ACTA DE LA SESSIÓ
Acta de la sessió del Ple
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

-roig del Camp.
2014/4 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2014/4 )
Ordinari
9 de maig de 2014
14 de maig de 2014
13:00 h. 14:00 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. 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
Sr. Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU
Sr. Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental
Anna Cartañà Beltran, Tècnic serveis econòmics
-hi:

Sr. Alcalde: Bon dia a tothom! Donaríem començament a la sessió ordinària del Ple
Sr. Secretari.
1.
Sr. Secretari: Sí, b
sessió de 12 de març.de 2014. [inintel·ligible, 0:00:21.2]
Sr. Alcalde:

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció dels
esborranys de les actes de la sessió ordinària i extraordinària de data 12 de març de 2014.

2.

del 139 al 301 de 2014

Sr. Secretari:
Sr. Alcalde:
La Corporació queda assabentada dels Decret

3. 2014/1363 Aprovar, si s'escau, les bases reguladores i la convocatòria per a l'atorgament
d'ajudes per impulsar la creació i millora de les empreses i comerços de Mont-roig del Camp,
per a l'any 2014.

er impulsar la creació i millora de les empreses i comerços de Mont-r
2014. Concretament són ajudes per emprenedors i empresaris amb una previsió, amb una

Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Chamizo: Hola. Bé, nosaltres en aquest punt, en principi, votarem a favor perquè al pressupost pel

política que pel 2015 es destinin més diners a aquesta mena de partides, tal com està la situació
econòmica de moltes empreses. També vull fer una petita apreciació en el tema de com es
consideren aquestes ajudes, que és per concurrència. Més que tot és que hi ha un informe tècnic de
promoció econòmica però esperem que aquest projecte o informe tècnic sigui el més acurat possible,
tant realista com sigui possible, o sigui, que es basi més en projectes de viabilitat que per exemple en
percentatge superior a la línia 1, que realment creiem que és on hi ha el que arrisca, no?, és a dir, que
no comparem la línia 1, com fer plans de viabilitat i estudis de mercat, com el que compra mobiliari.
Espero que nosaltres farem un seguiment de com es fan aquests
mateix, però votarem a favor.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies.
Sra. Pérez: Sí, nosaltres també en referència al procediment de concessió, que diu aquí que es farà
per concurrència competitiva, volíem que ens expliquessin el que significa això.
Sr. Vernet: Alguna pregunta més sobre això.
Sra. Pérez: No, en principi no.
Sr. Vernet:
moment molt delicat i qualsevol recurs que es pugui destinar tant al foment empresarial, a creació

no dep
no serà tant tècnic, com vostè diu, en el sentit de què farem, de si farem una empresa de nova
tecnologia o si farem alguna altra cosa; que primer anava per aquí, perquè creiem que com vostè diu
la cosa és tan complicada que al final qualsevol cosa que es creï serà benvingut. I com que les
diferents subvencions
concurrència - es va creure, això es va fer amb un equip interdisciplinari de
ca..., es va creure que
era millor fercomprendre vostès, però sí que es v
del Baix Camp amb municipis de més envergadura sinó també al Tarragonès. I hi havia línies
diferents; unes que anaven en el sentit u i les altres que anaven en el sentit dos. El que sí que hem
es podria traspassar de la línia dos a la línia u, però en principi ho hem posat així, perquè també
entenem que aquelles empreses que ja porten tres anys i tot això també, diguéssim, una petita ajuda
en aquest cas per refer, sigui immobiliari o sigui un expositor que farà que vingui més gent i que li
comprin més, doncs també és positiu. Entenc que la primera és la més important. Em sembla que li
he contestat a la pregunta.
Sra. Pérez:
Sr. Vernet:
diferents peticions. És a dir, això implica que estigui aprovat al BOP, que [inintel·ligible, 0:05:19.3],
rtant, com
bé poden comprovar, però és el que tenim i és la primera vegada que es fa, en aquest cas, amb
aquesta mena de subvenció, el foment empresarial. Esperem que vagi a més com deia el Sr. Chamizo.
Sra. Pérez:
que, ja que estem parlant de tan pocs diners, que si no recordo malament s
per emprenedors com per empreses que ja estan al municipi, si tothom demanem el màxim, que són
invertir, o sigui, que tingui en compte uns diners per invertir en promoció econòmica o fer alguna
mena de campanya perquè pugui afavorir a tothom, val?, que no sigui només per als nous
emprenedors o per la gent que hagi de fer alguna reforma o alguna inversió al seu negoci. Ja fa uns
anys
perquè clar, estem dient que hi ha moltes empreses que fa quatre o cinc anys que ja no hi són, que ja
inversió forta es va fer quan es van demanar els tòtems, quan es va demanar el material. O sigui, ara
a de canviar la imatge. Entenem que el pressupost serà molt més baix i segur que seria molt
important de fer...
Sr. Vernet:
mi sí que és significativa perquè de 95,000 que tenim de pressupost, en són 20,000. Ajudarem a
si ens haguessin donat més,
haguéssim ajudat menys, si haguessin donat menys, haguéssim ajudat més, però també si al final el
fet una mitja estimativa mirant els diferents municipis com ho feien, com ho resolien, i a més a més no
ens hem inventat res. Hem intentat agafar el millor de cada lloc amb els nostres diners, això sí, amb
-roig del Camp. En

per què li dic això. perquè té raó amb el
que es va posar, ja passava, que hi havia una botiga que havia tancat, una que havia canviat de nom,
matge
que vengués al municipi -si us agrada aquesta o no-, per sectors... Però anar les botigues petites, al
compta que fas la inversió, que té raó vostè
bé per fer la imatge tota sencera. És la meva opinió, però en tot cas en podem parlar.
Sra. Pérez: [en off, inintel·ligible] ... una imatge que té cinc o sis anys. Jo no dic de canviar al mes
següent o als dos mesos.
Sr. Vernet: No, no, però és que va passar el mes següent. És a dir, després de posar això, al cap de...
si no dos, tres, va passar que hi havia
més bonica, i el que sigui, però la botiga en concret, el lloc on està i tot això, això sí que és molt
canviant. Es pot intentar millorar, no dic que no.
Sr. Gairal: Treballar-ho per sectors.
Sr. Vernet: Per sectors? Però és que posaves el nom de la botiga i això sí que no canviava.
Sr. Alcalde: Sr. Chamizo.
Sr. Chamizo: Sí. Volíem fer una proposta. Com que els nostres sous de regidor
seva regidoria, i així suposo que els emprenedors podran gaudir de més diners. Suposo que encara

Sr. Vernet: Ja que ho diu el Sr. Chamizo... això ho diu en sessió Plenària. Jo en aquest cas no sóc
ningú, vull dir que, per mi...
Sr. Alcalde:

Expedient número:
Tràmit:

Fets
1.

2.

favor. Quedaria el punt aprovat.
Ajudes Impuls creació i millora empreses
04/2014 DEC
Bases i Convocatòria 2014

Mont-roig del

municipi, en el marc de
la conjuntura econòmica desfavorable en el qual la nostra societat es troba immersa actualment.

3.

Els articles 8 i 9 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions estableixen que
aprovar uns bases reguladores de concessió.

4.
2013 com segueix:

5.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 9 de maig de 2014.

Fonaments de dret
1. Pla Estratègic de Subvencions 2012-2014 de Mont-roig del Camp
2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions (BOE 276, de 18.11.2003)
3. Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la llei 38/2003
4.

1.

ls ens locals

Aprovar
creació i millora de les empreses i comerços de Mont-roig del Camp, segons segueix:

BASES REGULADO
CREACIÓ I MILLORA DE LES EMPRESES I COMERÇOS DEL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL
CAMP, 2014

1. OBJECTE
tramitació,
-roig del Camp a
través de la Regidoria de Promoció Econòmica per impulsar el desenvolupament econòmic del
municipi, mitjançant la creació i millora de les empreses i comerços. En aquest sentit es plantegen les

Línia 1: Ajudes a nous emprenedors.
Per a autònoms, empreses1 i establiments comercials que iniciïn una activitat empresarial amb domicili
social i centre de treball al municipi i que realitzin una inversió per la seva posada en funcionament.

Per a autònoms, empreses1 i establiments comercials ja existents al municipi, que reformin i/o
modernitzin el seu negoci.
1

Empreses amb les següents característiques:
Microempreses : fins a 9 assalariats

2. BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques sol·licitants que reuneixin els
requisits generals i específics següents:
Requisits generals:
a) Estar degudament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic, en el cas de les
persones jurídiques.
b) Tenir el domicili fiscal -entenent17 de desembre, General Tributària- i estar ubicada físicament al municipi de Mont-roig del
Camp.
c) No e
de novembre, General de Subvencions.
d)
la documentació correcta.
Requisits específics:
Línia 1: Ajudes a nous emprenedors.
a)
b) Les empreses jurídiques amb limitaci
c)
Línia 2: Ajudes per la mi
a) Empresa o establiment comercial ja existent que realitzi la seva activitat al municipi de Montroig del Camp.
b)
3. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió serà per concurrència competitiva.
4. DESPESES SUBVENCIONABLES
realitzin abans de la finalització del període de justificació.
Despeses subvencionables:
-

Maquinària

-

Equips informàtics

-

Instal·lacions i obres (exposició i venda, senyalització, accessibilitat, sistemes de seguretat,
accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc).

-

Mobiliari

-

Projectes arquitectònics i interiorisme

-

Lloguer (només en el cas de les ajudes de la Línia 1)

-

Implantació de comerç electrònic

Despeses no subvencionables:
-

Despeses financeres

-

5.

Material de venda de la pròpia activitat (existències).

QUANTIA DE LES AJUDES

La quantia de les ajudes concedides en funció de la línia de subvenció és de:
LÍNIA 1: Ajudes a nous emprenedors.
Ajuda del 20% del pressupost presentat i aprovat, amb un mà
empresa o establiment comercial.

comercial sol·licitant.
Els imports previstos en aquestes Bases podran ser objecte de revisió en les corresponents
convocatòries.
6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD
següent doc

-roig del Camp:

De caràcter general:
1.
2. Còpia NIF/CIF del sol·licitant
3.

gui necessària.

4. Declaració conforme no concorre en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de
5. Declaració del sol·licitant conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

6.
7. Alta al règim corresponent de la Seguretat Social
8.

i la domiciliació fiscal i la ubicació física a
Mont-roig del Camp.

9. Pressupost de la inversió.
LÍNIA 1: Ajudes a nous emprenedors.
1.
de finançament.
LÍNIA 2
1.
justifiquin uns resultats de millora de la competitivitat i es posicionin com un establiment de
qualitat i diferenciat
7. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD

8.
-

Les sol·licituds es resoldran per
Promoció Econòmica.

-

terminis
produeix efectes desestimatoris.
-

de la partida pressupostària.
-

reserva de
crèdit a favor del sol·licitant que es farà efectiva una vegada justifiqui la documentació

-

totals previstos en aquestes Bases.
9. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE LES AJUDES
-

el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant
-

-

mitjans electròniques mitjançant material propo
-roig del Camp qualsevol canvi que modifiquin de forma

-

despeses previstes.
10. JUSTIFICACIÓ
aportar per a la justificació de la subvenció la següent documentació:
-

Factures que justifiquin les activitats subvencionades, ajustant-se a les següents condicions:
1.
2. Expressar amb detall el concepte subvencionat.
3. Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques i el contingut de les factures.

-

Justificants de pagaments mitjançant transferència bancària.
litzat i dels resultats

-

obtinguts, incloent fotografies.
-

11. PAGAMENT
-

atorgats seran objecte de compensació.

12. PARTID
La quantia màxima que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà a càrrec de la
partida pressupostària següent:
Ajudes a emprenedors i empresaris........2014/210/43300/48900/01...............2
13.
a la finalitat per la qual fou concedida. Així mateix, en qualsevol moment podrà sol·licitar
documentació complementària a la presentada pels beneficiaris per comprovar la coincidència del
projecte efectivament desenvolupat amb el previst en la documentació adjunta a la sol·licitud.
14. NORMATIVA SUPLETÒRIA

ns, aprovada pel Ple de
diferent en les presents Bases.
També regirà com a legislació supletòria a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
e
règim local i la normativa reguladora del procediment administratiu, que es trobi vigent en cada
moment.
2.

Exposar al públic mitjançant anunci en el BOPT pel termini de 20 dies naturals.

Peu de recurs
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a

4. 2014/1364 Designar, si s'escau, les dues festes locals per a l'any 2015.
Sr. Secretari:
-roig del Camp el dia 8 de setembre, Mare de Déu de
la Roca, que és un dimarts; 29 de setembre, St. Miquel, que també és un dimarts, i per Miami Platja, el
19 de març, que és St. Josep, que és un dijous, i el 24 de juliol, el dejuni de St. Jaume, que és un
divendres.
Sr. Alcalde:
Sr. Morancho: Sí. El dia
que la passarem al divendres?
Sr. Alcalde: Sí, sí.
Sr. Morancho: I els motius?
Sr. Alcalde:

-hi una festa local...

Sr. Secretari: Ahir comentàvem que h

Sr. Vernet: Sí, es va fer la consulta a diferents establiments. Vostè abans ha dit
em sembla que van ser
tres o quatre-, i igual que aquí a dalt es truca a la presidenta i si no compleix, no hi pot assistir o el

Sr. Morancho:
aquest de buscar els empresaris, a veure quina data li va millor per donar festa als seus treballadors.
Pensin un moment en els treballadors, quan els convé fer la festa que els toca. Perquè si cau en festa,
ec que és millor
pensar en els treballadors en general i dir, bé, és millor passar-ho un dia abans perquè així els
treballadors podran tenir festa.
Sr. Vernet:
ntengui vostè, des del punt de vista comercial.
Sr. Morancho:
facilitem, doncs això, no per quatre empresaris o comerciants, que em sembla molt bé, però home,
pensem...
sorprendre. Per això ara ho he tornat a preguntar, a veure si no ho vaig entendre bé. Clar, canviar el
dia en funció que els botiguers els vagi bé un dia o un altre, home, no. Si us plau. És que crec que és
millor canviar el dia perquè a una gran majoria de treballadors els anirà molt bé tenir aquell dia de
festa, i escolti, els empresaris i els botiguers, ho dic per experiència, si cau en diumenge la festa
obrim, si cau en dilluns obrim, i si cau... i més el juliol, és que el juliol, si poguessin estar oberts dotze
hores o vint-i-quatre hores, les estarien. Aleshores, únicament que jo crec que més que el fet que els
botiguers els pugui anar bé, que ja em sembla bé, pensem
directament, que són la gran majoria de treballadors, que de tenir-la dissabte a tenir-la divendres,
doncs bé, és molt millor. Res més, gràcies.
Sr. Vernet: En aquest cas penso que també convindria dir, però, que hi pot haver aquell treballador
que dissabte ja tingués festa de per si i ara tindrà festa divendres. Jo quan dic a les botigues, i té raó
vostè en una cosa, que el juliol està obert, és perquè quan les botigues estan obertes el poble està
obert. És per això que es
això, sinó que era que es veiés el poble, diguéssim, obert.
Sr. Morancho: Ales
passar-ho a divendres, lògicament, però no perquè els botiguers diguin que els va millor. Jo crec que
el criteri és passar-ho a divendres perquè la gran majoria de treballadors, home, ja que és una festa
que els toca, que els toqui un dia abans que no sigui el festiu. No, no, si jo el criteri... però el que no...
nombre de persones afectades per aquest canvi.
Sr. Alcalde: Passaríem a la votació. Vots a favor. Quedaria aprovat el punt.

Expedient número
Tràmit

Serveis Interns/Secretaria General/ pm
Designar festes locals

Fets
1.

2.

es festes locals que no poden escaure en diumenge ni
en cap dels dies de festa oficials.

3.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 9 de maig de 2014.

Fonaments de dret
1.

1.

Aprovar la designació de les dues festes locals del municipi de Mont2015:

Mont-roig del Camp:
- El dia 8 de setembre (Mare de Déu de la Roca), dimarts
- El dia 29 de setembre (Sant Miquel), dimarts
Miami Platja:
- El dia 19 de març (Sant Josep), dijous
- El dia 24 de juliol (Sant Jaume), divendres
2.

Comunicar el present acord al Departament de Treball de la Delegació Territorial de Tarragona
de la Generalitat de Catalunya i donar la màxima publicitat al municipi.

5. 2014/1361 Aprovació provisional, si escau, del projecte de Pla especial urbanístic en Sòl No
Urbanitzable en l'àmbit PE 01 "Càmping de les Arts"
Sr. Secretari: El p
01 del càmping de Les Arts. La
proposta concretament és de desestimar les al·legacions formulades en l
Pla especial amb algunes determinacions.
Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Morancho: Sí. A veure. Avancem ja i diem que al nostre grup ens costa però votarem en contra. I

a més de quinze anys?
Sr. Aragonès:: [en off, inintel·ligible] Del 2000
Sr. Morancho: 98. 2000? Quinze anys. Catorze o quinze anys. Ha tingut moltes dificultats pel camí i
ara ho aproven
provisionalment. Quan jo era responsable, quan era jo alcalde, aquest projecte finalment no el vam
era un criteri, i això ho vull ressaltar i incidir-hi, era un criteri tècnic per un costat i un criteri polític per
especial que per un costat nosaltres demanàvem que un pàrquing que consideren ells que ha de ser

privades les platges encara, Sr. Gairal, perquè és que clar, de vegades ens oblidem, eh?, Sr. Gairal,
fem més privades encara les platges. Això per un costat. No va haver-hi manera. Vam oferir,
això continua
essent així. Es converteix un tros, que tampoc era gaire, en pàrquing privat quan podia ser

damunt de la via del tren, un excés que han de pagar aquests promotors, més la urbanització Paraiso,

do
les escombraries. En un lloc que en un futur ha de ser públic. I tampoc va haverun acord perquè això que posaven a aquest espai que en un futur seria públic, o posessin dintre de
casa seva. Amb el provisional que vostès presenten tot continua igual. Què ha passat?, quina
diferència hi ha del moment en què nosaltres vam aturar això amb el que hi ha ara? La diferència
principal és que el tècnic ja no hi és, perquè han buscat un altre tècnic que informi aquest Pla perquè
ojecte, per un costat; i per un
seva. Segueixen tenint aquest trosset perquè aparquin així les seves caravanes, i nosaltres tindrem
problemes per trobar aparcament a primera línia i per una altra banda tindrem un vial que a la llarga
es, i alguns de vostès estaven a
Clar, jo crec que ens oblidem molt sovint que nosaltres hem de defensar els interessos generals, i
hem de mirar pels interessos de tot el municipi. I això no significa que perquè portin una inversió
-nos moltes coses. No, no significa
això. significa que nosaltres hem de mirar pel bé general, i amb això estem donant moltes facilitats
per una inversió privada, amb tots els meus respectes, que tindrà [inintel·ligible, 0:20:04.4], li estem
donant unes facilitats que de veritat creiem que tant en aquell moment com ara que no són justes. I
després una última cosa. Vindrà un petit que voldrà fer qualsevol cosa, que necessitarà obrir una
botiga, que necessitarà fer no sé què, i a aquell li posarem problemes i entrebancs. I amb aquests que
que et busquem un
doncs al final ha canviat. H
tindrem un càmping, sí, però vostès creuen que és tan complicat per aquesta inversió que aquell
pàrquing, en comptes de seguir privat, que sigui públic? No. vostès creuen que costa tant que en
comptes de, la discoteca, posarpúblic, i les

recorregut molt i molt llarg, són projectes
buscar el màxim consens tant per les persones que estan governant com les persones que no estan
mena, es poden trobar que al cap del temps vinguin altres problemes que no seran beneficiosos ni

Sr. Pérez: [castellà] Sí, Fran. Es cierto que como tú nos dices esto lleva una tramitación desde el 2002 o
el 2003. Yo me acuerdo que se iniciaron más o menos ese proyecto. A ver, nosotros lo que hemos
intentado hacer con el tema del acceso de la playa. El acceso a la playa, nosotros lo que pedíamos
era una... el Plan especial lo que marca son unas plazas de parquing, y estan reflejadas en el Plan
especial las plazas de parquing. Otra cosa es que a nosotros nos guste donde vayan las plazas de
parquing o no. Entiendo que a lo mejor la solución que en su día se le dió, pues no te digo que no
fuera mala, pero al final lo que hemos obligado a esta gente es que marque lo que dice la ley, las
plazas de parquing, que son las que tienen. ¿El acceso a la playa? El acceso a la playa lo tiene por un
lado y a lo mejor si el día de mañana se desarrolla otro plan especial por el Paraíso también se le
puede dar continuidad a la playa por ese lado. También se puede hacer por el Paraíso. Seguramente
dices tú que se hacen los planes especiales un poco a medida. Hombre, yo te voy a poner un
pequeño ejemplo. Lo que no podemos estar es eternamente discutiendo siempre con lo mismo.
Nosotros lo que hemos intentado es encontrar un acuerdo entre lo privado y el Ayuntamiento. Un
punto de encuentro entre las dos partes, que entiendo que para eso se está aquí, para intentar

encontrar puntos de encuentro, porque si siempre vamos al enfrentamiento, al final lo que resulta que
alguien que está tramitando un plan especial desde el 2002, que se quiere gastar alrededor de 20,000
millones de euros en este municipio, pues lo único que hacemos es ponerle travas. Te voy a poner un
ejemplo, Barcelona World, que parece ser que vaya a Salou, van a cambiar hasta las leyes. Supongo
que esta gente que cambia leyes incluso para que se haga inversión y se fomente el trabajo, pues
entiendo que si nosotros llegamos a un punto de encuentro, es lo que hemos intentado. Con respeto
al técnico, el técnico, cuando empezó informar, bueno, pues a veces hay puntos de encuentro que no
se llegan, pero también te tengo que decir que en el Plan de Saneamiento tuvimos que despedir a un
técnico, porque no teníamos para soportar esa del capítulo uno. El Sr. Castells, que es el arquitecto
municipal, está llevando el Mas Miró, está llevando el Casc Antic, está llevando licencias de obras,
está haciendo informes... claro, a todo no llega. Se ha contratado un técnico externo, de alguna
forma, para que justifique esto, y puesto a decir [inintel·ligible, 0:24:09.7], nosotros no somos los
primeros que conectamos técnicos de este ayuntamiento, externos. En la legislatura anterior más o
menos se gastaron unos sietecientos mil euros en proyectos en técnicos externos. Te quiero decir que
en función de quien está gobernando pues se han tomado decisiones. El tema de encontrar un
técnico externo pues simplemente ha sido para desencallar un tema que estaba encallado, como tú
me dijistes, desde el 2002, encontrar un punto entre las dos partes, tanto privada y municipal, y
entiendo que lo que se mira siempre es el bien común. Claro, los puntos de vista siempre pueden ser
variables, pero al final lo que nosotros hemos querido ha sido eso. Encontrar un punto entre el
ayuntamiento y la parte privada y que se genere trabajo e inversión. [/castellà]
Sr. Morancho: [castellà] Sí, gracias. Es que lo único que han hecho es esas dos partes que nosotros
decíamos que no estábamos de acuerdo, ustedes las han dicho que sí. Ya está. Es que, o sea, todo el
recorrido ya estaba hecho. Nosotros también buscábamos buscar la colaboración, etc., y que se tire el
proyecto, sí, sí. Evidentemente. Pero una cosa es buscar colaboración y la otra es que hagan lo que
quieran en nuestro pueblo, no, eso es muy diferente. Una cosita. El plan especial se hace ahora. El
plan general que dibuje lo que quiera. Es que este es el problema, que el plan general dibujó cosas
que no tenía que haber dibujado. Lo que tenemos que mirar en los planos es que aquello es una zona
en la cual se tiene que desarrollar un plan especial. Pero el plan general no tiene que decir como dice
este plan general, que dice demasiadas cosas. Durante la tramitación del plan especial es donde se
quiera el plan general, que no tiene porque dibujarlo, que lo dibuje, que no tiene ningún valor el
, y los parquings estos no los ponga usted aquí, póngalos en otro
sitio, donde le quepa, que tiene mucho espacio. Y esta franja en primera línea se la damos para uso y
disfrute de todo el mundo. Y el segundo, en el plan general, ahí, en esa rotonda, no está marcado
nada, por esa misma regla de tres. Coño, es que no tiene que marcar nada. ¿Por qué lo ponen ahí
dentro? Es que no es necesario. Por lo tanto, una cosa es lo que pone el plan general y otra cosa es lo
que dice el plan especial. Y lo que tiene que decir. Y lo que nosotros decíamos que tenía que decir el
plan especial es eso. Puntos de encuentro buscábamos nosotros mucho con esta empresa, no le
quepa ninguna duda. Y predisposición para si... ahora, lo que no hicimos es decidir... que ellos
decidirán lo que teníamos que hacer en nuestro municipio. Normalmente, normalmente, los
proyectos constructivos se sacan fuera. Incluso los proyectos de planeamiento, aunque sean
municipales, muchas veces se sacan fuera. Lo que no es habitual, lo que no es nada, nada habitual, es
que un informe de planeamiento no lo haga el arquitecto municipal y lo tenga que hacer un técnico
ue el arquitecto no está de acuerdo en cómo se aprueba.
El arquitecto municipal no está de acuerdo en cómo se ha tramitado esto y cómo se está aprobando
esto. Si no no lo hubiera sacado, claro, y además sacarlo con... lo ha firmado el redactor del plan
general. Es que esto todavía tiene... chirría más, chirría más, pero bueno, evidentemente lo han
hecho, tendrán sus informes favorables, y no tenemos nada que decir. Su incorporación con
Barcelona World. Hombre, para que Barcelona World se instale finalmente aquí, se instale finalmente
aquí, ha tenido que ceder a algunas cosas la Generalitat pero la empresa ha cedido muchísimas, de la
exención de impuestos que pretendían, no han tenido, ¿de acuerdo?, se garantizan los impuestos

que hay ahora. Ayudas al ámbito social se van a ver muchas. Entonces, la comparativa me la puede
hacer, pero claro, es que al final todos tenemos que ceder. Todos tenemos que ceder. Pero en favor
del privado lo que es del público nosotros entendemos que no tiene que ser. Puntos de vista, como
dice, sí, cada uno tiene su punto de vista. Pero date cuenta que el plan está igual que más o menos
estaba, con las diferencias o los problemas que le haya podido poner la Generalitat porque aquí hay
dos partes, uno, los problemas que le ha puesto la Generalitat durante este tiempo y los posibles
problemas que le ha puesto el ayuntamiento, y el ayuntamiento, cuando nosotros estábamos
gobernando, le facilitó al máximo todas las consultas con la Generalitat y llegó un punto que dijimos,
estos dos puntos, este parquing y esto, no puede ser así, esto tiene que ser público, y es ahí donde se
para todo. O sea, punto de vista son estas dos cosas. El resto estamos de acuerdo. [/castellà]
Sr. Alcalde: Jo voldria afegir dues coses. Primera, que aquest Equip de Govern, que governa aquest
Ajuntament, no dóna facilitats ni als grans ni als petits. Ho fa fàcil al màxim a tothom. I si fos tan fàcil
com vostè diu, doncs no haguérem trigat tres anys a arribar a aquest punt perquè evidentment que

amb el planejament general que hi ha a aquest municipi, i jo li respecto, però avui és el que hi ha. I
nosaltres, perquè al final acabin informant el que també va ser redactor del Pla general a través de la
diré encara més
encallats. Nosaltres no cedim ni res, fem complir la llei. és a dir, cadascú tindrà la seva opinió en
nintel·ligible, 0:30:23.9]. El que sí
tenim molt clar i així està i es veurà, perquè al cap i a la fi nosaltres aprovarem avui provisionalment
això, i serà la Generalitat la que acabarà dient si compleix o no compleix, perquè hi ha un òrgan
superior que en
hem tirat endavant un projecte que aportarà riquesa al nostre muni
trigat catorze anys en arribar aquí, doncs bé, tan de bo que els que vinguin tinguin més agilitat i més
ciutadans, perquè puguin avançar. I ara passaríem a la votació.
Sr. Morancho: Únicament dir una última cosa si em permet, Sr. Alcalde. Em quedo amb les seves

Sr. Alcalde: Molt bé. Passaríem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. Quedaria
aprovat.
:
Expedient núm.:
Tràmit:

2008 033 PE PG-B
Aprovació provisional

Fets
1.
Car S.A., va presentar el Pla Especial urbanístic que afecta a l'àmbit del Càmping de Les Arts per a
la seva tramitació urbanística.
2.

En data 21 d'octubre de 2011, l'Arquitecte Municipal emet informe favorable a la seva aprovació
inicial amb diverses consideracions.

3.
aprovació inicial.
4.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament en data 26 d'octubre de 2011 va aprovar inicialment el
Projecte del Pla Especial Urbanístic presentat.

5.

En data 5 de novembre de 2011 el BOPT núm. 255 va publicar l'edicte d'informació pública de
l'expedient.

6.

En data 3 d'abril de 2012 el BOPT núm. 79 va publicar un segon tràmit d'informació pública per un
termini de 45 dies conforme estableix l'article 115 del RLUC.

7.
les diverses al·legacions presentades durant l'esmentat tràmit d'informació pública:
1ª.- Al·legació del Sr. Miquel Angel Pigem en nom i representació de la Sra. Bonaventura
Pagès Pàmies.
Essencialment en el seu escrit al·lega els següents punts:
a) El PE no preveu la urbanització íntegra del Passeig Marítim, excloent una finca del mateix.

POUM de Montles previsions del mateix.

a

se dins de la seva propietat.
-se ja que la finca de la interessada es troba fora
assenyalat en el plànol amb línea discontinua.
d) La urbanització dels accessos des de la CNdel Sector del PE.
-roig del Camp el que en
la seva fitxa pel PE que ens ocupa, preveu la manera de sufragar-

fer càrrec de la mateixa, de la qual cosa es pot inferir que el PE no pot alterar i ha de respectar les
previsions del POUM por la seva major jerarquia de figura de planejament.
No obstant a

-340)
ració Local.

accessos des de la CN-

planejament.
Miquel
Angel Pigem en la representació que ostenta.
2ª.- Al·legació de la Senyora Marina Ramos Solé, en nom i representació del senyor Antonio
Torrubia Malo.
Bàsicament en el seu escrit al·lega el següent:

dies que pre

E i la classificació de la finca
de la compareixent són previsions que es deriven del POUM de Mont-roig del Camp i per tant, no
poden ser qüestionades en el present expedient.
inades i
desestimades per la Sentencia del TSJ de Catalunya de data 24-11-2011 en el recurs contenciós
-roig del Camp
en els aspectes específics esmentats.
c) Errada en la del

-roig del

d) Incompliment del POUM ja que no es contempla la restitució del Camí de Sanitat.
da al·legació no pot prosperar donat que no es correspon amb la realitat
-4T de sòl no urbanitzable
turístic-càmping.
A més, aquest mateix precepte expressament permet en general presentar una alternativa viària a

Senyalar, per altra banda, que la fitxa específica del POUM pel PE que ens ocupa, no estableix en
absolut dita previsió pretesa de recuperar el camí de sanitat en el seu àmbit.

ativa del

"Pel que fa al camí de sanitat, la funcionalitat del mateix i el seu
sentit del trànsit queda assegurat pel camí que transcorre paral·lel a la costa, coincident amb el
GR-92 abans esmentat, així com per aquell situat al sud de la via fèrria. Destacant igualment que
aquest segon camí connecta amb el gual que travessa la riera en el sentit est/oest".
POUM en els següents termes:

6/2009 requereix justificar la incorporació en el pla dels objectius i criteris ambientals adoptats
cument de referència.

cas.
Per aquest motiu, amb data 13 de desembre de 2013 la Direcció General de Polítiques
Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat ha dictat resolució expressant la
í de Sanitat.

parcel·la del Senyor Torrubia.

Planta General) ubica la tanca perimetral del càmping separada suficientment de la parcel·la de

No obstant això i per a major seguretat jurídica, el PE hauria de contenir expressament una

g) Incompliment dels criteris de viabilitat econòmica del PE i de garanties del promotor.
Aq
dre suficients al tractar-

Ramos Solé en el sentit de que el PE haurà de contenir una previs

3ª.- Al·legació del senyor Jaume Ramón Martori.
-340 prevista pel PE per una cruïlla
tipus "T".
Dita al·le
pel POUM de Mont-roig del Camp i que, a més a més, ha merescut la conformitat del Ministeri de
Fomento, encarregat de la carretera i que ha de ser respectada pel PE en quant instrument de
planejament derivat de rang inferior.

4ª.- Al·legació de la senyora Maria Dolors Nolla Escoda.
cés que actualment disposa des de la seva
finca a la CN-340.

les finques afectades per la vialitat pública del mateix.

Nolla.
5ª.Bàsicament sol·licita que el sòl del sistema general ferroviari afectat per el PE es computi com
Projecte de Reparcel·lació a elaborar.

rt. 126.4.c) del TRLUC donat
que el sòl del sistema general ferroviari expressat no ha experimentat variació alguna per el PE
sinó que continua mantenint el seu actual destí en la seva integritat.
da per ADIF.
8.

En data 17 de febrer de 2014 la promotora Càmping Car, S.A. presenta Text Refòs del Pla
Especial a efectes de incloure les determinacions que es deriven dels Informes sectorials emesos.

9.

En data 5 de maig de 2014 s'emet Informe Tècnic sobre el contingut d'aquest últim Text Refós
presentat.

10. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 9 de maig de 2014.
Fonaments de dret
1.

la Llei

autocaravanes i remolcs tenda.
2.
urbanístics.
3.
ajuntaments.
4.
ió que posi fi a la tramitació municipal del planejament derivat
correspon al ple municipal.
5.
als quals exigeix que

a que aquest pla especial ha de regular l

ncorporar.
6.
cions agràries, i a fi de minorar els efectes de les
edificacions, de llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures associats sobre la qualitat
del paisatge.
7.

Els articles 92 i següents del RLU regulen els plans especials urbanístics.
els plans especials que tenen per objecte la implantació dels usos, activitats i construccions
admesos en sòl no urbanitzable els correspon establir les determinacions necessàries per regular
onstrucció de què es tracti, i les mesures correctores i

esmentat.
8.

-roig del Camp, aprovat definitivament per la Comissió Territorial

que consisteix

indica- en la convivència agrupada de persone

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

-assistencial,
esportiu, cultural.
9.

sòl no urbanitzable. Aquest article indica el següent:

1. Aquest ús requereix la tramitació i aprovació d'un Pla Especial, que tindrà per objecte
ordenar l'àmbit. El Pla determinarà aquest àmbit com a finca indivisible.
2. El Pla especial determinarà les obres i instal·lacions necessàries per a dotar dels serveis
adequats al càmping, que abastaran almenys, els accessos; la captació, potabilització, dipòsits
i di
3. La regulació del càmping i caravàning es regirà, a més, pel que disposi la normativa
sectorial vigent sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats a
a la pràctica del càmping i les disposicions que el desenvolupin.
4. Queda prohibida la lliure acampada.
10. Els articles 228 i 229 de la normativa del POUM regula el sòl no urbanitzable turístic-camping
(SNU-4T) i les seves condicions específiques d'ús i d'edificació.
11. Així mateix, la fitxa del PE1 "Càmping de les Arts" de l'Annex Normatiu d'instruments de
planejament (Volum VIII) del POUM, estableix de forma detallada les seves principals
determinacions d'ordenació.

-AM; FIC; PP; VX+ i CIU) i 6 vots
en contra (grup municipal: PSC-PM) acorda:
1. Desestimar les al·legacions formulades en el tràmit d'informació pública de l'expedient per les
motivacions expressades en el precedent punt 7 excepte la presentada per la representant del Sr.
Antonio Torrubia que s'estima parcialment en el sentit que el PE haurà de contenir una previsió

2.

Aprovar provisionalment el Projecte del Pla Especial Urbanístic del PE1 -"Càmping de les Arts"
promogut per Càmping Car, S.A. condicionat a la introducció de les següents determinacions:

a) A l'apartat 8.1 de la Memòria caldrà suprimir la referència al "cost d'expropiació" en tant que
al tractar-se d'un pla de promoció i gestió privada no és factible cap expropiació de terrenys per

b)
-se estrictament a les
previsions de repercussió de costos que estableix l'apartat 9 de la fitxa del POUM per aquest PE
en relació a la resta de propietaris afectats pel nou accés des de la N-340.
c)
Sr. Antonio Torrubia que resta envoltada per l'àmbit del PE a la banda Sud-ponent del mateix.
d)
e) Així mateix, caldrà donar compliment al contingut del Conveni Urbanístic complementari del
POUM, subscrit per la promotora amb l'Ajuntament en relació a aquest àmbit de càmping.
3.

Trametre el Pla Especial de referència a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona per a la
seva aprovació definitiva.

4.

Fer públic l'acord d'aprovació provisional per mitjans telemàtics, d'acord amb l'article 8.5.c) del
TRLU.

5.

Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns.

Afers sobrevinguts
Donada la premura en la tramitació dels expedients que es relacionen el Secretari accidental no ha
i per tant la legalitat dels mateixos.

apreciada la urgència per unanimitat dels membres assistents:

Sr. Secretari:
comarques tarragonines per
de votar primer la

Sr. Alcalde: Doncs passaríem a la votació de la incorporació del punt. Vots a favor. I ara passaríem a la
votació del punt. Algun comentari sobre
comentari? Doncs passaríem a la votació del punt. Vots a favor. Quedaria el punt aprovat. i passaríem
a precs i preguntes.

2014/1419.
càncer a les comarques tarragonines, 2014.

Expedient
Tràmit

la lluita contra el

Col·laboració Associació local contra el càncer, 2014
/2014 -Serveis Econòmics / Intervenció
aprovació

Fets
1. El 18 de maig se celebra la festa de Sant Isidre, una de les tradicions més antigues del nostre poble.
És la festa de la pagesia. La Unió de dones, des de fa molt temps organitza, dins del programa de
festes, diferents activitats per la lluita contra el càncer.
2. Es considera convenient col·laborar en la lluita contra el càncer.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276, de 18.11.2003)
2. Real Decret 2/2004,
e les
hisendes locals amb les modificacions introduïdes per la Llei 2/2004, de pressupostos generals de

, per unanimitat, acorda:
Associació de la lluita contra el càncer a les comarques
tarragonines, mitjançant la Unió de dones de Mont-roig del Camp dins dels actes de la festa de
Sant Isidre 2014, per import de 500 euros.

6. Precs i preguntes
Sr. Chamizo: Sí, jo tinc dues [tall, 0:33:08.5]... . Fa com quatre o cinc mesos vam anar a una reunió a la
que va assistir-hi, fins i tot, un representant del Partit Socialista pel tema de la rotonda del Gil Vernet.
El Sr. Vicente Pérez va dir que hi havia uns diners sobrant de la rotonda, i era perquè hi havia un
projecte per realitzar [inintel·ligible, 0:33:35.6] una esculptura, una figura, o quelcom semblant a
aquella rotonda. Bé. Em sembla que va quedar desert tot aquell concurs que es va fer, i més que res
més que tot és si tenen previst fer alguna cosa, treure-ho a concurs, o com ho volen fer, o volen
deixarSr. Pérez: [castellà] Sí, en su día esa rotonda, en el proyecto, iba un proyecto que iba ajardinado, lo
que pasa es que el proyecto con el ajardinamiento es que cada día lo que hace es generar mucha
mano de obra, riego, y al final acaba siendo costoso porque tenemos, por ejemplo, un ejemplo con
Principe de España, que hemos intentado ajardinar incluso con plantas autóctonas, y aunque
fumigábamos y tal siempre estamos limpiando, podando, y siempre estábamos sacando hierbas.
Entonces se planteó, cuando estábamos en el equipo de gobierno, intentar acondicionar un poco, en
vez de ajardinar, no porque no nos gustara el proyecto, simplemente era un tema de costes y
mantenimiento. En su día lo que se intentaba es intentar hacer una especie de figura o algo, que sea
emblemática, para entrar a Miami, como usted muy bien dice. Lo que pasa es que cuando se empezó

a iniciar ese trabajo, eso me parece que era el verano, más o menos, julio o agosto, cuando empiezan
a trabajar, en principio las obras pues iban bien, y había un sobrante de partida de dinero, más o
menos como iba la cosa todavía no estaba acabada, no se había ejecutado la obra, lo que pasa que al
final, como pasa con todo, cuando empiezas una obra sabes cuando empiezas pero no sabes cuando
acabas, al final, pues bueno, fueron saliendo imprevistos y esa partida de dinero que de alguna
manera se tenía que destinar a esa figura o... no estaba determinado, se hizo un concurso de ideas, se
invitó al grupo Socialista que tenían que aportar algo, hubieron tres o cuatro dibujos de técnicos
municipales, bueno, del municipio. Al final no se llegó a concretar prácticamente nada porque no se
llegó a decidir nada, pero luego en el transcurso de la obra, conforme ha ido pasando, al final se ha
agotado la partida presupuestaria por incidencias que también salen en una obra, y a día de hoy no
hay nada planteado, entre otras cosas porque ni tenemos partida económica ni hay nada previsto al
día de hoy. Si tenemos que hacer un pequeño parche por justificar un poco de que sea una época de
elecciones y hemos de intentar hacer algo por acabarla y no sé, un querer y no poder, entiendo que
lo que se debe hacer es con el tiempo valorarlo bien. Si no este equipo de gobierno, el próximo que
entre. Dotar de una buena figura y ejecutarla cuando esté contada con la partida presupuestaria.
[/castellà]
Sr. Chamizo: [castellà] Bueno, ya ha estado bien esto, la apreciación que has hecho, de cuando vienen
las elecciones, ¿no? Y referente a esa rotonda también, lo que sí que he notado, que he recibido
alguna queja, no sé si la señalización de la oficina de turismo que hay en Príncipes de Espanya y la
calle Gil Vernet, es que da, bueno, un punto de una i muy pequeñita, y hay mucho... las últimas,
semana santa, he hablado con personas del sector turístico y me han hecho una queja realmente de
que es muy pequeñita la... sí que se ve, pero todo el que viene de Príncipes de Espanya a veces pues
no acaba de verlo en las condiciones que debería...
Sr. Pérez: Esto tendría que comentarlo con el Sr. Fermín porque esto está en el Pla director de
señalización, el de...
Sr. Chamizo: Sí, sé que había un Pla director, pero bueno...
Sr. Pérez: La que se ha puesto es la que ha marcado el Pla director.
Sr. Chamizo: Vale. Otra pregunta es referente a... he visto la junta de gobierno del 30 de abril. He
visto que se ha aprobado un proyecto al final de un arquitecto para levantar una segunda planta en el
polideportivo de Miami que se tiene que reparar. No, más que todo es que es curioso que se aprueba
y después se deja el pleno encima de la mesa. Nosotros en comisión informativa ya comentamos que
con el exceso de financiación del millón de euros que querían pedir de crédito costando las obras
ocho cientos, menos la baja, que tuvieran en cuenta el tema de que hay otras infraestructuras, como
en Mont-roig del Camp o en Miami, que necesitan reparación urgente, y más que todo es lo
chocante, ¿no?, que sobretodo
[inintel·ligible, 0:38:02.7] con lo que tienen que
realmente llegar a hacer, si un polideportivo nuevo, o repararlo, y que el dinero público lo utilicen
donde realmente... en estas infrastructuras que realmente hacen falta. [/castellà]
Sr. Pérez: [castellà] Bueno, lo de la reforma del pabellón de Miami, a ver, yo me han comentado por
ahí que ahora parece ser que tenemos en este municipio, yo que sé, cuatro cientos o quincientos
ingenieros y arquitectos. A ver, explico. Este pabellón lleva hecho unos seis o siete años, que está
hecho polvo. ¿Vale? Hecho polvo hasta el punto que no se puede entrar. En ningún sitio. No
olvidemos que es un pabellón que está en el Pla PENTA, es decir, si en ese municipio hay un incendio
o por desgracia una catástrofe, nosotros hemos de evacuar a la gente y [inintel·ligible, 0:38:55.2] en
Miami. El problema, cuando tengamos unas necesidades físicas, que se tiene que hacer, no tenemos
pabellón. Este equipo de gobierno, hace dos años y medio, lo que hizo fue, con el PUOS, sacó una
de Miami, a este municipio le va a costar unos 50 o 55 mil euros, porque todo lo demás está

subvencionado y aceptado. El problema es que como la Generalitat no tiene dinero, pues no nos lo
paga. ¿Qué pasa con esto? Si la Generalitat no tiene nunca dinero, nosotros no tenemos nunca el
pabellón acondicionado. Este ayuntamiento, como se ha saneado con un plan de saneamiento, y lo
que se ha ido al banco, es a intentar pedir un préstamo para repararlo. Cuando se intenta mejorar el
pabellón, claro, la construcción de un pabellón puede rondar alrededo
metro cuadrado. Pero claro, estamos hablando de una superficie de un pabellón nuevo. Este pabellón
está hecho, se tiene que adaptar dentro de una obra, se tiene que acondicionar la maquinaria y los
accesos, con lo cual tiene un coste de un 10 o un 15% sobre ese importe. Se tiene que vaciar algo que
está hecho, se tiene que hacer un micropilotaje, se tiene que adecentar la zona, apuntalar la pared
que ya está hecha y luego volver otra vez a construir los vestuarios. Vista que estábamos haciendo
esto, cuando la gente que estábamos allí abajo, cuando se hace cualquier fiesta en Miami, ya que
íbamos a hacer una obra de casi ocho cientos mil euros y estaba subvencionado, repito, siete cientos
cincuenta mil euros, prácticamente, o siete cientos ochenta mil, hablo de memoria, lo que se entiende
es que ya que cada vez que hacemos una fiesta la gente que está pagando sus actividades a este
municipio resulta que no las puede hacer porque nosotros estamos montando fiestas y tenemos las
lonas puestas, lo que se habló era de la zona de arriba, donde están los vestuarios, se hace una planta
más. Que anteriormente, el equipo anterior, ya había trabajado en esa posibilidad. Nosotros lo que
hemos hecho es llevarla a cabo. El importe de esa planta sube a unos dos cientos y pico mil euros
más. También dentro de ese proyecto lo que se acondiciona es el riego del campo de fútbol, porque
hay gente que está ahí viviendo al lado del pabellón y el campo de fútbol, cuando el ayuntamiento
hecha el [inintel·ligible, 0:41:08.2], lo que hace de alguna manera, ya que no podemos hacer un
campo de césped porque sería antinatural, aquí en la zona en la que estamos, lo que hacemos por lo
menos es ponerle riego, para que la gente que viva en ese lado del campo de fútbol no tenga que
estar viviendo todo el año con las ventanas cerradas. Lo que hacemos al fin y al cabo es adecuar unas
instalaciones que existen. Si se tuviera que tirar el pabellón, no tenemos terreno para hacerlo. Porque
este ayuntamiento tiene previsto mucho equipamiento, pero no tiene terreno todavía para eso. El
único sitio que habría sería o tirar eso y volver a hacerlo en el mismo sitio, con lo cual tendríamos el
mismo problema de los asentamientos, o pasarlo al campo de fútbol, que es la única zona deportiva
que tiene. Pero a lo mejor estaríamos en el mismo problema y luego tendríamos que hacer un campo
de fútbol. Yo quiero que entienda la gente es que nosotros lo que nos vamos a gastar en el pabellón,
nos va a costar al ayuntamiento el pabellón, serán unos 50 o 60 mil euros. Todo lo demás está
subvencionado. Todo está subvencionado. Lo único que hacemos a más a más es una planta arriba. Y
otra cosa es la licitación, y luego puede venir una empresa que baje del 20 al 25% o el 30, y eso es lo
que pagaremos. Nada más.
Sr. Chamizo: No, no, si en eso estamos de acuerdo, ya sabemos que todo este crédito del millón y
pico viene subvencionado... es seguido del PUOS, del Pla de barris i demás. Yo solamente le digo
que la Generalitat no tiene dinero porque antes se la gastaron otros. ¿De acuerdo? Y la segunda, es
que
buen puerto. Nosotros estaremos a favor siempre de arreglar todas las equipaciones, todas las
infraestructuras municipales del municipio, porque son un servicio público, todo esto, ¿no?, pero por
favor, solamente tengan cuidado de donde van a destinar ese dinero. Únicamente eso. [/castellà]
Sr. Alcalde: Si em permets afegir una cosa. Jo volia deixar ben clar que a part del procediment aquest
de Govern, i perquè és real, és a dir, són uns diners [inintel·ligible, 0:43:04.9] sobre el poliesportiu de
Mont-roig del Camp, a on hi ha una primera part que ve amb diners de la Diputació per a canviar la
terra i tot el que calgui, és a dir... nosaltres, la voluntat serà acabar aquesta legislatura i aquest any
amb els dos poliesportius, que estiguin totalment en condicions.
Sr. Chamizo: [castellà] Nosotros estamos totalmente de acuerdo en arreglar también el polideportivo
de Miami, ya sé que esos 192,000 provienen de una subvención que tiene que ir a alumbrado.

Supongo que ustedes, pues lógicamente cuando se van acercando, lo que se va a las elecciones,
pues tienen que ir destinando partidas para poder tenir contento a todo el municipio, en eso estamos
de acuerdo. [/castellà]
Sr. Alcalde: Nosaltres, i vostè ha estat f
content prenent decisions molt difícils, que ha estat... sí, sí, les hem pres tots, per això li afegeixo a
vostè. I per poder tenir contenta a la gent cal tenir capacitat de resposta. Alguna pregunta més?
Sr. Morancho: Sí, gràcies. Aprofitant que han tret una altra vegada jo no tenia intenció de parlar una
altra vegada del poliesportiuquina data van decidir destinar aquests diners a la reparació del poliesportiu? Octubre del 2011.
Sr. Pérez: Más o menos.
Sr. Morancho: Ni más ni menos
Fa dos anys i mig. Fa dos anys i mig que vostès
ja tenen clar que una subvenció que poden destinar en allò que vulguin, perquè igual que han decidit
fer-ho amb el poliesportiu, amb aquesta subvenció podien haver fet una altra cosa, una altra cosa és
pot ser el que vulguin... Vostès van decidir reparar el poliesportiu. Que als ciutadans no ens costa res?
s sí que no ens costa
econòmicament res als ciutadans, però sí que ens costa de serveis que tindrem de menys al poble. En
dos anys i mig els ha donat temps de buscar un lloc, de fer una modificació de Pla general, nosaltres
el·lí Esquius, de fer una modificació del Pla general, de redactar el
projecte i de fer un poliesportiu nou. El que passa és que aquí, un moment que vostès van prendre la
decisió, no ho van veure tan anormal, o sigui, ho van veure normal, gastar-se aquests diners en la
-se aquests diners. En
és que tots siguem enginyers. És que qualsevol persona que té opinió entén que té un disbarat
gastaruna
decisió seva, amb dos anys i mig tenen temps per qualificar una altra zona amb equipaments, dóna
temps de sobres, i la prova és que nosaltres ho vam fer sense cap mena de problema, de fer un
projecte i de fer un poliesportiu nou si en aquell moment haguéssim valorat el fet que eren molts
molt menys. Ara, creiem que la decisió hagués estat més correcta en aquell moment... decidir una
altra cosa en base
una infraestructura concreta.
Sr. Pérez: (castellà] No, solo una cosa. A ver, nosotros reparamos algo, como todos sabemos, algo
que está en desuso. unas instalaciones deportivas, y lo que intentamos es, no vamos a generar nada
nuevo a parte de la planta, generamos algo que estaba hecho y la vamos a reparar. Tú hablas del
2011. Perdona, Fran, te tengo que recordar que nosotros en el 2011 estábamos en un plan de
saneamiento, que teníamos un puñado de pendientes facturas vencidas y a nosotros no nos abrían ni
la puerta del banco. Nosotros hoy podemos ir a un banco a pedirlo un préstamo, porque no te
olvides, no te olvides que nosotros...
Sr. Morancho: En 2011 decides que cambias, que vas a arreglar el polideportivo, no que vas a pedir el
dinero. En el 2011 se decide que váis a arreglar el polideportivo y que
¡por favor! No confundamos. [/castellà]
Sr. Alcalde: Sr. Fran, li demanaria que deixés acabar i després contestés, si us plau.

Sr. Pérez: [castellà] Yo en el 2011 presento un proyecto para que me lo subvencionen. Porque
entiendo que el proyecto se tiene que reparar. El pabellón se tiene que reparar por varios motivos,
que seguro que a ti no te gusta ninguno, pero yo entiendo que el pabellón y la gente que vivimos allí
entendemos que por lo menos tenemos que tener un pabellón donde podamos ir al lavabo y
cambiarse, por lo menos. Podemos hacer servicios, podemos hacer luz, podemos hacer proyectos de
calas, podemos hacer proyectos de avenida Barcelona, podíamos hacer, vamos, el circuito de
Fórmula 1. Nosotros preferimos reparar algo que está hecho. Y pedimos una subvención y nos la
conceden. Y a día de hoy, hace seis meses, desde Hacienda, del departamento de Hacienda, a raíz de
que este ayuntamiento se ha saneado, podemos ir a picar a un banco y nos deja un préstamo, que
supongo que estará atado, eso os lo explicará mejor Juan, porque nos dan, porque de alguna manera
tenemos la subvención aprovada y nos dan el dinero para hacer esa obra, porque está presentada. Si
a mi me preguntas el 2011 que yo me iba a gastar un millón de euros en hacer servicios como tú has
dicho, te diría que no, porque yo no sabía en el 2011 lo que iba, como va a estar este ayuntamiento
en el 2013. Simplemente hemos presentado algo porque entendíamos que se tenía que hacer y nos
lo han aceptado, porque en su momento, como tú muy bien sabes, las subvenciones son para lo que
son. Se presentó, se reparó y nos lo aceptaron. Y lo único que hacemos es reparar algo que está roto,
y que entiendo que durante siete años ya toca repararlo. Porque es triste que alguien, es triste que
alguien que vaya a hacer una pequeña actividad en un pabellón, sea la que sea, que no se pueda ni
duchar, ni ir al baño, y llevamos siete años así, Sr. Fran. Lo único que vamos a ampliar que parece ser
que es la hostia, que vamos a hacer la Sagrada Família, son tres salas arriba, en el pabellón. No vamos
a hacer nada más.
Sr. Morancho: Yo, sobretodo que quede muy claro que nosotros no es que no nos parezca bien que
se repare, no es que no nos parezca bien de que no se hagan las tres salas, claro, lo que no nos
parece bien es que se confunda a la gente, y esto es lo que no está bien, de acuerdo? En el 2011
ustedes pueden tomar dos decisiones, o reparar o hacerlo nuevo, y ustedes deciden repararlo bajo un
aro. Es que esta es la decisión que ustedes toman, en el 2011.
¿De acuerdo? Que sí, que luego hay un plan de saneamiento, un plan de saneamiento que ya estaba
montada, lo hicieron, lo adaptaron, fueron tirando, etc., y que ahora evidentemente, como la
Generalitat no tiene dinero, no por culpa de los que hay ahora, sino por culpa de los de antes, porque
aquí todo es culpa de los de antes, no, no, ya está, los de antes, vamos... siempre tenemos la culpa de
todo, pues bueno, ustedes deciden en ese momento, coño, 2011, pues que van a reparar el
polideportivo en base a un presupuesto, como tú dices. Bueno, ya está, esa es la decisión, esa es la
decisión que tomáis. Nosotros consideramos que no es la correcta, ¿de acuerdo? ¿Que se tiene que
reparar? De acuerdo. También. Estamos de acuerdo. Ahora bien, no confundamos a la gente. Una,
ese dinero se podía haber utilizado en otra cosa, no tiene porqué ser precisamente para eso, ya
estaba concedido el dinero, lo único que hicieron fue cambiarlo, se podía haber vuelto a cambiar, ¿de
acuerdo?, y dos, lo decidieron en ese momento, ya está, es una decisión y tienen que asumir las

nosaltres prenem decisions
tomado la decisión, ahora, explíquenla bien, no confundan a la gente, explíquenla bien. [/castellà]
Sr. Alcalde: Jo només afegir una cosa. Evidentment que prenem decisions, i cadascú les valorarà en el
seu moment o quan cregui oportú. Però el que no pot ser és com fa sis o set anys, que persones de
Miami vagi
nosaltres creiem que és la més correcta
a fi i efecte de donar un equipament de qualitat a unes persones que crec que hi tenen tot el dret. I
evidentment que falten molts altres serveis.
Sr. Morancho: Sí. A veure. Fins fa molt poc es podia circular pel passeig Marítim de Miami Platja en
bicicleta, i ara ho han prohibit, i voldria saber quins són els motius pels quals han pres aquesta decisió.

Sr. Díaz: Bé, hem pres aquesta decisió perquè nosaltres volem un passeig, precisament, no un
velòdrom. Perquè allí, discussions, denúncies, queixes, baralles... que és el que hi ha a aquest passeig.
És veatonal, el passeig és viatonal, no és de bicicletes. I allí hi ha conflictes, tu ho saps. Et sembla bé?
No et sembla bé.
Sr. Morancho: No, no, no em sembla bé, no, no. Evidentment que no. Un passeig que és de vianants,
que hi ha venedors ambulants per donar i vendre, amb patinets, amb [ii0:53:29.7], que hi ha gossos
n

permeses les bicicletes, perquè si tu continues resul
allí no hi ha polèmica. No, no te dejan ir? Hay cartel puesto? Está prohibido ir en bicicleta por el

me...
Sr. Pérez: [castellà] Está prohibido ir en bicicleta por el paseo.
Sr. Morancho: Hay alguna prohibición explícita?
Sr. Pérez: Yo sé que está prohibido.
Sr. Morancho: Bueno, pero no hay ninguna prohibición explícita...
Sr. Díaz: Lo que pasa que debe haber el espacio más grande.
Sr. Morancho: No, no, no... bueno, de acuerdo, pues sí, sí, sí. A ver, en cualquier caso, vivimos en un
municipio eminentemente turístico donde tenemos que intentar facilitar y favorecer a nuestros turistas
servicios que en el fondo tampoco nos cuestan nada, ¿de acuerdo?, hay sistemas que te permiten
circular bicicletas y peatones, sin ningún problema, pero no es que haya sistemas, es que hay países
en Europa y en Asia donde las bicicletas y los peatones van juntos y no pasa nada, que siempre hay
un descerebrado, sí, de acuerdo, siempre lo habrá. Siempre lo habrá. Pero para eso los cerebrados
están en el paseo, están en la carretera, conducen como conducen, descerebrados hay en todos los
sitios, entonces, busquen un sistema en el cual puedan convivir perfectamente bien, como han
convivido durante tiempo, las bicicletas y los peatones en el paseo. Marcando que solamente puedan
ir a 20, busquen la manera, busquen la forma de que realmente no nos encontremos en verano que la
policía tenga que estar echando a todas las familias, porque es que normalmente ahí van familias,
padres con hijos con sus bicicletas, van despacio, se paran en un parque, paran a tomarse un helado...
Busquen la manera, si realmente hay tantos problemas, busquen la manera de que realmente puedan
convivir. Señalizando el suelo, prohibiendo una serie de cosas, pero no lo prohíban totalmente
porque estamos haciéndonos un flaco favor. Estamos prohibiendo algo que realmente turísticamente
nos es beneficioso. Y escuche, si durante unos cuantos años han convivido los vendedores
ambulantes, los perros sueltos, los patinetes, los monopatines, las bicicletas y los peatones, y ha
habido muy pocos problemas, hombre, vamos a intentarlo, y antes de eliminar a las bicicletas,
hombre, eliminen otros elementos que son totalmente ilegales, como es la venda ambulante, claro, y
entonces quedará más sitio.
Sr. Díaz: Bueno, yo te recojo el guante en cuanto al sistema, pero tú sabes que allí espacio para hacer
un carril bici es casi imposible. Si allí cabe un carril bici no te preocupes, que se puede hacer, pero allí
no tenemos espacio. [en off, inintel·ligible]

Sr. Díaz: Que sí, que de verdad, hombre. Yo he llevado la policía siete años. Y las denuncias.
[inintel·ligible, 0:57:29.1] Y puñetazos. Bueno, porque tú lo desconoces. Pero existen. Pero existen.
Pues sí que existen. No, de hace años. Pues infórmate. Yo la única solución que hay allí es que se
puede hacer un carril bici. Pues ese es el problema que hay [en off, inintel·ligible]. La gente quiere
pasear y hay muchas quejas. La gente que viene como dice el Sr. Morancho viene de vacaciones. Y
viene a pasear. Con sus nietos, con sus hijos. Y no vienen en bicicletas. [en off, inintel·ligible]. Pues
hay, hay. [/castellà]

Sr. Morancho: Sí, ja, per acabar. Tenim una plaça de Miami que tots coneixem, que és la plaça
Flèming, que està feta una porqueria. Perquè ho sàpiguen, que segurament ho saben tots, va ser
inaugurada per la seva dona, aquest senyor ha representat molt per la Humanitat, i ha fet, suposo que
-la una
mica, i veure que ja t
i alguns han tocat i altres que
no. Però si més no està per netejar. Res més.

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

Octavi Anguera Ortiga
Secretari accidental

Ferran Pellicer Roca
Alcalde

