt simple, només volíem demanar al Sr. Alcalde si 
pot indicar als serveis de protocol de l’ajuntament o als que es cuiden dels mitjans de 
comunicació que, atesa la gran expectació que genera la retransmissió a YouTube dels plens, 
si poguessin fer que el regidor Moreno i jo també sortíssim a la imatge. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Estem a punt de rebre un nou sistema de gravació dels plens en el qual, si no 
recordo malament, es gravaran, o sigui, hi haurà la gravació de tots i cadascú, quan intervingui, 
també en una altra...o sigui, hi haurà el ―plano corto‖, que li diuen, i el ―plano largo‖. Aleshores, 
cada intervenció hi haurà el ―plano corto‖ que es veurà perfectament bé, o sigui, que ara no et 
veuen, et veuran de cara, i el mateix dic... Si no, l’altra cosa que podem fer mentre això no 
arribi, quan tinguin d’intervenir, vinguin cap aquí, ens aixequem algú d’aquest costat, ens 
canviem i així podran... Està a punt de canviar-se. D’acord, si no hi ha res més s’aixeca la 
gravació...la sessió. Gràcies per tot. 
 

 

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