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1.

de juny.
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs les donaríem per aprovades.

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a les
redaccions dels esborranys de les actes de les sessions dels Plens de data 15 de maig i 5 de
juny de 2013.

2.
dia és donar
número 313 al 458 del 2013.
Sr. Alcalde: Algun comentari? Endavant.

3. 2013/1606 Aprovar, si s'escau, obrir la línia d'ajuts per a les persones físiques que hagin
estat víctimes de processos d'execució hipotecària i hagin estat desnonades dels seus
habitatges habitual de primera i única vivenda habitual, l'impost de l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana, IITVNU.
s
dels seus habitatges habituals que siguin la seva primera i única vivenda habitual; una línia
rrenys de naturalesa urbana,
coneguda com
dotar, de reservar un crèdit de 4000 euros per aquesta finalitat.
que es dóna, que persones

saltres creiem que les persones aquestes, que
evidentment hi ha tot un reglament perquè puguin accedir, ni que avui la partida
diferents persones en el municipi i complissin els requisits que planteja aquest punt, doncs
necessitats. Algun comentari?
e 4000 euros el
veiem insuficient, sempre i quan agafin aquesta proposta que fan i li donin la difusió que se li
hauria de donar perquè la gent sàpiga quina és la situació que tenen si es troben en aquest
punt. Si creem aquesta ajuda, però no la donem a conèixer, i a més a més la creem amb 4000
euros, entenem que haurem de fer modificacions. Si la donen a conèixer, segurament que
partida de serveis socials com que a més a més treguin aquests 4000 euros també de serveis

tenen tanta importància o necessitat en aquests moments, i no treure-la de serveis socials, que

que són 4000 euros i que són pocs; tots sabem quant és una plusvàlua
trobem que a lo millor amb 4 o 5 operacions, aquests 4000 euros ja han marxat! Aleshores,
entenem després fer les modificacions, la persona quan entri la sol·licitud no li podràs
Clar, hi ha un procediment del qual tots en som coneixedors, que el que farem és que la
sense cap problema fin
-ne la màxima difusió perquè la gent conegui perfectament bé de què es
tracta. Gràcies.

Sr. Gallardo: Un aclariment més estrictament tècnic. Regular aquests tipus de situacions, lo
es no.
Llavors, quan hi ha una bonificació, el que permet, i de forma automàtica, qualsevol persona
que es trobi amb un supòsit determinat, accedeix automàticament. En no estar recollit amb la
strictament, és impossible dotar

forçosament per subvenció, perqu
Locals, és la única manera, perquè és la seva competència. Per tant, per fer-ho de la via de la
subvenció, hem de dotar una partida inicial. Aquesta partida és una partida estrictament inicial.
èria de primera residència,

Tarragona, ho està provant ara. La partida és,
diguéssim, per obrir efectivament la disponibilitat pressupostària, i a mesura que es vagi
aquestes situacions, doncs anar-la ampliant en funció de les necessitats. Però és que no es pot

Sr. Alcalde

an.

Sr. Morancho: Jo crec que això ha quedat clar. Continuem amb els 4000 euros. El tema és que
tot això que vostè ha explicat ho tenim clar. La voluntat política existeix, però nosaltres diem,
escolti, no fiquem 4000 euros, fiquem-ne més, i dos, no els fiquem de Serveis Socials, els

màxima difusió, perquè si no, ens trobarem que hi haurà gent que necessitarà això, i com que
no sabrà res, doncs no ho podrà gaudir.

Sr. Alcalde: Passaríem a la votació. Vots a favor? Quedaria aprovat el punt.

juts a les persones físiques que hagin
hagin estat desnonades dels seus habitatges habituals,

Expedient número
Tràmit

valor dels terrenys de naturalesa urbana, IITVNU.
37/2013/hisenda/intervenció

Fets
1. El municipi de Mont-roig del Camp pateix les conseqüències de la crisi generalitzada que es
viu actualment. La població té un atur molt elevat i en els últims anys hi hagut una gran
crisi econòmica afecta un gran nombre de famílies del municipi i la seva convivència. Com a
ront al compliment de les obligacions
derivades dels préstecs o crèdits hipotecaris concertats per la seva vivenda. Aquesta
la població es vegi privat de la seva vivenda.
2. Davant del context econòmic, el govern municipal vol fer ús de les seves potestats i
instrumentar mesures que no agreugin la situació de famílies que viuen situacions precàries.
persones físiques que

terrenys de naturalesa urbana, IITVNU.
3.

104 de RD 2/2004, de 5 de març, TRLRHL, del text refós de la llei reguladora
de
naturalesa urbana que es posi de manifest com a conseqüència de la transmissió dels
gaudi, limitatiu del domini, sobre els referits terrenys.

4. Per fer efectiu aquest
benestar social i preveu doblar la quantitat pel proper pressupost. La bonificació és

5. A
acollir-se al RDL 6/2012, de 9 de març, mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris

donat que exclou a gran part del col·lectiu de persones
6. Les ajudes es concediran en base a un estudi que realitzaran els Serveis Socials municipals,
sempre que es compleixin els requisits següents:

a)

La podran sol·licitar les persones físiques que hagin perdut el seu habitatge,
amb motiu de la dació al pagament per deutes hipotecaris.

b)

vivenda única i habitual en el
municipi i el subjecte passiu ha de constar empadronat en dita vivenda amb al
smissió.

c)
la dació en pagament; impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries per un
reajustaments salarials, etc....)
d)
socials municipals.
e) Per accedir a la subvenció fiscal el subjecte passiu no ha de gaudir de cap altre
tges
f)
de tenir la plusvàlua pendent de pagament.

7.
8. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 3 de juliol de 2013.

Fonaments de dret
1. RDL 2/2004, de 5 de març , TRLRHL, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2.
de naturalesa urbana.
3. Llei 38/2003, Llei Generals de Subvencions

1. Aprovar
atges habituals, per fer front

2.
del 2014 es proposa incrementar

Peu de Recurs
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós -administratiu davant el Jutjat Contenciós - Administratiu de Tarragona en el termini
de dos mesos a comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa,

mes a comptar des de la seva notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recus que
estimeu procedent.

4. 2013/1607 Aprovar inicialment, si s'escau, l'Ordenança municipal per a la lluita contra la
plaga del morrut de les palmeres.

contra la plaga del morrut

les al·legacions presentades.

per a unir esforços, doncs hem cregut oportú generar, ja que moltes palmeres estan en
propietats privades, i si no hi ha una actuació, doncs la propagació és inevitable. Per tant, neix
en aquesta voluntat que altres municipis evidentment han anat davant nostre a posar-ho en
marxa. Algun comentari.

perquè un: no creiem que faci la funció, tenim por que es tingui un afan recaptatori. Si aquesta
ue abans, cap a les
persones que tinguin aquesta problemàtica, el que aconseguirem és que evidentment
banda, aquí hi fiquen com a responsables qui ha de vigilar, o
a la policia i els tècnics de la casa, sense definir ben bé si ha de ser o no un inspector, i quines
característiques ha de tenir. I per una altra banda, entenem que la policia té prou feina com per
anar mirant si les palmeres estan bé o no estan bé. Aleshores, tenim por que això es
converteixi, com dèiem, en un afan recaptatori més enllà que tingui la voluntat que això no es
propagui.
Sr. Andreu

isament
y recaptatori, perquè si no féssim

una palmera afectada. I aquí sí que hi hauria afany recaptatori, perquè la multa mínima seria de
dolosos possible pels ciutadans, i tractar de controlar la plaga. No hi ha afany recaptatori, sinó
y de controlar la plaga; siguem el menys dolosos possible per la gent del poble.

Sr. Morancho
nça i un bon ús (inaudible 0:11:14.3),

sigui la policia local i algun tècnic, quan aquí no tenim un departament de medi ambient. No
tenim un tècnic de medi ambient. Entenem que va una mica coixa, i això pot provocar que al
final tingui una repercussió.
Sr. Andreu:
-ho, i no anar en plan
recaudatori, sinó en plan de controlar la plaga en la mesura del possible, sense apretar massa al

Sr. Morancho: Val. Amb els mitjans que tenen, nosaltres entenem que no és suficient, i per això

Sr. Alcalde: Bé, passaríem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Quedaria aprovat el punt.

Ordenança municipal per a la lluita contra la plaga del
morrut de les palmeres.
Expedient número

Serveis Interns / Secretaria General

Tràmit:

Aprovació inicial

Fets
1.

Vist que el morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier),
iferents espècies de palmeres fins arribar a
ocasionar-ne la mort, de manera que tant la Generalitat com la Unió Europea han publicat
controlar aquesta plaga.

2.

Donat que en el terme municipal de Mont-roig del Camp existeix una gran població de

3.

rdenança és la prevenció, control i lluita contra el morrut,
establint les directrius que cal seguir per la poda, tala, eliminació de les restes i els
tractament fitosanitaris de les palmeres per minimitzar els riscos que pugui tenir la plaga.

4.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 3 de juliol de 2013.

Fonaments de dret
1.

del règim local.

2.

municipal i
de règim local de Catalunya.

3.
dels ens locals.

4.

per
la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut de la palmera,
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i lluita
contra aquesta plaga. (DOGC núm. 5860 - 15/04/2011).

5.

Ordre AAR/226/2009, de 6 de maig, de modificació de l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol,
per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de la
palmera Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la
prevenció i la lluita contra aquesta plaga. (DOGC núm. 5377 - 12/05/2009).
Ordre ARM/605/2009, de 6 de març, per la qual s'estableixen mesures específiques per a
l'aplicació de la Decisió 2007/365/CE, de la Comissió, de 25 de maig de 2007, per la qual
s'adopten mesures d'emergència per tal d'evitar la introducció i propagació a la comunitat
de «Rhynchophorus ferrugineus» (Olivier) i mesures especials de protecció

6.

-AM; CIU; FIC; PP i VX+) i
5 abstencions (grup municipal: PSC-PM) acorda:
1. Aprovar inicialment
palmeres.
2.

Butlletí Oficial de
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el taulell
Corporació, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

3.
aprovada definitivament.

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA LLUITA CONTRA LA PLAGA DEL MORRUT DE LES
PALMERES

TÍTOL I. DISPOSICIONS I CONCEPTES GENERALS

Article 1.
Article 2.
Article 3.

Objectiu
Marc normatiu

Capítol II. Aspectes tècnics
Article 4.
Article 5.
Article 6.

Concepte
Descripció
Símptomes i danys

TÍTOL II. NORMES PER A LA CORRECTA GESTIÓ DE LA PLAGA
Capítol I. Consideracions generals
Article 7.
Article 8.
Article 9.

Caràcter
Subjecció
Espècies objecte

Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.

Comerç i cultiu de palmeres
Plantació de palmeres
Tallada de palmeres
Comunicació de possibles exemplars afectats
Respecte als propietaris de palmeres afectades

Capítol III. Bones pràctiques en la lluita contra la plaga
Article 15.
Article 16.
Article 17.

La poda de les palmeres
Els tractaments fitosanitaris

NÇA I RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I. Control dels procediments i activitat inspectora
Article 18.
Article 19.

Activitat inspectora

Capítol II. Règim sancionador
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.

Infraccions. Classificació
Infraccions molt greus
Infraccions greus
Infraccions lleus
Classes de sancions
Multes
Quantia de les multes
Criteris de graduació de les sancions
Procediment sancionador
Recursos

DISPOSICIÓ FINAL

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA LLUITA CONTRA LA PLAGA DEL MORRUT DE LES
PALMERES
TÍTOL I. DISPOSICIONS I CONCEPTES GENERALS

Article 1. Objectiu

dispersió i propagació de la plaga del morrut de les palmeres ( Rhynchophorus ferrugineus), ja
sigui establint mesures per a la seva prevenció, ja sigui mitjançant una detecció precoç,
afectats.
Article 2. Marc normatiu
a
Generalitat de Catalunya.
Aquesta ordre ha estat modificada amb posterioritat per les Ordres AAR/226/2009, de 6 de

Art
-roig del Camp i, per
al municipi.
Capítol II. Aspectes tècnics
Article 4. Concepte
t del comerç de
palmeres en tant que arbres ornamentals, un insecte coleòpter de la família dels curculiònids
originari del Sudest asiàtic i la Polinèsia, conegut com a morrut de les palmeres (Rhynchophorus
ferrugineus), ha ampliat la seva distribució geogràfica fins a territoris que no li són propis. La
tant
públiques com privades , amb els conseqüents danys ecològics, ambientals, paisatgístics,
turístics i econòmics associats.

comarques, bàsicament costaneres.
Article 5. Descripció

dins de la palmera. Els adults no solen abandonar la palmera fins que aquesta està
completament destruïda. Els adults quan surten del tronc realitzen vols per colonitzar altres
palmeres. Les aromes volàtils que es desprenen de les ferides i podes de les palmeres
constitueixen un agent atraient pels adults. La femella diposita els ous i, una vegada oberts, la

Article 6. Símptomes i danys
És difícil detectar la presència de la plaga en una fase inicial. Els símptomes més evidents es
solen detectar a partir dels 4-8 mesos de la infestació i es manifesten, habitualment, en una
asimetria de la capçada, pèrdua o avortament dels fruits en les femelles, decaïment de les fulles
així com debilitament o desa
larves i la podridura bacteriana típica dels teixits interns de la palmera són tan greus, que
seva mort.

TÍTOL II. NORMES PER A LA CORRECTA GESTIÓ DE LA PLAGA
Capítol I. Consideracions generals
Article 7. Caràcter
Tota la normativa inclosa en aqu

Article 8. Subjecció
Tots els residents al municipi de Mont-roig del Camp, ja siguin habituals o temporals, tant
particulars com empreses de jardineria, estan obligats a gestionar de forma correcta les

Article 9. Espècies objecte
Les normes que es detallen en aquest capítol afecten específicament a les palmeres del gènere
Phoenix i, sobretot, les espècies de palmera canària (Phoenix canariensis), palmera datilera
(Phoenix dactilyphera) i a les palmeres híbrides de canària i datilera, tant de propietat privada
com pública. La resta de palmeres no es veuran afectades per aquesta ordenança i es podran

Article 10. Comerç i cultiu de palmeres
1.

La legislació estatal estableix que les palmeres de més de 5 cm de diàmetre que circulin pel
estat emès per una empresa autoritzada i sotmesa a controls oficials. El passaport, que cal
conservar-lo obligatòriament dura
fitosanitàries de control oficialment establertes de prevenció i lluita contra aquest
organisme.

2.
ament al Registre oficial de proveïdors de material vegetal que
gestiona el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya. Els inscrits en aquest
Registre oficial han de complir obligatòriament les mesures preventives i de lluita
establertes i l
Article 11. Plantació de palmeres
Qualsevol persona física o jurídica que planti una palmera haurà de presentar en el termini de
ment de Mont-roig del
qualsevol palmera, sempre que ho consideri oportú.
Article 12. Tallada de palmeres
La tallada de palmeres, quan es refereixi a la poda de les fulles, es farà atenent el que
-roig del
Camp per tal que es pugui fer la inspecció oportuna i establir el protocol de retirada més
adient en cada cas.

Article 13. Comunicació de possibles exemplars afectats
Els professionals del sector de la jardineria, viveristes, comerciants i propietaris tenen
-roig del Camp o al Servei de Sanitat Vegetal
de la Generalitat de Catalunya, si detecten palmeres afectades per la plaga o amb símptomes
sospitosos de la seva presència. El no fer-ho, pot ser sancionat per la Llei 43/2002, de 20 de
novembre, de sanitat vegetal, i per la present Ordenança.

a tal, pot comunicar al seu propietari la situació la palmera per tal que procedeixi segon el que
estableix la present Ordenança.
Article 14. Respecte als propietaris de palmeres afectades
Es fa obligada la intervenció del propietari de la palmera en un termini màxim de 15 dies una
sigui de la manera que sigui la presència de la plaga.
També és preceptiva la tala i posterior destrucció de les palmeres afectades que no tinguin
opció de recuperar-se.

Capítol III. Bones pràctiques en la lluita contra la plaga
Article 15. La poda de les palmeres
1.

Per tal de minimitzar el
només es podrà fer en els mesos de desembre, gener i febrer. Si per causes justificades la
immediat a la realització de la mateixa.

Article 16. El tractaments fitosanitaris
1.
-la. Una de les mesures consisteix en efectuar tractaments
restes correctament.
2.

Els tractaments en el cas de palmeres no afectades pel morrut tindran tanmateix caràcter
facultatiu, de manera que serà el m

3.

Aquests tractaments, en cas de ser encarregats a professionals del sector, cal que els
is Plaguicides

(ROESP) que gestiona el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya i amb la
participació de personal degudament qualificat.
4.

En el supòsit que sigui el mateix propietari qui vulgui fer els tractaments amb la utilització
dels productes fitosanitaris i les tècniques recomanades pel Servei de Sanitat Vegetal i
considerats aptes per jardineria exterior domèstica , aquest haurà de comunicar a
onsidera
oportú, les operacions puguin ser validades pels Serveis tècnics municipals.

5.

Els Serveis tècnics municipals podran sol·licitar als propietaris de palmeres afectades per la
plaga del morrut i sempre que ho creguin convenient, la documentació justificativa de que

disponibles proposades per les autoritats competents en la matèria.
6.
propietari de la palmera, les tasques de sanejament caldrà que es repeteixin amb la
com a mínim fins que un

1.

-les a una empresa
degu
cap cas es podran abandonar arbitràriament ni tampoc dipositar-les en els punts de
recollida de restes vegetals que es distribueixen pel conjunt del municipi.

2.

Una vegad

3.

Previ al transport
aplicar a aquests residus orgànics un tractament fitosanitari primer i un altre de protecció
seran
també referents els mètodes establerts en cada moment pel Servei de Sanitat Vegetal de la
Generalitat de Catalunya.

4.
referència a aquelles parts de la palmera ocupada pel morrut en qualsevulla de les formes
del seu cicle biològic. Tanmateix les parts no atacades poden ser gestionades com una
resta de poda ordinària, bé que en el cas del tronc mai amb fragments de més de 40 cm de
gruix que puguin dificultar la seva trituració.

Capítol I. Control dels procediments i activitat inspectora

Els Serveis tècnics municipals, així com la policia local, exerciran el control dels sistemes i els
protocols amb què les activitats i els particulars intervenen en la gestió de les palmeres del
municipi de Mont-roig del Camp, així com de tots aquells aspectes regulats per la present
Ordenança.
Article 19.- Activitat inspectora
Els Serveis tècnics municipals i la policia local, de manera poc o molt generalitzada o a la
activitats inspectores que creguin reglamentàries i oportunes. Aquesta activitat inspectora
tindrà per objectiu restablir el possible ordre alterat, corregir pràctiques inadequades o
sancionador.

Capítol II. Règim sancionador
Article 20. Infraccions. Classificació
1.

A banda del que es diu a la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal o altres
que resultin de la legislació sectorial i no puguin ser subsumides en les que determina
aquesta Llei, es consideraran infraccions totes aquelles accions i/o conductes que
contradiguin allò establert en la present Ordenança.

2.
també hi pugui incidir, i de manera específica del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,
municipal de residus de Mont-roig del Camp (BOPT núm. 52, de data 4 de març de 2010).
3.

Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 21. Infraccions molt greus

a) Cultivar o comercialitzar palmeres sense haver estar prèviament inscrit al Registre oficial de
proveïdors de material vegetal que gestiona el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat
de Catalunya.

b) Comercialitzar palmeres que no disposin del Passaport fitosanitari CE.
, encara que sigui en una

protecció física dels residus.

f) La reincidència en infraccions greus.
Article 22. Infraccions greus

a) Plantar una palmera que no disposi del Passaport fitosanitari CE o no presentar-lo davant

en un sentit
o altre en el període màxim establert de 15 dies. Igualment, no disposar de la
temps i forma.
d) Els professionals del sector de la jardineria i que facin tractaments fitosanitaris, executar-los
sense ajustar-se als productes, dosis, tècniques i procediments establerts en cada moment
pel Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya.
e) La reincidència en infraccions lleus.
Article 23. Infraccions lleus

- Realitzar activitats de poda fora dels mesos de desembre, gener i febrer, sense causa
justificada, i sense efectuar un tractament fitosanitari immediat .
- No aplicar m
afectades de les palmeres atacades i altres. Els propietaris de palmeres afectades
-la.

- També els propietaris de palmeres que facin el tractament pel seu compte, realitzar-los
sense ajustar-se als productes, dosis, tècniques i procediments establerts en cada
moment pel Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya.
- Totes aquelles actuacions que contradiuen allò establert en aquesta normativa i que no
han estat prèviament tipificades com de greus o molt greus.
Article 24. Classes de sancions
Les sancions a imposar, sens perjudici del que estableixi altra normativa sectorial aplicable, són
les següents:
a) Multa.
b) En el cas del cultiu o comerç de palmeres, clausura temporal o definitiva, total o parcial, del

Article 25. Multes
parellada la clausura temporal o definitiva,

Article 26. Quantia de les multes
La multa a imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les infraccions lleus,
greus i molt greus, segons els límits següents:
a) Infraccions lleus: entre 100 i 300 euros.
b) Infraccions greus: entre 301 i 1.000 euros.
c) Infraccions molt greus: entre 1.001 i 3.000 euros.
Article 27. Criteris de graduació de les sancions
Les sancions i la corresponent multa pecuniària es podran graduar tenint en compte els
següents criteris:
a) La contribució a la propagació de la plaga.

d) La possibilitat de reparació o restabliment del dany causat.

e) El possible perjudici a tercers.

Article 28. Procediment sancionador

instruirà el corresponent expedient i aplicarà les sancions establertes als articles precedents.
Article 29. Recursos
Contra qualsevol sanció de caràcter administratiu els interessats podran interposar el
corresponent recurs, que haur
disconformitat, els usuaris podran recórrer a la jurisdicció contenciosa administrativa.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils, comptats a
devingui la seva modificació o
derogació expressa.

5. 2013/1608 Adjudicar, si s'escau, la concessió d'us privatiu del domini públic que té per
objecte l'explotació, conservació i manteniment del Centre de Dia municipal.

Secretari
S.L.
Sr. Alcalde: Da
-ho, de dues empreses al final només va quedar aquesta
judicació, i ja
votació. Vots a favor? Abstencions? Quedaria aprovat el punt.

er

centre de dia municipal, així com la prestació dels serveis
addicionals que es puguin oferir
Expedient número

Tràmit:

Serveis Interns / Secretaria General/Contractació i
Serveis/ma
Exp. 2012/224
Adjudicació

Fets
1. El Ple municipal, en sessió extraordinària de data 20 de desembre de 2012, va acordar
de la licitació corresponent mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, seguint-se
la tramitació que marca la legislació sobre contractació pública.
2.

En data 5 de març de 2013 es va realitzar la primera Mesa de contractació per la qualificació
de la documentació administrativa, i atès que es van dectectar defectes, es va concedir un

3.
inadmissió del Sr. Pedro Jose Mateo Dominguez perquè no acreditava la solvència tècnica i
professional requerida, en base a la següent justificació:
La Comissió Permanent de la JCCA de 12 de setembre de 2008 determina que

artículo 52 de la LCSP como los artículos 47 y 48 de la Directiva 2004/18/CE permiten que
los licitadores puedan acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato
determinado, basándose en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente
de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con elles, siempre que demuestren ante
el órgano de contratación, por cualquier instrumento admitido en derecho, que para la
ejecución del contrato disponen o dispondrán efectivamente de estos medios.
(...) Cuando los operadores económicos, tanto si se presentan a una contratación de forma
individual como dentro de una agrupación, hagan referencia a la capacidad de otra
entidad, ya sea persona física o jurídica, tendrán que probar que efectivamente disponen o
dispondrán de estos medios mediante la presentación de cualquier instrumento probatorio
admitido en derecho, como p
4.

5.

6.

procedintde valor (sobres B i C) de
En data 17 de maig de 2013 va tenir lloc la quarta sessió de la Mesa de contractació. Donat
que per aplicació dels plecs que regeixen aquesta contractació la puntuació de les ofertes

En data 22 de maig de 2013, la Junta de Govern Local va concedir a
un termini 10 dies hàbils per presentar els certificats acreditatius
Seguretat Social, de

per resultar adjudicatària.
7.
c
8.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 3 de juliol de 2013.

Fonaments de dret:
1.
de Contractes del Sector Públic relatiu a les normes aplicables als poders adjudicadors que

2.
de Contractes de les Administracions Públiques.
-AM; CIU; FIC; PP; VX+) i 5
abstencions (grup municipal: PSC-PM) acorda:
1. Aprovar i confirmar totes les actuacions, decisions i acords adoptats en aquest procediment
de contractació
contractació.
2.

Pedro Jose
Mateo Dominguez, amb NIF B-435114504.

3.

, amb NIF
següents imports:

CÀNON
Cànon part fixa euros any
Cànon part variable percentatge
aplicat sobre el benefici abans

4.
econòmica i la

Redactat originari:

definitiva del contracte.
Nou redactat:

Mínim establert en
els Plecs
7.000
l'alça
7%, a l'alça

Oferta
presentada

Increment sobre
els Plecs

9.650,00 anuals

2.650,00

14,95%

7,95%

5.

abans
corresponents.

6.
del servei i que han estat objecte de valoració, són obligatoris, i per tant, que haurà de
complir7.
recepció de la notificació del present acord (art. 156 TRLCSP), en el dia i hora que siguin
convinguts.
8.

Autoritzar la devolució dels avals o fiances provisionals dipositats per les empreses
licitadores.

9.

ns i

10.
11. Fer pública aquesta adjudicació a través del perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (BOPT).
Peu de recurs
Contra la present resolució o acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós - administratiu davant el Jutjat Contenciós - Administratiu de Tarragona en el
termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma
alsevol
altre recurs que estimeu procedent.

6. 2013/1616 Verificació, si s'escau, del Text refós de la Modificació puntual núm. 8 del Pla
d'ordenació urbanística municipal de Mont-roig del Camp, de transformació de l'àmbit de
SNU "Huertos de Miami" en el sector urbanitzable delimitat SUD 14 "Urbanització Les
Planes".

8 del POUM de MontHuertos de Miami en el sector de sòl urbanitzable delimitat sub-14 urbanització Les Planes.
t
refós per enviar(inaudible 0:14:05.1) que incorporava la normativa de pla parcial, perquè així ho permetia la
legislació vigent.

Sr. Alcalde: Algun comentari? Passaríem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en
contra? Quedaria aprovat el punt.

:

urbanística
municipal de Mont-

Expedient núm.:
Tràmit:

2008 061PG MP
Verificació del text refós

Fets
1.

En data 18 de juliol de 2011 la Sra. Anna Paixà Matas, en nom i representació dels
propietaris de la Urbanització Planes (antigament Huertos de Miami), va presentar al
-roig del Camp (Núm. reg. 2011/9944) una
sol·licitud en la que demanava que es donés trasllat del Text refós del Projecte de
de la urbanització les Planes (anteriorment Huertos Miami), davant el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, per tal que donés la seva conformitat a la memòria
Modificació Puntual.

2.

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

3.
Mont-roig del Camp la Resolució de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la
Generalitat de Catalunya, segons la qual atorga la conformitat del Departament de Territori
i Sostenibilitat a la memòria ambiental de la Modificació puntual del POUM de Mont-roig

4.

-roig del Camp va aprovar inicialment aquesta Modificació puntual
del POUM en data 24 de novembre de 2010.

5.

Efectuada la tramitació corresponent, en data 28 d
de Mont-roig del Camp va aprovar provisional el Text refós de la Modificació puntual núm.
8. En data 30 de març de 2012 la representant dels propietaris de la urbanització va

legislació vigent en aquella data.
6.

-roig del Camp va acordar la

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

La Comissió
de 2013, va acordar suspendre la resolució definitiva de la Modificació puntual del POUM

isme, es sotmeti a informació pública el nou document aportat que incorpora
3 del seu
Reglament.
8.

roig del Camp (Núm. reg. 2013/2903) la documentació corresponent a aquesta modificació
de la CTUT.

9.
informació pública la documentació presentada i, si no es presenten al·legacions, la
esolució.
10.
al·legacions.
11. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 3 de juliol de
2013.
Fonaments de dret
1.
. Aquest article està desplegat pels articles 117 i 118 del Decret

2.
tica municipal concreten la
delimitació dels sectors, que poden ésser físicament discontinus i, per a cadascun
cap cas els cent habitatges per hectàrea; els usos principals i compatibles, i els

nivell i documentació
sense necessitat de tramitar-lo per a desenvolupar el sector si així ho determinen
expressament.
3.

POUM se subjecta a les mateixes

4.
ament general, i per tant de la seva modificació, és
competència del ple municipal.
5.
jament
urbanístic comporti un canvi substancial en el contingut de la figura de planejament objecte

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

-AM; CIU; FIC; PP i PSCPM) i 2 vots en contra (grup municipal: VX+) acorda:
1.

ió urbanística
municipal de Mont-roig del Camp,

2.

Trametre aquest text refós verificat
la seva resolució definitiva i publicació.

per a

3.

Decret
.

7. 2013/1617 Declarar, si s'escau, obres d'interès municipal al municipi les realitzades pel
Departament d'Ensenyament i pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Secretari: El punt 7è és la declaració,

impost de construccions, instal·lacions i obres en les que estan subjectes les llicències
impost.
Sr. Alcalde

ès que té el municipi sempre que

ciutadans. Plantejar el tema de bonificar la llicència és aquest punt. Sabem que la llicència
serveix per generar i recaptar d
en la situació econòmica de les administracions són les que són, i creiem que aquest
Ajuntament es pot plantejar aquest punt. Algun comentari?
Sr. Morancho: Sí. Totes les llicències que ens deu el departament, els diferents departaments,
les cobrarem?
Sr.
0:16:16.5) es diu una ampliació del Marcel·lí
calderes aquí a Mare de Déu de la Roca, teníem que cobrar nosaltres llicència, la meva
abut dir des de

Sr. Morancho: Sí, però en aquelles obres no es va generar el document, no es va (inaudible
el rebut en el qual la
deu uns diners per

(inaudible 0:17:05.4).

Sr. A
es va generar mai.
Sr. Morancho: I tant, senyor alcalde.
Sr. Alcalde: Doncs agafo aquí el compromís de tornar-ho a demanar, perquè la primera
pregunta que vaig fer, que jo recordi, des del CAP de Miami, el Joan Miró, el Marcel·lí Esquius,
i així successivament les obres que pugui haver fer Ensenyament, és a dir, amb permisos i
tornar a
vaig preguntar inclús per què ara, amb aquestes dos últimes, en aquesta ampliació final del
Marcel·lí Esquius, i en aquest moment una petita obra q
departaments generen aquest rebut.
Sr. Morancho: Per una altra banda: segur que es van generar. Clar, no ens deu ja prou la
Generalitat, no fem prou coses per la Generalitat constantment, no absorbim competències de
l
ò és que és una

quan van a fer una obra aquí, els hem de donar les gràcies? Perdoni, a vostè li toca fer les obres
aquí, al nostre municipi els hem de dir, escolti, no ens pagui el ICIO. Crec que no és de rebut, i
més amb els diners que ens deu la Generalitat. Ja prou fem pels nostres ciutadans a compte de
la Generalitat, que a més a més hem de treure això. Que no va enlloc, però insisteixo, hi ha una
cosa també, que són les formes. Votarem en contra, amb això.
Sr.
Quedaria aprovat el punt.
Sr. Morancho: No he convençut a ningú? Pensava que amb algú convenceria
Fets
1.

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

2.
de construccions, instal·lacions i obres.
3.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 3 de juliol de
2013.

Fonaments de dret
1.

Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del
impuesto:
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones
u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación
y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple
de sus miembros.
2.

de construccions, instal·lacions i obres també regula, en el mateix sentit aquesta
bonificació:

erès o

l
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

a) Que la construcció, instal·lació u obra correspongui a un ús de caràcter cultural,
educatiu, assistencial, sanitari o historicoartístic.
b)
de persona física, la construcció, instal·lació o obra no tingui relació amb cap
activitat econòmica del subjecte passiu.
-AM; CIU; FIC; PP i VX+) i 5
vots en contra (grup municipal: PSC-PM) acorda:
1.

municipi de Mont-roig del
Generalitat de Catalunya.

2.
obres esmentades.
3.

Notificar aquesta resolució als Serveis Territorials a Tarragona del Departament

Recursos
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs
potestatiu de r
mes des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos des de la seva notificació.

8. 2013/1670 Afers sobrevinguts

alitzada la votació no es
aprovada la urgència amb 5 vots a favor (grups municipals: CIU i AME-AM) i 11 vots en
contra (grups municipals: FIC; PP; VX+ i PSC-PM).

aquesta moció al plenari, per sotmetre-la a votació.
Secretari
-ho i votar la moció.
Sr. Alcalde: Doncs passaríem a
favor?
Secretari
Sr. Alcalde: Abstencions? Vots en contra?
Secretari: 7 en contra i 4 a favor, 11.
Sr. Morancho: Nosaltres argumentaríem que la urgència no és urgent, que es pot entrar a
una crida i es parla. Després, no entraríem al
punt. El que passa és que la urgència sí que no la trobem.
Sr.
Sr. Chamizo
cia perquè clar, degut a la situació que està patint
Catalunya, cada dos mesos celebrem el ple, i creiem que era una cosa important, perquè la

Sr. Alcalde: Tampoc la podem explicar, ara.
Sr. Morancho
Sr.
ja està. En el seu moment es tornarà a plantejar. I passaríem a precs i preguntes.

9. Precs i preguntes

Sr. Morancho
Vernet.
Una mica forçat, perquè ha quedat una mica bastant forçat. Els he de dir que hi ha hagut
bastants queixes per part de la gent pel fet que suposava aquest enrenou, i que sempre fem les
havien plantejat a la rotonda aquesta fer-hi algun monument, alguna cosa, algun trasto al mig,
o algo. I la segona pregunta: Si és que sí, a qui li han encarregat?
Sr. Pérez: Bueno, de momento estamos mirando opciones. No se ha encargado nada a nadie,
ni se ha visto ninguna oferta ni nada. De hecho, no sabemos todavía lo que vamos a hacer. No
sabemos si vamos a poner un monolito, una vela, el nombre, algo, no sabemos. Sinceramente,
no se ha decidido nada. Lo que sí yo me comprometo, (inaudible 0:23:00.6) viernes, que cuando
se decida algo antes de hacerlo, sabré vuestra opinión.
Sr. Morancho: Pues te lo agradeceremos mucho, la verdad. Puc continuar, senyor Alcalde?
Gràcies.
Sr. Alcalde: Jo li volia comentar una part de la pregunta que ha fet, el fet que anem tard, i ja és
i també perquè no hem
tresoreria suficient per ser capaços de pagar el que estem fent, i complir amb la llei, com diu el
senyor Joan, de morositat i de pagar.
Sr. Morancho: Bé, la següent pregunta seria: no sé

Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Morancho: Ho saben, oi? Perquè està el poble ple, ple de cartells que tenim un circ aquest
dia a Miami. No el poble: els camins, a tot arreu hi han posat cartells. Passeig marítim, carretera,
vergonyós com han deixat el poble empaperat, perquè és així: El poble està literalment
empaperat. Home, dubto que això estigués dins del pla estratègic de comerç i promoció que
repercussió això que totes les coses que estan fent, com la festa que vam fer fa poc de la Plaça
Jaen (inaudible 0:24:48.9), que va venir molt poca gent. En canvi, el circ el tindrem tot ple. Si
aquesta és la visió que tenen vostès del turisme i de la promoció al nostre poble, facinmirar, repassin, perquè és un desastre, perquè és penós anar per la carretera... circ, circ, circ... A
er
El circ. Catalunya. Això sí. Però home, faci. Però que deixin el poble com
permís per fer tot això. Perquè a més a més no se li hauria donat.

Sr. Alcalde: no li hem donat permís, evidentment que ha actuat malament aquesta empresa
que ha fet el circ.
Sr. Morancho: Fa uns quants dies, senyor Alcalde uns quants.
Sr. Alcalde: Si em permet. Però sí que els he fet dipositar una fiança econòmica perquè per tots
els temes que puguin haver sorgit, o hagin generat, evidentment intentar pal·liar-los. Ja sé que
això.
Sr. Vernet: Ja ho ha contestat el senyor Alcalde. Per un costat, senyor Morancho, això no depèn
en aquest cas de la meva regidoria.
Sr. Morancho: Sabia que aquesta seria la seva resposta. Vostè ha votat que sí, a la junta de
Si no, vostè hi ha de votar en contra!
Sr. Vernet: Senyor Morancho, jo a la junta de govern no hi voto.
Sr. Morancho
Sr. Vernet: Sigui més precís, i li contestaré. Però si em demana que voti, jo no voto.
Sr. Morancho: Però vostè sí que li pot dir al seu

no va amb mi, tal,
Estem promocionant bé el nostre municipi fent això? No. No li toca a vostè? Doncs facique no
funciona.
Sr. Vernet: Doncs ara li contesto. Com sap, jo no voto a la junta de govern, i a mi no em toca
això. La junta de govern va aprovar, però, una llicència perquè hi pugui haver el circ a Miami.
Vostè feia esment a la quantitat de cartells que

a vost
és. Si el circ ho fa bé, i hi ha gent, i la gent queda contenta, doncs això estarà bé. Li dono la raó,
ue no voto, no voto. I sobre la

El 34% del producte que es g
Morancho. Si no va bé, doncs es canvia.
Sr. Morancho
promocionant més un circ que no la resta, li estic dient. Que això entra dins de la seva

Perquè vostè ha dit que n
Home, no.
Sr. Alcalde: Segurament del senyor alcalde.
Sr. Vernet: Jo no tinc aquesta competència. Si jo li estic donant...
Sr. Morancho: No és qüestió de competència. És qüestió de tenir clar que un té

Sr. Alcalde: Bé, passaríem a la següent pregunta.
Sr. Díaz: A vostè els letreros no lo agraden, veritat? Però a la gent sí. Tu dius que la gent et
diuen a tu...
Sr. Díaz
Sr. Morancho: No, no, no...
Sr. Díaz: Sí, sí...
Sr. Morancho: En cap moment, eh?
Sr. Díaz

ent vol circ.

Sr. Morancho: Sí, clar! Si jo no dic que no posin un circ...
Sr. Díaz
(conversació creuada 0:29:40.5). Que això és un mal fet, que està lleig, nosequè, no sé quantos.
No, senyor Morancho. No.
Sr. Morancho Vostè creu que és una bona imatge, la que estem donant?
Sr. Díaz: Sí, senyor. I tant. Hi ha una fiança, com ha dit el senyor alcalde, que si no els treuen
(inadible 0:29:56.3).
Sr. Morancho: Doncs ja està
Sr. Díaz
r la
vida. I hem de posar lletreros per tot arreu. Anuncien lo seu, per això treballen.
Sr. Morancho: Si vostè creu que aquesta és la manera de promocionar el poble, doncs perfecte.
ja està. Entenem que
no és la millor manera.
Sr. Díaz: Jo crec que sí.
Sr. Morancho: Que vingui qualsevol activitat, i que ompli la seva publicitat. És que si ve ara el
xiringuito de les festes, i es fa el mateix, on ficarem els cartells? O si un empresari del poble diu,

posaríem set o vuit. Oi que quedaria bé? Els del poble no els dirà pas que sí.
Sr. Díaz
Sr. Morancho: Perfecte. Pot venir qualsevol empresari del municipi a demanar una promoció
puntual també pel seu establiment?
Sr. Díaz: El que digui el pla director. Si diu que sí, que sí. I si diu que no, és que no.
Sr. Morancho: Quin director?
Sr. Díaz
Sr. Morancho: Nosaltres entenem que no és la millor manera, de deixar el municipi així, i ja
està.
Sr. Pérez: Yo digo, viendo lo bien que han hecho estos lo de los carteles, los partidos políticos
para la próxima, avisar a esta gente, si han empapelado todo el pueblo. (riure)
Sr. Alcalde: Passaríem a la següent pregunta. Algun tema més?
Sr. Morancho: Sí. El tema de les contractacions, des de les empreses públiques i des de
contractat, i han contractat unes quantes persones. A EMSA ha contractat a 26, EMOMSA han
contractat 6, i a SECOMSA
Perquè a EMSA, que han contractat a 26
persones, 17 són de Mont-roig, i 9 de Miami. A EMOMSA, que han contractat a 6 persones, de
MontECOMSA, que han contractat a 10
persones, de Mont-roig en són 9, i de Miami 1. No sé quina és la visió de vostès del municipi i
visió és que tripliquem la població a Miami respecte a MontMiami és molt més gran que no pas a Mont-roig. Però això a vostès, no els importa. Per què?
Perquè evidentment, tenen uns compromisos i han de donar resposta amb uns favors
determinats més enllà de les necessitats que té la gent al municipi. Que ho facin vostès, senyor
Alcalde, senyor Aragonès, senyor Vernet, etcètera, ho trobo normal. Ho han fet sempre. No em
ve de nou. Senyor Aragonès, vostè és responsable de SECOMSA, EMOMSA i EMSA, i ja ho sé.
Vostè sempre ho ha fet així. No em sorprèn.
Sr. Aragonès: Què vol dir, sempre?
Sr. Morancho: Sempre que ha pogut, ho ha fet. Aleshores, no em sorprèn. Ara, que hi hagin
coses, quan arriba el moment, i no em contesti com altres r
perquè així no acabaríem mai, que és una mica penós que allà on més es necessita, com
sempre ha passat, menys donem suport. I allà on menys es necessita, que no dic que no es
necessiti, perquè també hi hauran les seves dificultats aquí al nucli de Montsempre surten guanyant. I aquesta és la nostra història, i ja està, repetint-se. Estem tornant una

altra vegada al que havia estat durant molt de temps, i ara ho estem repetint, i això són
números, això canta. Això no és que... no, és la realitat. Això són contractacions que han fet
població, la realitat és que es triplica la població, i després hi ha un fet evident, o sigui, la
problemàtica que hi ha a Miami no és la mateixa que hi ha a Mont-roig, és molt diferent. Estic
per contestar. Molts micròfons, no puc...
Sr. Aragonès
MOMSA i EMSA
govern, i evi
veure, i mirar, i parlar de com es podia donar un cop de mà al municipi. El que ha fet les
MOMSA i EMSA, són 32, de Mont-roig. Un moment. No, un moment, perquè
jo les tinc comptades totes. Ens vam reunir amb el Josep Maria Gairal, amb el tema de
salvament. Entra EMSA a EMOMSA
salvament, en surten 32 de Mont-roig, 25 de Miami.
Sr. Morancho: No sé de què em parla. De les platges?
Sr. Aragonès: Platges, Emsa i Emomsa. I nosaltres ens vam reunir i vam veure quantes...
Sr. Morancho: Jo de les platges no li parlo perquè...
Sr. Aragonès: Home, clar...
Sr. Morancho: No, li diré per què. Ho entendrà perfectament bé. Perquè allí sí que vam fer una
convocatòria pública de que tothom es podia apuntar. Allà sí que hi ha hagut una selecció. A
socorrisme, vostès van fer una convocatòria, i hi hagut uns cursos, hi ha hagut una selecció, han
aprovat, no han aprovat. I allí hi ha hagut oportunitats per a tothom igual. Parlo de la resta. Em
pot dir quina convocatòria han fet a Secomsa, per cridar la gent que han contractat? Quan hi
contrac
gent, que en aquell moment els van fotre fora perquè la cosa estava fotuda, i els van dir, i es va
assignar, escolti, miri, quan toqui contractar reforços, comptarem amb vostès. Jo no parlo del
socorrisme, que sí que ha estat un procés més o menys ben fet. La resta, no.
Sr. Vernet
Sr. Aragonès: Doncs o parles tu, o parlo jo. Mira, jo tinc molt clar que la proporció és la que hi
ha. Aquí podem donar-hi voltes i podem fer la demagògia que volem, però les persones
contractades del poble de Montcomençar. Quant a les platges, es va fer una convocatòria, com molt bé has dit, per fer el
curset. En quant a EMSA i EMOMSA
MSA i EMOMSA era vostè.
Sr. Morancho: No.
Sr. Aragonès: Com? Per què no?
Sr. Aragonès: Presi

MSA i EMOMSA.

Sr. Morancho
Sr. Aragonès: De la junta general!
Sr. Morancho
Sr. Aragonès

stració. Evidentment.

Sr. Morancho: Si vol, ho comparem en el proper ple. Si vol, ho traiem. I veurà. Ho traurem.
Sr. Aragonès
t. Quan vulgui... (conversa creuada 0:38:32.4). No, no,
senyor Morancho...
Sr. Morancho: Està confonent les coses.
Sr. Aragonès: O potser ho confon vostè.
Sr. Morancho: No, jo no confonc.
Sr. Aragonès: Ah, vostè no confon res. Així que vostè no és la confusió.
Sr. Morancho: No, jo no estic parlant de com contracta, que si vol ho podem debatre, això,
també.
Sr. Aragonès: Evidentment.
Sr. Morancho
els criteris. Si vol que
corporació i les seves empreses, podem entrar-hi sense cap problema. Però jo no estic parlant
per la mà. Li estic dient que
d

Sr. Aragonès
óna, senzillament. Jo li
dic que les empreses, i a les platges, que
de les platges, per cert, hi ha hagut
32 contractacions de Mont-roig, 25 de Miami. I li haig de dir una altra cosa: quan nosaltres ens
vam reunir i vam mirar de quina manera es podia donar una mica de resposta al problema de
MOMSA, vam parlar
MSA, vam parlar dels socorristes de la platja, i vam parlar de totes aquestes empreses que
han estat fent obra
-roig.
policia, hi ha treballat 3 persones de Miami. El Juanma Paredes i dos més. I així podria anar
dient tota la gent que ha estat treballant de Miami gràcies a aquestes obres que ha generat
-roig i que ha procurat que facin totes aquestes empreses de Miami,
senyor Morancho. No està la balança al revés. No. Perquè aquí hi ha gent treballant, i a més hi
ha inversions en obres (inaudible 0:40:37.0) que aquí no es fan.
Sr. Díaz: Per al·lusions, em dius que, tant el senyor Tico com el senyor Fermín, que som de
t diré una cosa. Sobre la

trobat bé, (inaudible 0:41:12.1),
Sr. Morancho

entre cometes.

diferenciar què és socorrisme, de què parlem: del socorrisme?

Sr. Díaz: De socorrisme, el que he dit jo és que si més no, sense entrar, hi ha hagut una
i aquest no és apte. Després parlarem...
Sr. Díaz: Com pot ser que a Miami hi han entrat 5 persones que són de Miami. Si hi ha 5 grups, i
divideixes, 5x5=25. Jo, els meus, els he col·locat. Què et sembla? Ja està, que sí, que sí. Sóc de
Miami.
Sr. Pérez: Yo no voy a hablar de alusiones. Yo, lo que voy a decir es que es cierto que la gente
está mal, ya lo sabemos todos. Pero nosotros, en este equipo de gobierno, como muy bien ha
dicho el señor Aragonés, está muy diversificado, y somos 5 grupos, unos somos de un sitio, y
otros de otro, yo lo que quiero dar a entender es que una de las cosas que se quedó es que las
obras que se hicieron en Miami, como muy bien dices, hay más gente en Miami, y (inaudible
0:42:48.4) empresas en Miami, y de hecho el 90% de las obras que está haciendo este
Ayuntamiento, si bien es cierto que no todas son personas físicas, pero sí son empresas de
Miami, que no dejan de ser de personas, y dan puestos de trabajo a sus trabajadores. También
hay que decir que hay empresas en este municipio que les hemos llamado en la primera
convocatoria que hizo en el Ayuntamiento, que fueron 27 empresas, y de documentación de 27
empresas sólo las presentaron 5. Hemos vuelto a llamar a las 16 empresas, todas de Miami, y
han presentado 4. Claro, luego escuchas, y dicen que siempre trabaja los mismos. Bueno,
trabajar, los que han presentado documentación, y se puede adjudicar una obra. Ya no voy a
luego, si quieres, te puedo dar la relación de las empresas que hay aquí, quién ha ofertado,
quién no ha ofertado, y no dejan de ser de empresas y de trabajadores. Y si yo, que tengo una
empresa de Miami, tengo 3 trabajadores, 3 personas, 3 familias, y el Ayuntamiento le da una
obra, no deja de ser gente que está trabajando. ¿Esto dónde lo sumamos? ¿No son
trabajadores? ¿No son familias? Te lo doy a entender porque también podríamos decir, Fran,
cualquier obra que salga en este municipio, licitarán todas las empresas del municipio. Pero
como tú bien sabes, esto comporta una problemática de documentación, de papeleo, luego se
retrasa todo en el tiempo, esto se quedó. También es una forma de dar trabajo a gente de
Miami. El 90% de nuestras obras, empezando por Nostraigua, Fran, Fomit, y obras que está
haciendo el Ayuntamiento. Son empresas solamente de Miami, y son familias también de
Miami, por lo cual yo no digo este número que tú dices, no lo pongo en duda. Pero también
entiendo que esta gente a lo mejor también tendríamos que sumarla porque son gente en
Miami que están trabajando. Porque si Antonio Ortega, Diego Moreno, David, el señor
Hinarejos, José Carlos Pacheco, los hermanos Tornero, son empresas de Miami y son gente de
Miami, también cuentan como número de personas que están trabajando. Porque a lo mejor
tendrán uno, dos o tres trabajadores, y también serán empresas, nada más.
Sr. Alcalde: Jo voldria reconduir, evidentment estem entrant en una dinàmica que no crec...
cadascú és lliure, evidentment, de dir el que cregui oportú. Em sap greu, senyor Morancho, que
entrem en una dinàmica del nucli de Mont-roig i del nucli de Miami. Em permet? Miri, mentre

tè creu que

li dic per què: perquè aquest equip de govern, tot i

la gent. És a dir, avui què hem de traslladar? Generar un enfrontament, generar una situació
positius a tots? Això millorarà la nostra convivència? Això ens alegrarà? Ens guanyarà quatre
vots més, o 10, o 100, o 1000? Es
de persones que estan fotudes, realment fotudes, i segur que no hem pogut contractar 80, i a
o 1000 que segueixen al
darrera,
vostè això davant

-roig, per
Blader
persones que rebem cadascú de nosaltres per poder donar un cop de mà i poder donar feina.
Avui fem mans i mànigues per poder fertot, a poder donar aquesta capacitat. Escolti, ara podem seguir parlant i discutint, i enfadar-nos.

Sr. Morancho: Si em permet, senyor alcalde. En respecte a les empreses, Tico, sí; me parece
todo muy bien, pero seguimos descompensados. Es así, la realidad es la que es. Jo ni molt
menys vull entrar en aquest debat, senyor Alcalde. I si una persona ha demostrat, i ho dic, que
no vol entrar en aquest debat, he estat jo. Però la realitat és la que és. I això, per moltes coses

les urbanitzacions. Si vol que entrem a les urbanitzacions, entrem. Jo parlo de Miami i de Montroig, que és realment on està la majoria de les persones censades al nostre municipi. I és de la
.
Aleshores, sí que hi ha urbanitzacions, però on està el pes és on està. I els números són els que

Intervenció: (inaudible 0:49:27.2)
Sr. Morancho: Ja ho sé, ja, senyor Fermín. No hi entro en aquest debat. Són vostès qui ho
-hi, en aquest debat. El que passa és que clar, vostès
prenen unes decisions, en base a... a que faig les meves intervencions, faig els meus discursos,

no ho faré. Però aquesta serà la meva tasca. Si li agrada, bé, i si no també. Sempre des del
respecte, senyor Alcalde, sempre des del respecte. Però això ho continuaré fent. La nostra
oposició, si no li agrada, és la que és. I no pretén trencar el govern, ni molt menys. Escolti,
continuïn fins al final. És el que nosaltres desitgem. Continuïn governant com ho han estat fent.

Sr. Alcalde: Alguna pregunta més?
Sr. Morancho

na
me hago eco de una petición de
ayuda que me han hecho llegar los 4 socorristas que se encuentran en la playa de la Riviera
Guardamar, término municipal de Miami Playa, que pertenece a Mont-roig del Camp. En el
puesto de SOS en el que se encuentran, solo se les ha proporcionado una botella de salfumán
y una fregona. No disponen ni de agua, ni de luz, por lo que no pueden tener un congelador
pequeño para hielo, caso de picaduras de araña de mar, medusas o contusiones que pudieran
sufrir niños o personas mayores. Ya que es una playa familiar, dice el descuido por parte del
ayuntamiento es tal que las duchas para los bañistas las están colocando esta mañana. No
estaban puestas todavía. La vergüenza llega a disponer de socorristas que dependen de dicho
consistorio no consisten de los servicios materiales
Bé, aquí hi ha una sèrie de
cert que s
que hi ha persones contractades, que han passat el curs, que han tingut problemes amb la
justícia. No sé si en són coneixedors o no, i quin tipus de problemes, i si serveixen, o si són
compatibles aquests problemes per estar fent aquesta tasca que estan fent. Encara que sembli
demagògia, no estic fent demagògia. Estic ficant damunt de la taula una cosa que ens ha
arribat, i és on ho tinc que portar. Jo no sortiré al diari, vostè no convoca juntes de portaveus,
no puc explicar-li les coses, aleshores arribo al ple i haig de comentar aquestes coses com
t a dir, i no he comprovat, una persona que ha portat fins

Sr.
sinó que durant un temps a través de justícia ha realitzat una part de la seva condemna amb la
at. Entenem
que va complir amb la seva tasca, no tenim cap informe de la justícia que ens digui que no pot
fer aquesta tasca en aquest moment. El fet és que nosaltres, degut a prendre decisions, i
reconec, tard i acabat de dotar el servei de socorrisme tard, i és un fet, tot i això hem posat
aquest sistema que ha aconseguit portar a les nostres platges un major nombre de socorristes i
ja està resolt, la capitania de marina, per demanar i acabar de
immediatament, o ja està completada en aquest moment. Ho haig de reconèixer, evidentment
ue ve ens hi posarem més aviat, entrarem en una situació molt més aviat, i intentarem
ò creiem que hi

ha més servei a les platges, doncs és evident que creiem, tot i que tinguem deficiències, i errors
amb què ens hem equivocat; en sabem aprendre.
Sr. Morancho: Esperem que siguin només aquests problemes i que no vagin més enllà.
Tornarem a a
responsabilitats fent les coses com les fa, fora de temps, i justos, i que pot tenir unes
conseqüències que esperem que no passin, que no ha de passar, però que pot tenir unes
conseqüències que tots ens en podem penedir.
Sr.

com ho hem gestionat més directament nosaltres, i per això ja no és una qüestió del que em
diu o no em diu en una capitania de marina per saber exactament quines titulacions i quines
situacions hem de generar, doncs avui entenem que complim més la normativa que potser
i amb això
senzill i simplement cal que hi hagi tota la seguretat pel banyista i per a tota persona que es
banya amb fi i efecte.
Sr. Morancho: No és el que diu aquesta senyora, al diari. Diu que no tenen els equipaments.
Sr. Aragonès

-roig fent

aviam si és o no és, o què hi podem donar en cada punt. No en cada lloc on hi ha un socorrista,
no en tot lloc tenim tots els serveis elèctrics i tal, però evidentment que hi haguéssim parlat. A

Sr. Morancho
tot això?

punts on no hi tenen connexió elèctrica els socorristes, i

Sr. Aragones: Clar. Pot ser. Tenim 13 quilòmetres de platja, sí. No a tot arreu hi ha els serveis.
No a cada 100 metres hi ha un socorrista.
Sr. Morancho: No, no. Però allà on hi ha un punt de socorrisme, no ha de tenir electricitat i tot

Sr. Aragonès

-ho.

Sr. Morancho: No, no.
Sr. Gairal: Només per fer-hi una observació. El regidor responsable de platges és el senyor
Aragonès, ell em va demanar la meva ajuda quant al tema del socorrisme. Quant a aquesta
carta, haig de dir que els últims anys a la platja de la Riviera hi havia un socorrista, i enguany la
senyora diu
multiplicar els diners que tenien de pressupost per emplear personal. Quant al tema de
oc, per
dificultats tècniques; això des dels propis tècnics municipals. I quant a la capacitat del personal

alta. Tot això de la neteja del material no és cert, totalment al contrari: aquí es va pujar en
estoc. Un estoc importantíssim de material de neteja. Disposa de desfibril·lador, cosa que els

menys de 200 metres. Unes millores que intentarem fer, i intentarem aplicar. El que es decidís
en aquesta posició tan just de temps, sí que és veritat que els serveis van entrar el primer dia en
suficientment, i enguany amb la capacitat de molt més personal que en altres anys.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Ja està. Doncs donaríem el ple per acabat.

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

Octavi Anguera Ortiga
Secretari accidental

Ferran Pellicer Roca
Alcalde

