
ACTA DE LA SESSIÓ 

 

-roig del Camp. 

 

Núm de la  sessió: 2015/7 (Expedient núm. SESSIONS MANDAT 2015-2019)  

Caràcter de la sessió:  Ordinari 

Convocatòria:   4 de setembre de 2015 

Data:    9 de setembre de 2015 

Horari:    13:00 h.  15:30 h. 

Lloc:                 Sala de Cultura "Agustí Sardà" 

 

  

Fran Morancho López, alcalde  president PSC-CP 

 

Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 

Enrique López González, regidor PSC-CP 

Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP 

 

Juan Gallardo Algueró, regidor IMM 

Vicente Pérez Mula, regidor IMM 

 

Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+ 

Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+ 

 

Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU 

Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU 

José Francisco Moreno Herrero, regidor CIU 

Imma Margalef Ciurana, regidor CIU 

 

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM 

Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM 

 

 

 

Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC 

 

Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt 

 

 

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental 

Alberto Viñes Velasco, interventor  

 

-hi: 

 

 



indica: 

 
Sr. Alcalde: Bon dia. Donaríem inici al Ple Ordinari. 

 

1.  

 

Sr. Alcalde: El primer punt seria aprovar si s'escau els esborranys de l'acta de la darrera sessió 

de data 8 de juliol del 2015. Algun comentari a fer? No? Quedaria aprovada  

 

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

 8 de juliol de 2015.  

 

I no havent cap observació a  

 

 

2.  

 
Sr. Alcalde: El segon punt seria donar compte dels decrets d'Alcaldia del número 554 al 688 del 
2015. 

La Corporació queda assabentada dels 

 

 

 

3. 2015/1907 Donar compte dels decrets del regidors del núm. 13 al 243 de 2015. 
 
Sr. Alcalde: El punt tres seria donar compte dels decrets dels regidors, del n. 13 al 243 del 2015. 

 

 

 

4. 2015/1865 Donar compte del Decret d'alcaldia núm. 568/2015 de delegacions de 

l'alcaldia als regidors delegats. 
 
Sr. Alcalde: El punt quatre, donar compte del Decret d'Alcaldia 568/2015 de delegacions de 
l'Alcaldia als regidors delegats. 

 

  

 

   

Exp. núm.:    Serveis Interns/Secretaria General/ cartipàs 2015-2019/  

Tràmit:     Delegació 

 

 

Fets 



1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va 

constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 

 

2. En data 15, 19 I 30 de juny de 2015 es va dictar el decret de delegació de competències 

 
 

3. 

tències en 

matèries concretes que generen un alt nombre de resolucions, amb caràcter executiu, a alguns 

dels regidors delegats. 

 

Fonaments de dret 

1.  

 

2. Articles 20.1.b) de 

 

 

3.  

 

 

Resolució 

Primer.- Efectuar a favor del regidor Juan Gallardo Algueró una delegació, amb potestat 

resolutòria, de la competència de resolució de procediment administratiu sancionador per   

infraccions de trànsit.  

Segon.- Notificar aquesta Resolució als inter

manifestació exp  

 

Tercer.-  

Quart.- 

pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent edicte, 

 

 

 

5. 2015/1866 Donar compte del decret d'alcaldia núm. 627/2015 de revocació de 

competències i noves atribucions. 
 
Sr. Alcalde: El punt cinc seria donar compte del Decret d'Alcaldia 627/2015 de revocació de 
competències i noves atribucions. [en off, Inintel·ligible]. Jo us agrairia que en aquests de donar 
compte a l'espai de Precs i Preguntes, si hi ha d'haver debat, doncs ho fem en aquell moment. 

 
 

 
:  Modificació del cartipàs municipal 

Expedient  Secretaria General / Cartipàs 2015-2019 



Tràmit  Revocació de competències i noves atribucions 
 
Fets 
 
1. El 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir 
en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
2. 
província núm. 152, de data 2 de juliol de 2015, va realitzar una delegació genèrica 

 
 
3. es 
considera necessària una nova distribució de competències dels regidors delegats. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  
 
2. 
refòs de la Llei municipal de règim local de Catalunya. 
 
3. 

 
 
4. Articles 12 i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Resolució 
1. 

 publicat al Butlletí oficial de la província 
núm. 152, de data 2 de juliol de 2015. 
 
2. 

rganització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, per gestionar els assumptes relacionats en les 
matèries següents: 
 

Esquius Sánchez, Núria  

Gairal Martí, José Maria Medi ambient, sostenibilitat, eficiència energètica, 

medi natural, agricultura i salut pública 

Gallardo Algueró, Juan Hisenda, contractació, mobilitat, activitats, mercats, 

seguretat ciutadana i protecció civil 

López González, Enrique Acció social, habitatge social, solidaritat, cooperació, 

 

Pellicer Roca, Ferran 

públics, via pública, serveis generals, parcs i jardins 

Pérez Díaz, Yolanda   Impuls econòmic, ocupació, turisme, comerç i indústria 

Pérez Mula, Vicente Urbanisme, obra pública, noves zones verdes i 

infraestructures estratègiques 

Redondo Ruizaguirre, Ángel Recollida i tractament de residus, neteja viària, esports, 

festes,  entitats i joventut. 



 
 
3. Notificar la pre

cap manifestació 

 
 
4. Donar compte en el proper ple que se celebri. 
 
5. Publicar en el BOP de la Província de Tarragona 

dia següent de la seva signatura. 
 
 
Peu de recursos  
 
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, 
podeu interposar recurs de reposició dava
mes a comptar des de la seva notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs 
que estiu procedent. 
 

 

6. 2015/1905 Aprovar inicialment, si s'escau, el Reglament regulador de l'ús socials dels 

centres públics d'educació infantil i primària de Mont-roig del Camp  

 
Sr. Alcalde: El punt sis és aprovar inicialment si s'escau el reglament regulador de l'ús social dels 
centres públics d'educació infantil i primària de Mont-roig del Camp. Si el regidor vol fer alguna 
explicació, si us plau. 
 
Sr. López: Hola a tothom. Bé, això seria un reglament regulador de l'ús social dels centres 
educatius genèric, és a dir, que ens autoritza a fer ús dels patis de l'escola, de les pistes 
esportives i del menjador escolar. En principi és això, no hi ha més. Llavors, ho vaig passar a la 
Comissió Informativa per la vostra valoració, d'acord? 
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta? Per part de Ciutadans. Sí, sí. Ho fem per ordre de resultats. Per 
part d'Esquerra hi ha alguna pregunta? Sí. 
 
Sra. Aragonès: ... Ens agrada molt aquesta proposta. Defensem i ens agrada aquesta proposta, 
per tant, nosaltres, el nostre vot serà favorable. A més a més portàvem aquesta iniciativa al 
nostre programa electoral a les municipals. Veiem que és interessant, és molt important que si 
el municipi disposa d'uns espais públics, en aquest cas les escoles, en puguem treure el màxim 
rendiment. Sí que ens preocupa algun punt d'aquesta proposta en quant es suposa que hi 
haurà un tema de control, de garantir manteniment, de garantir la neteja, perquè clar, són 
instal·lacions que l'endemà a determinada hora ja han d'estar a punt per utilitzar a nivell lectiu. 
també ens interessaria saber si la comunitat educativa de tot el municipi n'està al corrent 
d'aquesta proposta i si l'han acceptada, els ha vingut bé valorar-ho. 
 
Sr. López:  Bé. nosaltres primerament l'hem redactada des de l'Ajuntament. Això una vegada... 
si s'aprova, es posarà, si no em corregeix el Sr. Secretari, es posarà a l'exposició pública durant 
trenta dies i ells poden presentar al·legacions. En cas que hi hagi cap inconvenient es resoldria 



sense cap problema. 
 
Sr. Alcalde: Igualment és un contracte que ve donat ja des del Departament, o sigui, és un 
model. Pel tema del manteniment i tot això ja en aquests moments l'Ajuntament ha de fer la 
neteja i el manteniment dels centres. Aleshores, si ha de fer... hi ha algun acte fora dels que hi 
ha normalment, evidentment que haurem de tenir previsió que es quedi l'escola en condicions 
perquè sigui utilitzada després. Per part de Convergència? 
 
Sra. Margalef: La nostra intervenció anava en el mateix sentit i ens preocupava també el tema 
del manteniment perquè l'endemà els nens van a les escoles, i també era saber si havíeu fet 
alguna reunió prèvia amb els equips directius per tal d'acceptar propostes, suggeriments o 
per... perquè potser ells tenen alguna idea que us pot ajudar, però ja ho heu contestat. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Passaríem doncs a la votació. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor. 
Quedaria doncs aprovat per unanimitat. 
 

 
  Ús social dels centres educatius públics 

Expedient número:   Serveis al Ciutadà/Educació/1/2015  
Tràmit:     Ordinari 
 
Fets 
1. -roig del Camp, com a ens local, ha de pr

 
2. Les instal·lacions i els edificis escolars dels centres educatius públics constitueixen un 
patrimoni públic al servei de la ciutadania. Aquests equipaments es caracteritzen per la seva 
polivalència, que els fa aptes per ser utilitzats per a activitats de diversa índole.  
3. 
esportives, artístiques o altres de caràcter social per part de persones físiques, o jurídiques 

 
4. E

 
5. rferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries 

posterio
complementàries, aprovades pel consell escolar i previstes en la programació anual del centre. 
6. En el municipi de Mont-roig del Camp hi ha tres centres educatius públics que imparteixen 

 
7. 

-roig 
del Camp 
8. 

 de 
Mont-roig del Camp. 
9. 
setembre de 2015. 
 
Fonaments de dret 



1. Article 9.2 i 22 de la Constitució Espanyola de 1978.  
2. Article 84.2.g) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juli

 
3. Article 321-
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.  
4. Article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, regul  
5. Article 8 de la Llei 202/1987, de 19 de maig, per la qual es regulen les associacions de pares 

 
6.  
7. Article 66  del Decret Legislatiu 2
Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
8. Articles 1 al 5 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals.  
9. Article 119.4, apartats 6 i 7 de la Disposició addicional quinzena de la Llei Orgànica 2/2006, 

  
10.  
11.  
12. Article 17 de
matèria d  
 

 
 
1. s socials dels centres públics 

-roig del Camp  
2. Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial 

 
3. Una vegada 

En el cas que es presentin al·legacions es resoldran les reclamacions presentades en el període 

aprovació definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al taulell 
als interessats.  

 

INFANTIL I PRIMÀRIA DE MONT-ROIG DEL CAMP  

Sumari 

Exposició de motius 

Article 1. Objecte 

Article 2. Centres i espais afectats 

Article 3. Disponibilitat horària 

Article 4. Destinataris 

Article 5. Drets dels usuaris 

Article 6. Deures dels usuaris 



 

Article 8. Criteris generals  

 

 

 

Article  

Article 13. Sancions 

Article 14. Compliment de la normativa 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

DISPOSICIÓ FINAL 

Exposició de motius 

- s edificis i 
 

Les instal·lacions i els edificis escolars dels centres educatius públics constitueixen un patrimoni 
públic al servei de la ciutadania. Aquests equipaments es caracteritzen per la seva polivalència, 
que els fa aptes per ser utilitzats per a activitats de diversa índole.  

esportives, artístiques o altres de caràcter social per part de persones físiques, o jurídiques 

 
El seu ús més enllà del 

 
ultar les activitats ordinàries dels 

 es desenvolupen activitats, siguin extraescolars o 
complementàries, aprovades pel consell escolar i previstes en la programació anual del centre. 
 

El present reglament troba el seu fonament en els motius exposats i en el marc normatiu 
següent: article 9.2, 22, 140 i 142 de la Constitució Espanyola de 1978; article 84.2.g) de la Llei 

 article 25 
66  del Decret 

local de Catalunya; articles 1 al 5 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals; articles 119.4 i apartats 6 i 7 de la Disposició addicional 
quinzena articles 26 i 165 de la Llei 

res educatius; article 8 de la Llei 202/1987, de 19 de maig, per la qual es 



-1 i següents de la Llei 4/2008, del 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; i article 17 del 

egurances.   
 
Article 1. Objecte 

nfantil i primària del municipi de Mont-roig del Camp, fora de 
 

 

culturals, esportives, artístiques o altres de caràcter social per part de persones físiques o 

 
Les activitats re
lucratives i no discriminatòries; hauran de ser compatibles amb la finalitat educativa dels 

dicions 
tècniques i estructurals de les seves instal·lacions.  
 
Article 2. Centres i espais afectats 

1. Els edificis i instal·lacions subjectes a aquest reglament són els centres públics 
-roig del Camp: 

 Escola Mare de Déu de la Roca 

 Escola Joan Miró 

 Escola Marcel·lí Esquius 
2. 

 
a) 
podrà autor -
són: 

 Pistes poliesportives 

 Pati  

 Menjador 
a) 
centre educatiu, ateses les seves característiques, ja que els materials pedagògics i els 
equipaments pertanyen al centre: 

 Gimnàs 

 Biblioteca 

 Aules especialitzades i altres dependències 
Article 3. Disponibilitat horària 

1. activitats 
 

2. 

activitats, siguin extraescolars o complementàries, aprovades pel consell escolar i previstes en 
la programació anual del centre. 
3. -roig del Camp podrà autoritzar activitats en els següents horaris:  

  les 22 hores. 



 Caps de setmana, festius i vacances escolars:  de 9 a 14 hores i de 16 a 22 hores. 
4. 
Mont-roig del Camp, i per a activitats molt concretes que requereixin. 
 

Article 4. Destinataris 

-roig 

següents: 

 

dins del Pla Anual del Centre.  

 -roig del Camp i els seus ens dependents. 

 

centre. 
 

Article 5. Drets dels usuaris 

 

Article 6. Deures dels usuaris 

Les persones autoritzades estaran obligades a: 

1. Respectar les normes gene
 

2. 
fiscals vigents i com a contraprestació a les despeses de conservació, manteniment i consums 
del centre, així com a la vigilància de les instal·lacions, en cas que es faciliti aquest servei. 
3. Respectar i posar els mitjans necessaris per tenir cura de les instal·lacions i els béns 
adscrits. Així mateix, posar en coneixement dels responsables municipals qualsevol incidència 

altra incidència. 
4. Respondre dels danys a tercers que es pugu

responsabilitat civil, que cobreixi els possibles danys personals o materials que puguin derivar 
is i de les activitats organitzades. 

5. Utilitzar directament, i amb la periodicitat concertada, els espais per a la finalitat 

altres persones. Si una persona fí

lsevol 
-roig 

del Camp. 
6. Limitar-

ació. 
7. Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de la 

 



8. rganitzadora de 

-roig del Camp. 
9. Els usuaris que utilitzin material propi, es responsabilitzaran dels danys que aquest 

-
 

 

 

1.  
2. No es 

 
3. 
veïns. 
4. Els usuaris dels centres escolars respe

 
5. Els espais utilitzats hauran de quedar nets i endreçats, lliure de qualsevol material. En 

 
6. No es permet fumar. 
7.  
 

Article 8. Criteris generals  

1. -
t i segons la seva disponibilitat. 

2. 

tament de Mont-roig del Camp i aquests, tot això sense perjudici 
 

3. 
essencialme  
4. 

 
5. Els centres són de lliure concurrència, sense cap mena de discriminació per raó de raça, 
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal i/o social. 
6. Resten exceptuades les activitats que contradiguin els principis constitucionals, 

educativa i  
7. Podrà denegar-

 
8. -roig del Camp es reserva la possible utilització de qualsevol 
espai, sempre que per interès públic i social sigui necessari i/o es consideri oportú. 
 

 

1. 
-roig del 

 

 Fotocòpia del NIF, NIE o passaport. 

  



 Assegurança de responsabilitat civil. 

  

  

 Conformitat de la Direcció del Centre educatiu. 
2. 

-roig del Camp resoldrà i notificarà la 

desestimada.  
3. Posteri

-
les taxes i la constitució de la corresponent fiança.  
4. 

 
5. ense 
aplicar els terminis i tràmits regulats. 
6. Les activitats extraescolars i complementàries aprovades pel Consell Escolar del Centre en 

 
7. -roig 
del Camp, només requeriran de la comunicació prèvia a la direcció del centre educatiu abans 

 
 

odificar-

variació de les causes que la van motivar.   

 

-
aris els espais i edificis dels centres educatius. En aquest cas es 

retornarà la part proporcional de la taxa abonada.  
 

 

1.  
a)  
b) Ren  
c)  
d) Ús deficient o inadequat de les instal·lacions 
e)  
2.  
 

Article 13. Sancions 

denegar qualsevol petició posterior. 
 
Article 14. Compliment de la normativa 

tes les 
 



 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 

estatal, autonòmica i local corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 
 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Oficial de la 
Província de Tarragona. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva 

delegada la competència. 

 

 

7. 2015/1863 Bonificar, si escau, el 50 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres de la llicència d'obres menors consistent en la instal·lació d'un ascensor a l'edifici 

plurifamiliar situat al C/ de Tortosa núm. 15 de Miami Platja, a nom de Comunitat de 

Propietaris Edifici Versol (Expedient 079/2015 ME). 

 
 
Sr. Alcalde: Passaríem al punt 7. Bonificar si s'escau el 50 % de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres de llicència d'obres menors consistent en la instal·lació d'un ascensor a 
l'edifici plurifamiliar situat al carrer Tortosa n. 15 de Miami, a nom de la comunitat de propietaris 
Edificis Versol. Aquí l'Ajuntament té la possibilitat de finançar el 50 % de l'impost de 
construccions per a la instal·lació de l'ascensor i la competència per resoldre això està posat al 
Ple i es passaria el punt per bonificar a aquesta gent que ha instal·lat l'ascensor al seu edifici. 
Alguna pregunta? No? Cap pregunta? Vots en contra. Abstencions. Doncs quedaria aprovat per 
unanimitat. 

 
 

 nor per a la instal·lació d'un 
ascensor a l'edifici plurifamiliar situat al C/ de Tortosa 
núm. 15 de Miami Platja, a nom de la Comunitat de 
Propietaris Edifici Versol. 

Expedient número  Serveis Territorials/Unitat de Llicències/jc/079/2015 ME 
Tràmit      Bonificació icio 
 

Fets 
1. 
la Comunitat de Propietaris Edifici Versol, de data 22 d'abril de 2015 i número de Registre 

2015/4681, en relació a la instal·lació d'un ascensor a l'edifici plurifamiliar, 
situat al C/ de Tortosa núm. 15 de Miami Platja, referència cadastral 6919207CF2461N. 
 
2. 2015/4681 la 
Comunitat de Propietaris Edifici Versol, demana la bonificació del 50% de 
construccions, instal·lacions i obres de l  
 



3. Vist que en data 5 de maig de 2015 el Sr. Alcalde-
a la 

instal·lació d'un ascensor a l'edifici plurimiliar , situat al C/ de Tortosa núm. 15 de Miami Pltaja, 
referència cadastral 6919207CF2461N. 
 
4. 

 
 
5. 27 
d'abril de 2015, en el qual es comprova que aquest edifici té una antiguitat de més de 25 anys. 
 

6. Vist el dictamen de la Comissió Inform
2015. 
 
 
 
Fonaments de dret 
1. 

a prèvia, en els 
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, 

 
 
2. Decret 64/2014, de 
legalitat urbanística. 
 
3. 
activitats i serveis de les entitats locals (en endavant ROAS), estan subjectes a llicència prèvia els 

a les normes i ordenances municipals i al planejament.  
 
4. 

exempcions. 
 

tat, acorda: 
 
1. 
2015. 
 
2. Bonificar el 50% de  
menors concedida a la Comunitat de Propietaris Edifici Versol, per a la instal·lació d'un ascensor 
a l'edifici plurifamiliar, situat al C/ de Tortosa núm. 15 de Miami Platja. 
 
3. Satisfer els imports corresponents a ICIO i taxa llicència municipal, amb caràcter previ a 

 
 
 
 
 
 Concepte  Pressupost  %   Import 



 
 TAXES   15.268,40       191,61  
 ICIO   15.268,40   4 (bonificació 50%)        305,37  
 
        TOTAL     496,98  
 
 
Peu de recurs 
 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma 
potestativa, es pot interposar 

 
 
Contra la liquidació efectuada en la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar r

 
 
Suspensió del procediment: La interposició de recurs no para
cobrament. Només se suspendrà el procediment en els terminis i condicions que el Reglament 
General de Recaptació, segons el qual caldrà aportar amb la sol·licitud de suspensió una 

o certificat se segur de caució.  
 

 

 

8. 2015/1867 Aprobar, si procede, la participación en el programa de ayudas para la 

renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal del Instituto para la 

Diversificación y el Ahorro de la Energía -IDAE-, 2015. 

 
Sr. Alcalde:  El punt 8 és aprovar... [castellà] aprobar si procede la participación en el programa 
de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal del Instituto 
para la diversificación y el ahorro de la energía, el IDAE [/castellà]. aquest punt és la sol·licitud a 
adherir-nos a la sol·licitud d'un crèdit d'un import de 3 900 000 EUR per tal de millorar a 
diferents nuclis i urbanitzacions dels nostre municipi de l'enllumenat amb l'objectiu de tenir un 
estalvi energètic amb el consum que tenim en aquests moments, un estalvi que està calculat 
que rondarà al voltant d'un 30 %. aquest estalvi ens permetrà, a més a més, tornar aquest crèdit 
que ens donen directament des de l'IDAE. Un crèdit que no té ni comissió d'obertura i és a 
interès 0 a deu anys amb un  any de carència i el qual, en aquests moments, el que en faríem és 
la sol·licitud. Els nuclis són el nucli de Mont-roig del Camp, el nucli de Miami, i urbanitzacions 
com Bonmont, Casalot, Masos, Pins, Sole Mio, Sant Miquel, Rústic Alt, Parque de Mont-roig del 
Camp, Club Mont-roig del Camp, Rústic Alt, Balneari, Mainou, Mont-roig Badia i Jardines del 
Paraíso. Si teniu alguna pregunta per part d'algun grup? Cap. Convergència. 
 
Sr. Chamizo: Només tres consideracions perquè estem mirant l'expedient. A veure, a la 
Comissió Informativa vam dir que hi ha una memòria valorada [Inintel·ligible, 0:07:39.2] però 
s'ha d'enviar a fer fora un projecte. L'import d'aquest projecte són aquests 176 000 que marca 
aquí d'enginyeria? 
 
Sr. Alcalde: Aquí estaria inclòs al projecte la direcció d'obra, i això són preus de col·legi. 



 
Sr. Chamizo: Sí, però en aquest preu va inclòs el projecte que faran fora? 
 
Sr.Alcalde: Projecte i direcció d'obra. 
 
 
Sr. Chamizo: [Inintel·ligible, 0:08:06.2]. D'acord. Llavors aquest projecte serà similar a la memòria 
que ens han presentat aquí? 
 
Sr. Alcalde: Home, no, no, no. No. 
 
Sr. Chamizo: O sigui que clar, perquè aquí hi ha una memòria que la fan quadrar amb els quatre 
milions a demanar. Em penso que hi ha algun error de copiar i enganxar de la memòria en el 
sentit que per exemple Masos d'en Bladé té el mateix consum que Guardamar, la Riviera i Pins 
de Miramar i el mateix cost elèctric, oi?, i sobretot si a l'inventari que per exemple... d'alguna 
urbanització que s'han fet dels punts [Inintel·ligible, 0:08:42.0] tindrà en compte, per exemple, 
[Inintel·ligible, 0:08:43.5] que van fer-hi una reforma de l'enllumenat, que van posar els llums i 
les bombetes d'acord més o menys al que marca el projecte i destina 150 000 EUR. Més que res 
és que si suposo que el projecte nou inclourà això, que potser surt una mica més barat, però 
per altra banda hi estem d'acord. Estem d'acord amb tirar endavant el projecte i pensem que 
és una de les necessitats que té el municipi. Estem contents també perquè vostè va votar en 
contra el gener d'un projecte de dos milions d'enllumenat; aleshores jo penso que està bé que 
anem tots en la mateixa direcció. 
 
Sr. Alcalde: El tema de la redacció del projecte, és un bàsic, és una memòria... no és ni un bàsic, 
és una memòria, aleshores, no entra al detall del tema. I aquí evidentment després s'ha de fer 
el projecte executiu que és el que marcarà tot això. Alguna pregunta més? Vots en contra. 
Abstencions. Doncs quedaria aprovat per unanimitat. [en off, Inintel·ligible] 

 
Identificación del expediente: IDAE. Renovación de las instalaciones de  alumbrado 

exterior municipal, 2015. 
Núm. Expediente:       /2015  Serveis Econòmics/Hisenda   
Trámite: solicitud   

 
Hechos 

 
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publica la Resolución de 28 de abril de 2015, del 
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 
24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones 
de alumbrado exterior municipal (BOE núm. 107, 5.5.2015). 
 
2. El objeto del programa es incentivar y promover la realización de las actuaciones en el sector 
de alumbrado exterior municipal que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética, con respecto a la 
situación inicial de partida. 
 
3. Las actuaciones susceptibles de las ayudas objeto de la convocatoria serán seleccionadas en 
régimen de concurrencia simple, otorgándose a las solicitudes que cumplan con todos los 
requisitos establecidos, por orden de prelación, correspondiente a la fecha de solicitud, hasta 
agotar el presupuesto disponible o hasta que expire la vigencia del programa (5.5.2016).  
 



4. Las ayudas se instrumentaran como préstamo reembolsable, sin devengo de interés. Las 
operaciones se formalizaran en escritura pública, con las condiciones siguientes: 
a. Importe del préstamo: hasta el 100 % de la inversión elegible. 

  
b. Tipo de interés: 0 % 
c. Plazo máximo de vigencia: 10 años (12 meses de carencia) 
d. Exento de Comisión apertura, estudio y cancelación 
e. Exento de Garantías  
f. Forma de amortización mensual 
g. Transferencia de fondos:  un mes desde la elevación de escritura pública del 
contrato de préstamo. 
h. Posibilidad de amortización total o parcial    anticipada de la deuda sin penalización ni 
comisiones. 
                                
5. El Consistorio considera conveniente acogerse al Programa de ayudas para la renovación de 
las instalaciones de alumbrado exterior municipal del IDAE que publica el BOE para la 
reducción del consumo de energía final del alumbrado exterior municipal de Mont-roig del 
Camp, según la Memoria descriptiva de la mejora de la eficiencia energética, reducción de 
consumo y emisiones de diversas instalaciones de alumbrado exterior en el término municipal 
de Mont-roig del Camp (renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal) de 
los servicios técnicos municipales, con importe total de 3.991.571,53 euros (IVA incluido). 

 
5. La Intervención municipal emite informe sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, de Estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.  
6. Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Area de Impulso económico de fecha 2 
de septiembre de 2015. 

 
Fundamentos de derecho 
1. Bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las 
instalaciones de alumbrado exterior municipal (IDAE. BOE núm. 107, de 5.5.2015). 
2. Programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020 FEDER-. 
3. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
4. RD 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda: 
 

1. Aprobar la participación en el Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de 
alumbrado exterior municipal (BOE núm. 107, 5.5.2015), aceptando sus bases reguladoras. 
2. Aprobar la Memoria descriptiva de la mejora de la eficiencia energética, reducción de 
consumo y emisiones de diversas instalaciones de alumbrado exterior en el término municipal 
de Mont-roig del Camp (renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal) de 
los servicios técnicos municipales de 20.08.2015, por un importe total de 3.991.571,53 euros 
(IVA incluido).  
3. Aprobar la concertación de la operación de préstamo reembolsable de la ayuda solicitada, 
de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en las bases reguladoras. 
4. Considerar al IDAE como acreedor preferente, por razón de la operación de préstamo. 
 

 

9. 2015/1909 Aprovar, si s'escau, els Comptes Generals de l'exercici 2014. 

 



Sr. Alcalde: El punt nou seria aprovar si s'escau els comptes generals de l'exercici 2014. Si us 
plau, regidor. 
 
Sr. Gallardo: Sí. Gràcies Sr. Alcalde. Bon dia. Bé. El compte general és un document que 
reflecteix l'execució pressupostària de les empreses i de l'Ajuntament en el decurs d'un 
exercici; en aquest cas estem parlant del compte general del 2014. A l'expedient hi consten tots 
els comptes de les empreses, de l'entitat EPE-Nostraigua, l'entitat pública empresarial i del 
propi l'Ajuntament. Com a elements més importants esmentar-los que vostès poden trobar a 
l'informe el balanç i el compte de resultats i l'execució pressupostària. Estem parlant d'un 
volum d'execució pressupostària de 23 871 000 EUR amb la incorporació de romanents 
provinents dels exercicis anteriors. Estem parlant de què amb una recaptació neta de l'any 2014 
de 16 milions d'euros i un pendent de cobrament d'11 700 000 EUR que incorpora tot l'històric 
d'exercicis. aquest és un dels elements que vull destacar perquè de les gestions que s'estan 
fent sobre tots aquests expedients, totes aquestes quantitats que es troben en executiva, en la 
seva major part, es poden anar a recollir fons a fi i efecte de millorar la Tresoreria de 
l'Ajuntament. Un altre element important que des del punt de vista legal cal destacar és el 
període mig de pagament. El període mig de pagament està al voltant, el darrer trimestre de 
2014, a vint dies, per tant, perfectament de normativa legal, i hem assolit enguany, el segon 
trimestre, els cinc dies, amb la qual cosa estem pagant amb una rapidesa extraordinària. Això 
confirma la fortalesa en termes de liquiditat de l'Ajuntament i la seva capacitat per fer front a les 
seves obligacions comercials. Com a magnituds més destacades en termes de solvència 
financera cal destacar que el romanent de Tresoreria afecta a despeses generals, és positiu en 
tres milions, això és molt important, perquè ens trobem en un punt que depenent de la 
liquidació del pressupost de 2015 podrem assolir la xifra que supera el mecanisme de 
pagament de proveïdors, que són quatre milions, la qual cosa li donaria una total llibertat a 
l'Ajuntament per poder engegar inversions sostenibles. Això ens col·locaria en una situació 
financera molt millor que la majoria dels municipis del voltant, exceptuant com és habitual el 
municipi de Vandellós-Hospitalet per la seva singularitat financera, però repeteixo, ens situaria 
en una situació tal que superaríem el que d'alguna manera se'ns va deixar pel mecanisme de 
pagament de proveïdors per satisfer el deute comercial i posar-nos al dia i la qual cosa ens 
donaria una llibertat molt notable per assolir inversions sostenibles, amb la qual cosa 
l'Ajuntament recupera una llibertat important en termes de decisió econòmica. La Tresoreria es 
troba en un nivell acceptable, es troba al tancament de l'any 2014 al voltant del milió set-cents 
mil euros; ara es supera, tot derivada dels cobraments que s'han fet enguany, aquesta xifra. 
Això està permetent que es puguin engegar actuacions amb fons propis com és la reforma dels 
pavellons. L'estalvi net és positiu, es compleixen els criteris d'estabilitat i regla de la despesa i 
com a magnituds més importants fer-los esment que el resultat pressupostari és 3.1 milions en 
positiu, l'endeutament financer és d'11.4 milions d'euros, això suposa una ràtio d'endeutament 
del 58.6 %. Cal recordar que el màxim legal permès és el 110 % i que el punt de sortida per 
poder fer inversions és el 75 %, i que per tant l'Ajuntament es troba en una situació econòmica i 
financera prou bona per poder realitzar projectes com el que abans hem vist i hem aprovat al 
punt anterior. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Alguna pregunta? Passaríem a les votacions. Vots en contra. 
Abstencions. Vots a favor. Doncs quedaria aprovat per unanimitat. 
 

 
 A  

Expedient número 25/2015\serveis econòmics\intervenció 
Tràmit: Ordinari  

 
Fets 

 



1. 
que posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmics, financers, patrimonials i 
pressupostaris. 

 
2. El Compte Ge  està integrat pel de la pròpia Corporació, la de 
les societats mercantils i les seves entitats públiques empresarials, que han estat elaborats 

 
  

3. eral de la Corporació (societats 

format pels següents documents comptables: 
  

 Balanç de situació 
 Compte de resultat econòmic patrimonial 
 Estat de liquidació del pressupost 
 Memòria 
  
Com a documentació complementària trobem: 

  
 

cadascun dels seus organismes autònoms. 
 Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 

  i els 

local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
   

eneral de la corporació i dels seus organismes 
 

  
Convé    i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 

sendes locals. 
 

4. Ajuntament ha 
 

 
5. El Romanent de Tresoreria dóna un resultat positiu de 3.000.052,17 
per comparació de deutors pendents de cobrament 11.971.939,61 tors pendents de 
pagament  4.295.338,31 1.696.753,39  

 
6. 
Comissió Especial de Comptes en la sessió de data 23 de juliol del 2015 l
dictamen favorable. 
 
7. Exposat el Compte General al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 174, del 

al·legacions ni observacions. 
 

Fonaments  de dret   
1. 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
2.  



3. Reial decret 500, de 
locals. 
4. 

normal de la comptabilitat local. 
5. 
juny) 
6.  
7. e la Llei general 
pressupostària. 

 
 

1.  Informar favorablement el Compte General del municipi de Mont-roig del Camp de 
 

  
-  Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
-  -roig del Camp. 
-  Empresa Municipal de Serveis de Mont-roig del Camp. 
-   
2.  Finalment, els comptes, acompanyats de tots els justificants i els dictàmens de la Comissió 

 
 

3.  Un cop aprovat el Compte General, es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura de 
 

 

 

10. 2015/1868 Aprovar, si s'escau, la disponibilitat dels crèdits declarats com a tals en sessió 

ordinària del Ple de l'Ajuntament de data 14 de gener de 2015. 
 
Sr. Alcalde:  El punt deu seria aprovar si s'escau la disponibilitat dels crèdits declarats com a tals 
a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de data 14 de gener del 2015. Sr. Regidor, si us 
plau. 
 
Sr. Gallardo: Sí. Molt ràpidament aquest és un punt tècnic per possibilitar tot l'expedient que ve 
després de modificació de crèdits. Si vostès se'n recorden, en motiu de la darrera modificació 
de crèdits que es va aprovar a l'anterior mandat es va fer una retenció a fi i efecte de mantenir 
els criteris, sobretot per qüestions de sosteniment de la liquiditat. Ara es treuen a fi i efecte de 
poder-los distribuir i poder finalitzar el mandat amb les previsions que les diferents regidories 
ens han fet arribar. Per tant, és un punt de mena tècnica que bàsicament és previ al que 
posteriorment passarem a discutir. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna pregunta? No? Sí? 
 
Sr. Chamizo: A veure, nosaltres aquí votarem en contra perquè pensem que... bé, em 
semblaque aquests 50 000 EUR ja van aparèixer i van desaparèixer al ple del 2015 per fer un pla 
d'ocupació i tal. Diem que encara que la llei ho permeti, això de ara posar i ara treure pensem 
que no és lògic i per això no votarem a favor d'aquest punt. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Passaríem doncs a les votacions. Vots en contra. Abstencions. I vots a favor. 
Quedaria el punt aprovat. 

 



 

 declaració de disponibilitat de crèdits indisponibles. 
Núm. Expedient:  42/2015  Serveis Econòmics/Hisenda  
Tràmit: Ple 

 
 

Fets 
 

1. El  14 de gener de 2015, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Pressupost 
-roig del Camp 2015. En el mateix acord, es va acordar la 

declaració de crèdits indisponibles per import de 50.000 euros provinents de diferents 
aplicacions pressupostàries discrecionals, tal i com es detalla en la següent relació: 
 

Exercici Econòmica Programa Descripció  Import 

2015 22100 16500 Enllumenat energia elèctrica 15.000 

2015 22602 49100 SI. Publicitat i propaganda 2.500 

2015 22602 43208 Turisme. Publicitat i propaganda 2.500 

2015 22604 92000 AG Serveis generals jurídics i contenciosos 5.000 

2015 22608 15100 Urbanisme, execucions subsidiàries 5.000 

2015 22706 92000 AG Serveis generals estudis i treballs tècnics 5.000 

2015 22706 15100 Urbanisme, estudis i treballs tècnics 5.000 

2015 22706 17203 
Medi Ambient, Control. Estudis i treballs 
tècnics 5.000 

2015 22706 93100 
Política econòmica i fiscal. Estudis i treballs 
tècnics 5.000 

   Total crèdits indisponibles 50.000 

 
 

2. Trans
del TRLHRL, i sense haver-
esdevenir definitiu.  
 
3.  
declarar la disponibilitat dels crèdits anteriorment relacionats. 
 

4. 
setembre de 2015. 
  
 
Fonaments de dret  

 
1. 169, 170, 171 i 177de la RDL4/2012, de 5 de març, TRLRHL, Text refós de la Llei 
Reguladora  de les Hisendes Locals . 
 
2. 
desenvolupa el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
3. 
procediment de la declaració de indisponibilitat de crèdits. 

 



4. Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 
5. 

litat 
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. 

 
6. 
local.  

 
7. 
pressupostos de les entitats locals. 

 
8. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures per al 

dels Pressupostos de les Entitats Locals. 
 

-CP; IMM; A-
grup mixt), 2 abstencions (grup municipal: ERC) i 4 vots en contra (grup municipal: CIU): 
 
 
1. Aprovar la declaració de crèdits disponibles de les següents partides: 
 

Exercici Econòmica Programa Descripció  Import 

2015 22100 16500 Enllumenat energia elèctrica 15.000 

2015 22602 49100 SI. Publicitat i propaganda 2.500 

2015 22602 43208 Turisme. Publicitat i propaganda 2.500 

2015 22604 92000 AG Serveis generals jurídics i contenciosos 5.000 

2015 22608 15100 Urbanisme, execucions subsidiàries 5.000 

2015 22706 92000 AG Serveis generals estudis i treballs tècnics 5.000 

2015 22706 15100 Urbanisme, estudis i treballs tècnics 5.000 

2015 22706 17203 
Medi Ambient, Control. Estudis i treballs 
tècnics 5.000 

2015 22706 93100 
Política econòmica i fiscal. Estudis i treballs 
tècnics 5.000 

   Total crèdits indisponibles 50.000 

 

Peu de Recurs 

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 

de dos meses a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma 

potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que el va dictar, en el 

 
 

 

 

11. 2015/1869 Aprovar, si escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits 

número 10/2015, concessió de  crèdits extraordinaris i suplements de crèdits  finançats amb  

anul·lacions o baixes de crèdits. 



 
Sr. Alcalde: El punt onze seria aprovar si s'escau la proposta de l'expedient de modificació de 
crèdits n. 10/2015, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb 
anul·lacions o baixes de crèdits. regidor, si us plau. 
 
Sr. Gallardo: Gràcies, Sr. Alcalde. Molt ràpidament, ja ho vam comentar a bastament a la 
Comissió Informativa. Es tracta d'un expedient d'una modificació de crèdits de mena escombra, 
que en diem de vegades, a fi i efecte de poder acabar de passar l'any. Sobretot aquest té una 
certa importància perquè hi ha un nou cartipàs municipal i algunes de les distribucions de 
partides s'han d'adaptar a la nova estructura funcional de l'Ajuntament per la qual cosa té una 
certa entitat. Però en qualsevol cas es tracten de les sol·licituds de regidories que buiden en tot 
cas algunes partides d'unes altres a fi i efecte de poder assumir els compromisos que està 
previst, en tot cas, engegar els propers mesos. Com a elements més importants s'incorpora la 
possible execució dels camps de gespa artificials tant a Mont-roig del Camp com a Miami, que 
es doten amb 23 000 EUR i que són les quotes derivades de l'arrendament financer, això ja 
veurem si realment es concreta perquè el procés de licitació s'ha de dur a terme encara per, o... 
perquè es pugui dur a terme hem de tenir el crèdit reservat. Es dota també el Pla d'acció 
municipal perquè és un acord derivat del pacte de Govern i el Pla d'acció municipal requereix 
uns mínims de recursos per poder-los dur a terme. Es dota sobretot a l'Àrea de Comunicació 
per complir les exigències en matèria de Llei de transparència i una APP[Inintel·ligible, 
0:17:15.7] de ciutadania que es vol posar en marxa. també es dota a les empreses perquè 
puguin satisfer el que legalment està previst en termes de meritació i pagament de paga extra. 
Es passa de policia a vialitat una partida per poder fer les actuacions de senyalització previstes. 
Es genera un nou pla d'ocupació dotant d'uns 90 000 EUR, que es durà a terme el novembre i 
desembre d'enguany a fi i efecte de donar ocupació i formació a unes 30 persones. No es pot 
fer abans perquè cal aprovar-ho, cal sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a 
informació pública, i després cal fer el disseny del pla d'ocupació, per la qual cosa no es pot 
córrer més. La idea és que es puguin... seria molt similar al que es va fer el primer semestre 
d'enguany, però només dos mesos perquè no hi ha temps material per poder-ho implementar 
abans. evidentment totes aquestes partides d'increment es generen de les baixes, de les quals 
50 000 EUR vénen del punt anterior, altres vénen d'una part de la no execució del capítol u de 
personal, i una altra part d'interessos que atesa la situació del mercat financer, aquestes 
partides no s'hauran exhaurit. Per tant, no s'altera en absolut la situació pressupostària ni 
econòmica ni financera de l'Ajuntament, com de l'expedient a l'informe favorable de la 
Intervenció municipal, i és com ja he dit abans per poder acabar de passar l'exercici amb tota 
normalitat atès sobretot el nou disseny del cartipàs municipal, el nou disseny funcional, i el 
desig derivat del pacte de Govern de poder implementar un nou pla d'ocupació. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Gallardo. Preguntes. Sr. Aragonès. 
 
Sr. Velasco [castellà] Sí, buenos días. Sr. Gallardo, a ver, desde el grupo de Ciudadanos nos 
gustaría, sobre todo, hemos estado valorando el expediente que nos han entregado y nosotros 
nos vamos a abstener porque creemos que estas partidas y estos movimientos, nos gustaría 
saber si se han recortado las mejoras o beneficios de las partidas donde se han recortado. 
 
Sr. Gallardo: Entiendo que su preocupación es por intentar saber si la dotación de las nuevas 
partidas viene financiada por un recorte de algunos servicios de otras partidas, por ejemplo de 
servicios sociales, educación, etc. No, básicamente le comento, no, no porque... vamos a ver, la 
base fundamental a parte de algunas partidas concretas como pueda ser el plan de ocupación, 
que es un tema social de beneficio social y por lo tanto se dota, y el tema del arrendamiento 
financierol derivado de la licenciación de los campos de césped artificial en Miami y en Mont-
roig del Camp básicamente son cambios que se realizan dentro de las concejalías teniendo en 
cuenta que existen áreas funcionales diferentes. Cuando uno tiene que traspasar partida 



presupostaria dentro de una área funcional a otra es obligatorio que pase por el pleno. Si es 
dentro de la misma área funcional pasa por decreto de Alcaldia. Entonces nos encontramos 
que hay un gran número de partidas que son ajustes por áreas funcionales dentro de una 
concejalía. Por tanto, se producen recortes, no, porque si se fija usted básicamente la 
financiación procede del capítulo uno, es decir, de personal que no se ha ejecutado, es decir, 
gente que... plazas que estaban previstas, presupostadas en el presupuesto y que no... de 
personal laboral o funcionario y por circunstancias derivadas muchas de ellas de carácter 
individual, del propio funcionario, del propio trabajador, ésa partida no se ha agotado, ahí 
existe una bolsa puntual, un remanente puntual, por ejemplo, existe algún policia menos, algún 
funcionario que se ha marchado, alguien que ha pedido la excedencia, ahí queda una bolsa de 
recursos por decirlo de una forma coloquial i sobre todo si se fija usted hemos recortado 
muchas partidas de informes y de estudios de la área de urbanismo y de servicios generales 
que se tenían que pedir, básicamente no porque no consideremos que sean prioritarios sino 
porque no existe tiempo material para su ejecución. Con lo cual de alguna forma lo que 
hacemos es posponerlo para el ejercicio que viene, con lo cual a su preocupación le tenemos 
que decir básicamente que no, que no hemos recortado ningún tema ni social ni educativo 
porque además entiendo que las concejalías aceptadas no lo hubieran permitido. Por lo tanto 
es un planteamiento como respuesta a su preocupación la contestación es no. Sí es cierto que 
el expediente de modificación de créditos lo que pretende es acomodar la estructura 
presupuestaria al nuevo cartapacio municipal, y eso es una realidad que no podemos eludir. 
Gracias. [/castellà] 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part d'Esquerra. 
 
Sra. Aragonès: Sí, nosaltres també ens abstindrem perquè aquestes partides es voten totes 
conjuntes, veig, oi? Es voten totes en bloc. Per tant, nosaltres sí que podríem compartir el tema 
de la inversió al Pla d'ocupació, als camps de futbol, evidentment, però el tema del Pla d'acció 
municipal i cartipàs no hi estem d'acord i per tant ens abstindrem. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Convergència. 
 
Sr. Chamizo: Sí. nosaltres, el nostre grup, encara que abans hagi votat en contra de la 
disponibilitat d'aquest crèdit, tot analitzant l'expedient nosaltres votarem sí però amb dos 
matisos. Votarem sí sobretot perquè aquesta modificació, 54 000 EUR es destinen a pagar les 
pagues extres que es dotaven als treballadors de l'Ajuntament, i el matís ve amb el Pla 
d'ocupació que volen muntar. nosaltres som a favor del Pla d'ocupació però pensem que tal 
com, potser per falta de temps o el que sigui, pensem que hi ha d'haver un pla d'ocupació real 
al municipi en el que Govern i oposició consensuem realment un pla d'ocupació en el que la 
gent pugui treballar més de dos mesos perquè això no soluciona el problema de moltes 
famílies. Sé que en el seu discurs d'investidura vostè va dir que faria un pla d'ocupació, però 
pensem que això ha d'anar més a llarg termini. Per tant, nosaltres votarem a favor i esperem 
que el proper pla d'ocupació tingui el temps i la durada que necessita perquè solucioni a 
moltes famílies el seu dia a dia. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Prenc en consideració la seva proposta de fer-los partícips al proper 
pla d'ocupació o allò que vagi encaminat a millorar aquest problema i els tindrem en compte. Si 
no hi ha res més passaríem a la votació. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor. Quedaria 
aprovat, abans no ho he dit, pels vots a favor de Convergència, el Grup Ara, PLAMIMO, el Grup 
Mixt i la FIC i l'abstenció d'Esquerra Republicana i Ciutadans. 

 

 Modificació de crèdits núm.10/2015 per concessió de 
crèdits extraordinaris  finançats i suplement de crèdits 
finançats amb baixes i/o anul·lacions  



Núm. Expedient:  41/2015  Serveis Econòmics/Hisenda   
Tràmit: Dictamen per a la Comissió Informativa  

 
Fets  

 
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no 
es poden  
2. de crèdits 
extraordinaris i suplement de crèdits número 10/2015 amb càrrec a anul·lacions i/o baixes 

es partides. 
3. 

amb destinació a dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre 
de sota. 
4. Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser 
anul·lades. 
5.  
6. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que 

 
7. 
setembre de 2015. 

 
 

Fonaments de dret  
 

1. Els articles 169, 170 i 172 a 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
 

2. abril, pel qual es desenvolupa 
el capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, en matèria de pressupostos. 
3. 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
4. 

seva Aplicació a les Entitats Locals. 
5.  
6. 
pressupostos de les entitats locals. 
7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures per al 

dels Pressupostos de les Entitats Locals. 
 

-CP; IMM; A-VX+; FIC i 
 

 
1. Aprovar la proposta de modificació de  crèdits número 10/2015 extraordinaris i suplement de 
crèdits  finançat amb per a la realització de la despesa 
proposada conforme al detall següent: 

 
  

Classe de modificació que ha de ser realitzada: 



 
 

 

       CRÈDITS EXTRAORDINARIS   

Org. Progr. Eco. Descripció Modificació 

141 32400 48000  FUNC. ENSENY. SECUNDÀRIA. BEQUES  2.700,00 

110 91201 22602 
MUNICIPAL I LLEI TRANSPERÈNCIA 

8.300,00 

133 34200 20200 INSTAL. ESPORT. ARRENDAMENT FINANCER 23.000,00 

       TOTAL  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 34.000 

 
 
 
 

      SUPLEMENT DE CRÈDITS   

Org. Progr. Eco. Descripció Modificació 

141 32300 21500  FUNC. ENSENY. INFANTIL.REPAR I  MANTEN.MOBILIARI  3.463,23 

141 32300 60109  FUNC. ENSENY. INFANTIL. OBRES  4.060,00 

141 32301 60109  FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA OBRES  6.110,79 

210 43303 22609  PROM. EC.DINAMIT. COMERÇ ACTIVITATS  775,81 

110 49100 22716 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.EST. I TREBALLS TÈCNICS 14.000,00 

110 49100 22602 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. PUBLICITAT I 
PROPAGANDA 

2.500,00 

110 91201 22601 G. ALCALDIA  ATENCIONS PROTOCOL. I REPRESENT. 1.700,00 

130 33000 22100 ADM.GRAL.CULTURA. ENERGIA ELÈCTRICA 10.000,00 

130 33404 22609 AGENDA CULTURA. ACTIVITATS CULTURALS I 
ESPORTIVES 

650,00 

140 23104 21400 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAP.REPARACIÓ 
VEHICLES 

3.000,00 

140 33705 22100 CASAL AVIS. ENERGIA ELÈCTRICA 1.500,00 

132 33821 22609  FESTES VÀRIES MIAMI.ACTIVITATS CULTURALS I 
ESPORTIVES  

13.000,00 

132 33801 22609  FESTES VÀRIES MONT-ROIG. ACTIVITATS CULTURALS I 
ESPORTIVES  

7.000,00 

200 92002 21600  ADM.G.NT.REPAR.I MANTEN.EN EQUIPS PROCESSOS 
INFORMACIÓ.  

13.500,00 

173 94300 44901 EMSA  46.000,00 

173 94300 44900 EMOMSA 12.000,00 

181 13400 22114 MOV. URBANA SUBMINISTRAMENTS DE SENYALS DE 
TRÀNSIT 

10.000,00 

100 24100 14000 FOMENT AL TREBALL. PLA D'OCUPACIÓ. RETRIB. 
BÀSIQUES 

56.000,00 

100 24100 16000 FOMENT AL TREBALL. PLA D'OCUPACIÓ SEG SOCIAL 19.000,00 

161 17100 21004  PARCS I JARDINS. REPAR. IK MANTE. INFRAESTRUCT  10.000,00 

100 24100 16200  FOMENT A L'OCUPACIÓ. FORMACIÓ  5.000,00 



200 92002 21600  ADM.GRAL.REAPR.I MANT.EN EQUIPS DE PROCESSOS 
D'INFORMACIÓ  

7.260,00 

180 13300 22704  ORD. TRAFIC CUSTÒDIA, DIPÒSIT I MAGATZEM.  2.800,00 

       TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS 249.319,83 

 
 
 
Recurs financer. 
Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits: 
  a) Baixes  o anul·lacions 
 
 
 

      BAIXES   

Org. Progr. Eco. Descripció Modificació 

141 32300 22602  FUNC. ENSENY. INFANTIL. PUBLICITAT I PROPAGANDA  334,02 

141 32600 46500  SERV.COMPLEM.D'EDUCACIÓ. CONVENI TRANSPORT  13.600,00 

210 24100 22714  FOM. DE L'OCUP. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES  775,81 

201  1100 31024  INTERESSOS RDL 8/2013  37.628,00 

201  1100 31020  INTERESSOS PÒLISSA DE CRÈDIT  13.000,00 

2015 16500 22100  ENLLUMENAT ENERGIA ELÈCTRICA  15.000,00 

2015 43208 22602  TURISME. PUBLICITAT I PROPAGANDA  2.500,00 
2015 92000 22604  AG SERVEIS GENERALS JURÍDICS I CONTENCIOSOS  5.000,00 

2015 15100 22608  URBANISME, EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES  5.000,00 

2015 92000 22706  AG SERVEIS GENERALS ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS  5.000,00 

2015 15100 22706  URBANISME, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS  5.000,00 

2015 17203 22706  MEDI AMBIENT, CONTROL. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS  5.000,00 

2015 93100 22706  POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL. ESTUDIS I TREBALLS 
TÈCNICS  

5.000,00 

180 13200 20400  ADM.GRAL.SEGURETAT.ARRENDAMENT ELEMENTS DE 
TRANSPORTS  

10.000,00 

100 13200 12007  SEGUR. I ORDRE PÚBLIC RETRIB.   20.000,00 

100 13200 16000  SEGUR. I ORDRE PÚBLIC SEGUR. S  30.000,00 

120 92000 22706  ADM.GRAL.SERV.GRALS..ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS  15.000,00 

100 23104 13100  A.S.PLA DE BARRIS. RETRIB. BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL  19.000,00 

170 15100 64100  URBANISME COMPRA DE SOFTWARE  50.000,00 

220 17204 21000  A.ACTUACINOS MECI AMBIENT. INFRAESTRUCT.   18.000,00 

160 15000 22002  ADM.GRAL.URB.MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE.  8.482,00 

      TOTAL BAIXES 283.319,83 

 
Per tant, a nivell de resum, 
 
 

 
IMPORT 



Suplement de crèdits  249.319,83 

Crèdits extraordinaris 34.000,00 

 TOTAL AUGMENTS 283.319,83 

Recursos financers emprats:  

Baixes o anul·lacions 283.319,83 

TOTAL FINANÇAMENT 283.319,83 

 
2. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

 i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es 

indicat. 
 
 

Peu de Recurs 

 

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 

de dos meses a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma 

potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que el va dictar, en el 

 

 

12. 2015/1908 MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <<GARANTIA+55>>, 

PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA 
 
Sr. Alcalde: El punt dotze seria aprovar la moció que presenta el grup municipal d'Esquerra 
Republicana de suport a la creació de la prestació Garantia +55, proposta impulsada per la UGT 
de Catalunya. Si vol fer una mica de resum, com vulgui. O si la vol llegir. 
 
Sra. Aragonès: Sí. Jo, si em permet, donada la importància d'aquesta moció i la conseqüència 
després a nivell de Parlament si molts ajuntaments també s'adhereixen preferiria ara llegir-la 
perquè quedés aquí ara tota la informació que es vol transmetre. 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, sense cap problema. D'acord. 
 
Sra. Aragonès: Bé, en principi la idea és aquesta. És una moció de suport a la creació d'una 
prestació econòmica anomenada Garantia +55, és a dir, persones de més de 55 anys, i és una 
proposta impulsada per la UGT, per la Unió General de Treballadors de Catalunya. Atès el 
context de massiva desocupació en què ens trobem, on el19.6 % de la població activa major de 
55 anys es troba a l'atur, amb escasses perspectives de recuperació d'una activitat laboral amb 
garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per modificar les seves 
trajectòries laborals i empesos a una retirada avançada del mercat de feina, és essencial que hi 
hagi una major vinculació entre les polítiques d'ocupació i les de protecció per desocupació. 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure 
a l'atur de molta llarga durada, componen el 54.2 % del total d'atur de molt llarga durada, és a 
dir que en poc temps gran part d'aquest col·lectiu passarà d'un nivell de protecció contributiu a 
un d'assistencial en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d'una futura possible 
pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys, que 
cotitzaran tant sols per la base mínima de cotització. Ja que les darreres reformes normatives 
relatives a la percepció de subsidis per desocupació a partir dels reials decrets llei 20/2012 i 



5/2013 s'han dirigit a reduir la intensitat de la protecció tot elevant l'edat de les persones 
beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys als 55, passant a computar els ingressos de tota 
la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la 
cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, que és l'únic subsidi que cotitza del 
125 % de la base mínima de cotització al 100 %. Podem suposar una altra ràpida reducció de la 
cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys. també és una realitat que 
les darreres reformes en la protecció per l'ocupació han prioritzat la suficiència econòmica del 
sistema de prestacions per desocupació. Entenem que s'ha deixat sense protegir 
adequadament a les persones majors de 55 anys, i fins i tot de més de 45, desatenent a tot un 
col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-los al marge dels 
sistemes assistencials, i empènyer-los a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i 
tot després de llargues carreres de cotització. Constatem que aquestes reformes han trencat el 
trànsit cap a la jubilació d'aquelles persones que són expulsades del mercat de feina en edat 
properes a la jubilació, tot limitant les estratègies d'accés a una pensió de jubilació més 
avantatjosa en funció de les trajectòries laborals, personals i possibilitats individuals. Constatem 
que aquests fets afecten directament a les rendes actuals d'aquest col·lectiu de persones que 
en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si 
compleix els requisits, un subsidi de 426 EUR mensuals, però que també afecta els seus futurs 
drets de jubilació i la quantitat d'aquesta, ja que els anys en desocupació en un context en el 
que s'ha augmentat l'edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui perquè 
augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima pel càlcul de la base reguladora 
de pensió o perquè hi haurà més llacunes de cotització que s'ompliran fins i tot amb la meitat 
de les bases mínimes de cotització, o perquè se'ls aplicarà quocients reductors de pensió 
perquè hauran d'anticipar llur jubilacions. Gairebé 8 de cada 10 persones a l'atur de més de 55 
anys o bé cobren un subsidi de més de 426 euros mensuals o bé reben la renda mínima 
d'inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res. Entenem per tant que col·lectiu és 
molt més vulnerable a patir la pobresa i l'exclusió social. aquest col·lectiu que voreja l'edat de 
jubilació entenem que és especialment important que es prioritzin actuacions que reforcin la 
seva [Inintel·ligible, 0:29:37.9] al sistema de la Seguretat Social per tal que se'ls assegurin unes 
pensions dignes. Per tot això sol·licitem al Ple l'adopció dels següents acords. Primer, donar 
suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada Garantia +55, que 
significa crear la prestació Garantia +55 per a les persones de més de 55 anys que es trobin en 
situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació de 
desocupació contributiva. aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla una 
prestació econòmica igual al salari mínim interprofessional vigent, el manteniment d'entre un 90 
i el 100 % del còmput de les bases de cotització en la mateixa quantitat que la darrera prestació 
contributiva per desocupació durant la percepció d'aquesta prestació, a efectes del càlcul de 
les prestacions de la Seguretat Social, mort, supervivència i jubilació. Dos, apostar per un salari 
mínim interprofessional de 1 000 EUR que ens apropi als estàndards dictats per la carta social 
europea, afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció, cal 
simplificar i racionalitzar l'actual sistema de prestacions i cal fer-ho amb la col·laboració de 
l'administració central. En conseqüència tractant de lliurar les desigualtats de les prestacions i 
assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes, siguin salarials o 
no. Finalitzar amb l'estigmatització de les persones desocupades, en general i concretament 
dels majors de 55 anys. Només d'aquesta manera podrem millorar l'ocupabilitat d'aquestes 
persones. Analitzar l'eficàcia dels programes d'inserció i apostar per accions d'inserció i de 
formació amb continguts reals, i el segon, comunicar aquest acord al president de la 
Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya i a la UGT de Catalunya. 
 
Sr. Alcalde:  Moltes gràcies Sra. Aragonès. Si algun grup vol fer algun comentari sobre la moció. 
No? A la Junta de Portaveus ja van comunicar que tots els grups presents a la Junta de 
Portaveus, que eren tots els grups que estem avui aquí, que ens afegíem a la moció, entenc 



que la moció s'aprova per unanimitat. Doncs quedaria aprovada per unanimitat. 
 

 

 
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa 

laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar 
les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial 

desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure 

 
futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 
55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització. 
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a 
partir dels Reials Decret-

 
passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps 
durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, 

 de cotització al 100%, podem 
suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors 
de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la 
suficiència econòmic
sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys, 
desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-
les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota 
de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització. Constatem que aquestes 

s que són expulsades del 

de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats 
individuals. 
 
Constatem que aquests fet
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa 
cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als 
seu

perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base 

amb la meitat de les bases mínimes de 

seves jubilacions. 
 

cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulne
social 



prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal 
 unes pensions dignes.  

 
 

 
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada 
<<Garantia +55>> i que significa: 
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en 
situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per 
desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla: 
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent 
b

prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència 
i jubilació. 
 
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social 
Europea. 
 
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal 
simplificar i racio -ho amb la col·laboració de 

assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres 
rendes (salarials o no). 
 
4) 

persones. 
 
5) 
amb continguts reals. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta 
del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la UGT de 
Catalunya. 

 

13. 2015/1942 Moció presentada pel grup muniicipal PSC de municipi d'acollida i solidari 

amb les persones que han d'abondonar les seves llars a causa de la guerra. 
 
Abans del punt tretze, que seria Precs i Preguntes, a partir del divendres que vam fer la Junta 
de Portaveus, va ser dilluns concretament, ens va arribar del grup del PSC una moció per tal 
que... en tot cas aprovem primer la urgència, si us sembla bé, sobre el tema... i després en tot 
cas el regidor fa cinc cèntims sobre la moció. Aprovem la urgència per unanimitat i aleshores, si 
us plau... 
 
Sr. López: Bé. La proposta municipal del PSC és, breument, que som un municipi d'acollida i 
solidari a una societat en una societat d'acollida i solidària. Davant de l'actual arribada a Europa 
de milions de persones que fugen per salvar llurs vides de la guerra als seus països i amb 
persecució política dels seus governs, no podem restar impassibles i cal que actuem. El que 
volem dir és que instem a les institucions, tant a Europa com a Espanya i a la Generalitat que 
intervinguin, perquè de moment sembla que ens estem mirant tots d'un costat a l'altre però 
ningú mou fitxa. El que volem és que es mogui fitxa. I dir que ens sumem a la xarxa de 



municipis refugi preparant dispositius d'acollida i convidar a la ciutadania a implicar-se i 
col·laborar en la mesura de les seves possibilitats en l'atenció i ajuda als refugiats. Breument 
seria això. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. No sé si algun grup vol fer un comentari. Vosaltres? 
 
Sra. Aragonès: Sí. Jo li he comentat abans al regidor que d'alguna manera a nivell municipal és 
difícil, i la realitat diu que no tenim infraestructura per poder fer aquests acolliments. A nosaltres 
ens consta que hi ha famílies voluntàries, és a dir, a nivell particular, a nivell privat, a nivell 
individual, que estarien disposades a acollir refugiats. Per tant, a nosaltres ja ens sembla la 
proposta... que s'engegui de manera força ràpida i accelerada perquè la urgència mateixa ho 
demana, com una mena de borsa d'habitatge de la població en general del municipi. Algun 
registre, algun lloc on la gent es pugui venir a apuntar perquè en el moment que puguem tenir 
ja alguna mena de sol·licitud, que aquesta gestió ja sigui molt més àgil. 
 
Sr. Alcalde: En aquest sentit a la pròpia moció hi ha un punt que diu que la Corporació 
municipal desenvoluparà una taula de suport als refugiats per realitzar un treball estable i 
permanent que posi en marxa les diferents mesures per a la millor atenció i suport als refugiats. 
El que podem fer és crear aquesta taula, convidar els grups municipals i entitats que vulguin 
afegir-s'hi i a partir d'aquí treballar en el sentit que... com molt bé explicaves. 
 
Sra. Aragonès: Sí. Bé, jo em referia que entre que creem la taula, marquem un calendari, ens 
trobem, ens reunim, no sé si... això ho trobo perfecte, però si de manera paral·lela ja es pot 
crear aquesta borsa d'habitatges acollidors em sembla que una cosa no treu l'altra. És un tema 
d'agilitat, d'immediatesa. 
 
Sr. López: Estic d'acord amb vostè. El que podríem fer és inscriure als Serveis Socials les famílies 
que estiguin interessades per començar mentre paral·lelament creem la taula entre els diferents 
partits polítics. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun comentari més? No? Doncs passaríem a la votació. Vots en contra. 
Abstencions. Quedaria aprovat per unanimitat. 

 

la guerra en els seus països i la persecució política dels seus governs, no podem restar 
impassibles. Cal que actuem.  

situacions excepcionals, on refugiats i refugiades, de persones de totes edats, intenten escapar 
unes guerres sobre les que 

Europa té en el seu inici part de responsabilitat.  

refugi, han convertit aquesta crisi en un drama humanitari. És ridícul i lamentable que Europa 

d'Àfrica han acollit a 7,2 milions de refugiats.  
La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees agreuja encara més la 
situació dels milers de famílies que fan un llarg camí per protegir les seves vides i buscar una 

 
En aquest sentit, la resposta de la Unió Europea i dels seus Estats membres a la crisi de 
refugiats no només és reprovable des del punt de vista moral i ètic sinó que també xoca amb 
tot un seguit d'obligacions jurídiques internacionals, a les quals ens hem adherit. En una 
pregunta-
comunitari que "actuï de forma immediata i contundent per assegurar que estats membres com 



Espanya compleixin els compromisos contrets en matèria d'asil en tractats com la Declaració 
Universal de Drets Humans, el Conveni Europeu de Drets Humans o la Convenció de Ginebra".  

quotes de refugiats, ha estat vergonyós. La suposada saturació de la capacitat d'Espanya per 
absorbir refugiats, no té cap fonament, i és un comportament partidista i que mostra la seva 

 

expressat els nostres ciutadans i ciutadanes, i les entitats i ONGs demostrant un sentiment de 
solidaritat i endegant iniciatives per poder acollir famílies refugiades.  
La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les institucions democràtiques. Els 
municipis tenen un clar compromís en la promoció i la garantia dels Drets Humans, treballant 
conjuntament administració i organitzacions de la societat civil.  

comptem amb una ciutadania i unes institucions compromeses en la lluita contra les 

difícils.  
 

 
- 
maner

 
- Instar a les institucions de la Unió Europea a actuar de manera immediata per donar resposta 
a les necessitats humanitàries de les persones que viuen aquesta tragèdia i buscar solucions a 

 
- 
així com a fer front a les seves obligacions internacionals i a l'exigència humanitària i abandonar 
la seva negativa a un sistema de quotes vinculants, tant per decència cap als refugiats que 
arriben a les costes europees fugint de la fam i la guerra, com per solidaritat amb la resta de 
països de la UE.  
- 
30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i la protecció subsidiària.  
- 
Aquest pla ha de tenir disposades places d'acollida dignes, possibilitats d'escolarització per als 
menors, atenció sanitària i social, en col·laboració amb les CCAA i la FEMP.  
- Instar al Govern de la Generalitat ha donar resposta a la demostració de solidaritat que la 
ciutadania de Catalunya i les seves entitats civils estan tenint en aquesta crisi, i en aquest sentit, 
sigui la CCAA, que sol·liciti la màxima quota de refugiats.  
- Instar al Govern de la Generalitat ha preparar tots els Departaments implicats en la gestió 

ordinació amb els 
 

- Instem al Govern de la Generalitat a desenvolupar una campanya de sensibilització a la 
ciutadania sobre la necessitat de comptar amb una política d'asil com a part essencial de la 
democràcia, el respecte a la dignitat humana i als drets humans, i que així mateix procuri 
prevenir l'aparició actituds racistes o xenòfobes.  
- Ens posem a disposició de les institucions que compten amb les competències en aquesta 
matèria per buscar solucions conjuntes i oferir una solució al drama humanitari que estan vivint 
milers de persones desplaçades.  
- Ens sumem a la xarxa de municipis-refugi preparant dispositius d'acollida i convida a la 
ciutadania a implicar-se i col·laborar en la mesura de les seves possibilitats en l'atenció i ajuda 
als refugiats.  



- La Corporació Municipal desenvoluparà una Taula de Suport a Refugiats per realitzar un 
treball estable i permanent que posi en marxa les diferents mesures per a la millor atenció i 
suport als refugiats  
- Traslladar aquest acord d
totes les entitats socials del municipi, i en especial, aquelles que desenvolupen tasques 

 

 

 

14. Precs i preguntes 
 
Sr. Alcalde: El punt catorze seria Precs i Preguntes. Sr. Aragonès. Val. Doncs si us plau, Sr. 
Secretari, si en pren nota. Molt bé. [en off, Inintel·ligible] 
 
Sr. Aragonès: Ah, bé. Que el Diari de Tarragona portava que l'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp encarregarà o ha encarregat a un bufet d'advocats fer el municipi en districtes i que a mi 
m'hagués agradat que a la Junta de Portaveus vostè m'ho hagués explicat, res més. I si això ho 
han aprovat vostès a alguna Junta de Govern per poder-m'ho mirar. Res més. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. La creació de districtes no s'ha explicat a la Junta perquè realment no hi ha 
un encàrrec explícit en aquest moment en aquest sentit. Sí que hi ha la intenció. aquesta 
creació de districtes es troba dintre del programa electoral del PSC en aquest cas i a més a més 
es va incloure dintre del pacte de Govern dels diferents grups que som al Govern. El que sí que 
s'està valorant, no, ja s'està preparant, la contractació per tal d'encarregar a un bufet 
d'advocats la realització d'un estudi de quins és l'estat actual de les diferents urbanitzacions, no 
tant en matèria urbanística o de serveis, sí en el sentit jurídic de cadascuna d'aquestes 
urbanitzacions. En aquest sentit el que es fa és un buidatge històric de com han anat les 
diferents aprovacions, com es van crear les ECOs que es van crear... bé, volem tindre realment 
quina és la situació real d'aquestes urbanitzacions per tal que amb aquesta situació prendre les 
diferents decisions que s'han de prendre a les diferents urbanitzacions per tal... la voluntat del 
Govern és que a poc a poc siguin totes recepcionades. Això no va lligat directament amb els 
districtes. La idea dels districtes és dividir el municipi en un sentit de gestió, d'agilitat a la gestió 
per saber amb aquests espais quines són les mancances urbanístiques i de serveis que fan falta 
i anar actuant amb aquests espais de manera una mica més organitzada a partir d'aquesta 
configuració. Té un caire més d'agilitat i de saber com prendre les decisions, o per prendre les 
decisions, que no una altra cosa que vagi més enllà. 
 
Sr. Aragonès: Molt bé. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Ciutadans. 
 
Sr. Velasco: [castellà] Sr. Alcalde, me imagino que tendrá información que nosotros habíamos 
hecho unas preguntas registradas, hay un registro. Y bueno, tengo varias preguntas... 
 
Sr. Alcalde: Lo que pasa que yo sé que ha hecho estas preguntas, pero se las ha hecho a Juan 
Gallardo. 
 
Sr. Velasco: Sí, sí, le explico, la pregunta va concretamente para el Sr. Juan Gallardo cuando 
hicimos la entrada de registro. A nosotros, que nos iniciamos en esto, nos llama la atención o 
somos muy catuos con el tema de los balances, de los números, de la estabilidad económica, y 
como, bueno, se nos facilita una serie de informes, pues creo que nuestra obligación es 
estudiarlos y leerlos, y entonces sacamos conclusiones y nos hacemos unas preguntas que 
directamente estan sacadas y basadas en cuestiones que o no llegamos a entender o nos 
gustaría que el Sr. Concejal Gallardo nos las explicaría, y directamente se las paso a hacer de 



una en una. Nos gustaría preguntar en el tema de los balances a cuánto asciende la deuda de 
la Generalitat de Catalunya con el Ajuntament, interesa a cierre del mes de agosto, y cuales 
son, importante, los principales conceptos adeudados. 
 
Sr. Gallardo: Le voy contestando sobre la marcha. Bueno, ante todo le agradezco que me haya 
hecho que me la haya hecho por escrito porque este tipo de datos se requiere un cierto tiempo 
para prepararlos, lo cual siempre va bien que nos den un par o tres de días, y es un 
comportamiento que me gustaría que el resto de los grupos lo fueran aplicando. Es 
súmamente difícil cuando hay que preparar este tipo de información hacerla sobre la marcha, 
es imposible darla sobre la marcha porque no se tienen los datos y sí que se puede preguntar 
en un pleno y responder por escrito, responder en otro pleno, pero yo creo que lo mejor para 
un sistema ágil y así espero que en su momento se recoja en el reglamento orgánico municipal, 
en el ROM, es formularla por escrito. Paso a responderle. Sobre la pregunta en concreto la 
Generalitat nos debe a fecha más actualizada posible que es la de cierre de agosto, en 
términos de obligaciones reconocidas, es decir, que lo reconoce, reconoce ya formalmente que 
nos lo debe, 619 600 EUR, pero existen una partida derivada del Pla de barris que actualmente 
asciende a 269 000 EUR que nos lo debe pero no ha sido todavía formalmente reconocido por 
la Generalitat, es decir, están analizando el contenido de las actuaciones realizadas por el 
Ajuntament y cuando esto sea aprobado por los departamentos correspondientes de la 
Generalitat se llegará al reconocimiento. Para los que estamos en el mundo este de la hacienda 
pública el reconocimiento es el paso más importante a parte del pago, porque quiere decir que 

todos los plazos de pago, etc. Entonces, hay 619 000 pendientes de cobro reconocidos y como 
poco, como partida importante, 269 000 derivados del Pla de barris, con lo cual 
aproximadamente estaríamos hablando de unos 900 000 EUR que nos debe la Generalitat. Los 
conceptos más importantes, ya se lo he dicho. No reconocidos, Pla de barris, reconocidos 
estaríamos hablando de los fondos de cooperación local de 2013-2014 y algunos elementos 
derivados del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya del 2014 y algunos anticipos de muy 
pequeño importe. Básicamente estos serían los importes. Entonces, 619 000 por un lado, 269 
000 por otro. 
 
Sr. Velasco: Sí. ¿Con estos datos, entonces, concretamente, a cuanto ascienden los pagos 
realizados por la Generalitat de Catalunya al Ajuntament en el curso de 2015? 
 
Sr. Gallardo: Los pagos de deudas de la Generalitat pagados por la Generalitat en 2015 
ascienden a 938 000 EUR. 
 
Sr. Velasco: ¿Los importes que ha satisfecho la Generalitat de Catalunya al Ajuntament a través 
de qué vías se han satisfecho? 
 
Sr. Gallardo: Pues una parte, la pequeña, que ahora paso a concretarle, ha sido por 
transferencia directa realizada por la Tresoreria de la Generalitat, y la parte más importante, 
concretamente aquí estarían 725 000 EUR derivados de la Llei de barris que se fueron 
satisfechos el 29 de mayo de 2015 han sido realizados a través del Fondo de liquidez 
autonómica dependiendo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Es decir, a 
grosso modo, podríamos decirle que un 85 % lo ha pagado el Fondo de liquidez y el resto lo ha 
pagado la Generalitat de sus deudas. 
 
Sr. Velasco: De sus deudas. ¿Me puede repetir la cifra del final? 
 
Sr. Gallardo: Sí. La parte más importante de la deuda de la Generalitat cobrada efectivamente 
en 2015, que son deudas de años anteriores, concretamente 725 027 EUR que derivan del Pla 
de barris fueron satisfechos el 29 de mayo de 2015 y los satisfizo en su momento el Fondo de 



liquidez autonómica, conocido como el FLA, que depende del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. El resto, hasta los 938 000 EUR, estamos hablando 
aproximadamente de unos 200 000 EUR, han sido directamente de transferencias realizadas 
directamente por la Generalitat, estaríamos hablando de lo que le he dicho, un 80-20. 
 
Sr. Velasco: Una última pregunta en este tema. Claro, cuando tenemos todo esto encima de la 
mesa nos gustaría saber qué acciones ha tomado el Ajuntament para reclamar la deuda 
pendiente a la Generalitat. 
 
Sr. Gallardo: Bueno, a parte de la reiteración que es habitual en los funcionarios de la casa, que 
son muy diligentes en estos casos, de ir llamando de forma permanente a la Tresoreria de la 
Generalitat y hacer la moni-... todos estos datos se los daré después. Los datos los hemos 
obtenido de las propias páginas web de la Generalitat, que tienen actualizado lo reconocido, lo 
pendiente de pago, etc. Usted no estaba pero en el pasado mandato se aprobó un apunto de 
resolución en el cual el Pleno del Ajuntament aprobó por unanimidad a instar a la Generalitat 
de Catalunya a hacer efectivo antes de que se acabara el año 2014, estamos hablando de 
octubre de 2014, los pagos pendientes que la Generalitat tenía con el Ajuntament de Mont-roig 
del Camp, que en aquel momento ascendían aproximadamente a dos millones de euros, 
perquè se incorporaba la parte del Pla de barris que ha satisfecho actualmente el Fondo de 
liquidez autonómico. Entonces, en esta moción también se requería a la Generalitat que en 
caso que no pudiera hacer frente a estas deudas antes de la finalización del año 2014 se 
procediera dentro del año 2014 a dotar una aplicación presupostaria, y en caso de que no se 
recibiera contestación, le daré en su momento el texto de este punto del pleno, instar a los 
servicios jurídicos del Ajuntament a adoptar las acciones legales que fueran convenientes para 
el Ajuntament para recabar el pago de las deudas reales impagadas y no reconocidas que la 
Generalitat tenía. Afortunadamente le tengo que decir que el Fondo de liquidez autonómico 
está siendo una bendición para los ayuntamientos porque esto nos está permitiendo que las 
deudas de la comunidad autónoma pues sean deudas reconocidas líquidas vencidas y 
exigibles, sean satisfechas a través de este mecanismo que desarrolla el Ministerio de 
Hacienda. Si no fuera por el Fondo de liquidez autonómica pues la deuda con la Generalitat 
estaría en torno a los dos millones de euros y esto afectaría muy negativamente a la Tresoreria 
de la casa. 
 
Sr. Velasco:: De acuerdo. ¿Y para acabar, existe algún programa o actuación que esté 
condicionando por el eventual retraso de los pagos de la Generalitat de Cataluña al 
Ayuntamiento? 
 
Sr. Gallardo: Sí, efectivamente. Bueno, básicamente está condicionando todo el desarrollo de 
los planos ordinarios, sobre todo el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, perquè muchas de 
estas actuaciones están teniendo que ser financiadas con recursos propios de la casa, y eso, 
ante eventuales dilataciones en el reconocimiento de las deudas y luego la morosidad que 
implícitamente la Generalitat acompaña ya desde hace unos años, pues hacen que algunas 
actuaciones pongan en riesgo la Tresoreria. Sin embargo el programa, el programa que... esto 
de alguna forma se puede subasanar con algún tipo de operación de crédito a corto plazo, tipo 
póliza de crédito, etc. Sin embargo el programa que de alguna forma está más comprometido 
con esta situación es el Pla de barris. El Pla de barris, si usted lo conoce, está dotado con una 
inversión de 10 100 000 EUR, de los cuales está subvencionado por la Generalitat el 50 %, 5 050 
000 EUR. La ejecución actual del Pla de barris que ha realizado el Ajuntament son de 2 171 000 
EUR, de los cuales el Ajuntament ha puesto con recursos propios 1 085 000 EUR y la Generalitat 
1 085 000. De este 1 085 000 se nos ha satisfecho por la vía del FLA 725 000 EUR, es decir, 
aproximadamente un 70 % de lo que nos deben, pero aún se nos adeudan 269 000 EUR. Y 
estos son ejecuciones que vienen desde el año 2011. Estamos en 2015. Con lo cual el 
Ajuntament si no cambian las circunstancias es muy difícil que pueda embarcarse en desarrollar 



el Pla de barris si la Generalitat no se compromete de alguna forma a satisfacer las anualidades 
que se ejecutan en un plazo prudencial, porque imagínese que asumimos por ejemplo ejecutar 
una parte importante de estos siete millones que aún quedan por poner en marcha. El 
Ajuntament no tiene capacidad financiera para asumir el 100 %. Podía llegar a asumir hasta el 
50 % pero si por dinámicas de impago tiene que asumir el 100 % y la Generalitat tarda otros 
cuatro años en pagar y encima no es la Generalitat, que es el Ministerio de Hacienda que 
graciablemente crea un mecanismo de pago que puede existir hoy pero el próximo ejercicio 
presupuestario puede ser que lo retire el Ajuntament no se puede arriesgar a tirarlo adelante 
con lo cual necesitaríamos que la Generalitat en este aspecto se comprometiera realmente a 
reconocer en un término provincial las obligaciones derivadas de las anualidades que se 
ejecutasen y posteriormente también se obligase con un plazo cierto a pagarlo en un tiempo, 
es decir, nosotros podemos soportar, el Ajuntament de Mont-roig del Camp como otros 
muchos, pueden soportar la falta de liquidez de un impago pero como máximo un año y 
medio, pero no cuatro años. Por lo tanto este proyecto, salvo que el Ajuntament tenga 
capacidad de generar recursos por la venta de patrimonio o tenga capacidad de recaudar 
sobre todo deuda que estaba en ejecutiva como ya les he comentado antes cuando he 
hablado de la cuenta general, nosotros por prudencia no podemos tirar adelante este plan. 
 
Sr. Velasco: ¿Para resumir, lo que está claro, quién ha mantenido estas... la inversión del Pla de 
barris entonces es el Fondo de liquidez autonómica? 
 
Sr. Gallardo: El que ha pagado sí, hasta ahora sí, es el FLA. 
 
Sr. Alcalde: ¿Sí, alguna pregunta más? 
 
Sr. Velasco: Sí, en este caso ya decirle al Sr. Gallardo, gracias por la... y nos gustaría que nos 
facilitaría la información. 
 
Sr. Gallardo: Por supuesto. 
 
Sr. Velasco: Bueno. Vamos a ver. Como hemos tenido un descanso municipal queríamos 
comentar algunos temas concretos. Sr. Alcalde, es el tema de hace quince días creo de otro 
accidente grave en la vía del tren de Miami Platja. Primero queríamos dar el pésame a la familia 
del fallecido. Le recuerdo Sr. Alcalde que acabamos el último pleno con un accidente y 
comenzamos el nuevo ejercicio el nuevo pleno con otro accidente. Le hicimos algunas 
preguntas concretas o si se le iban a preguntar a ADIF si podían hacer algunas intervenciones y 
me parece que cogió el compromiso de que haría algunas preguntas. En el tema de ADIF, de la 
vía del tren, y si quiere se lo adelanto ya, en el tema de los accidentes que ha habido, en la 
carretera, en la T323, que nos comentó que se iban a realizar algunas adecuaciones o nos 
gustaría que nos adelantaría alguna información si ha hecho estas preguntas. 
 
Sr. Alcalde: Gracias. En el tema de la vía del tren sí que se han empezado a hacer ya consultas y 
en principio está previsto que la vía del tren nueva empiece a funcionar, esto es la información 
que viene desde fomento, empiece a entrar en funcionamiento a partir de finales de año, 
principios del 2016, en un principio todo esto está sin firmar por decir de alguna manera 
porque como decía usted al principio el parón no solamente es aquí sino que durante el mes 
de agosto es complicado a veces ponerse en contacto con según que departamentos de los 
ministerios. De entrada ADIF no tiene intención de mantener la vía actual, por lo tanto en 
cualquier caso nosotros ya tenemos claro que esta vía tiene que desaparecer y a partir del 
momento que ya empiecen a funcionar los trenes por la otra vía, ya antes incluso, nosotros 
vamos a hacer toda la presión y todo lo que esté en nuestra mano para que en esta vía pues 
una, dejen de circular trenes y dos, que se desmantele. Respecto a la carretera T323 creo 
recordar que ya le dijimos que aquí existe un proyecto ya realizado desde la Generalitat de 



Catalunya de ampliación, esto quien lo tiene que ejecutar es la Generalitat, y la Generalitat lo 
que nos dice es que no tienen recursos para ejecutar esta obra. Esto sería la parte negativa. La 
parte positiva es que hay un proyecto, y cuando hay un proyecto siempre tienes muchas más 
posibilidades de que en el momento en que haya financiación se actúe sobre esta vía, pero de 
momento no tenemos. Sí que le puedo avanzar también sobre esta carretera, este tramo de la 
carretera, es que se ha encargado ya desde el anterior gobierno, hay circulación muy intensa de 
bicicletas en esta vía, bueno, más de bicicletas de ciclistas, y aquí ya en el anterior gobierno ya 
trasladaron esta preocupación a los responsables de carreteras de la Generalitat, valoraron la 
posibilidad de hacer un carril bici y hace pocas semanas estuvieron técnicos para empezar a 
trabajar en la adecuación de un carril bici que iría desde la nacional 340 hasta Mont-roig del 
Camp. 
 
Sr. Velasco: [en off, Inintel·ligible] Creo que en la Junta de Portaveus argumentamos que 
éramos desconocedores de un reglamento que hay a nivel municipal, el reglamento regulador 
de la participación de los regidores y grupos municipales en los órganos de información y 
difusión municipal. Nosotros lo desconocíamos, adelantamos algo en la Junta de Portavoces, y 
nos gustaría que tendrían en cuenta a nivel de información irnos al artículo 20, bueno, yo lo he 
sacado de la web del Ajuntament. En la web nos dice que en la página web del Ajuntament se 
hará un subapartado para los grupos municipales donde cada grupo municipal dispondrá de 
una entrada y un espacio de 20 líneas tanto para grupos municipales... dispondrán del mismo 
espacio dedicado a la información de los grupos municipales. Luego estamos en una artículo 
21, la documentación para insertarse, etc., está articulado. Nos gustaría que tendría en cuenta, 
bueno, pues esta sugerencia. 
 
Sr. Alcalde: Sí. Tal como le comenté ya en el momento que hizo esta sugerencia en la Junta de 
Portaveus el Ajuntament tiene que adaptar toda la página web, adaptarse sobre todo a todo el 
tema de la Ley de transparencia, en este sentido ahora se ha incorporado a principios de mes 
una persona que estaba, una trabajadora de la casa que estaba en excedencia que va a 
dedicarse íntegramente a aplicar la Ley de transparencia y dar solución a estas pequeñas... a 
estos problemas que existen y adaptar la página web a estas necesidades. 
 
Sr. Velasco: Gracias. Desde el grupo de Ciudadanos nos gustaría matizar un último tema. 
Bueno, sabemos que... hemos empezado la legislatura con unos grupos y unos concejales de 
gobiernos y nos gustaría matizar, dar nuestra opinión o dar un posicionamiento sobre la 
cuestión de la Sra. Núria Esquius, de la regidora Núria Esquius, que pasó de un grupo político 
al Grupo Mixto y creo que ahora se ha incorporado al Equip de Govern. Creo no, es así por la 
información que nos facilitó el Sr. Alcalde. Ciudadanos quería empezar a hacer una entrada. Por 
la gente que nos conoce no, lo primero le queríamos dar el apoyo a la Sra. Núria Esquius 
porque creo que ha tenido una invasión en su vida privada, ya que muchas personas a lo mejor 
en el municipio, yo lo digo porque no soy un amante de las redes, y creo que se debe tener un 
respeto por la vida privada de cualquier concejal o cargo público, su vida privada y su vida 
personal. Hecho esta salvedad nos gustaría volver a matizar también que desde Ciudadanos no 
apoyamos el trasfuguismo político, pues una definición de trásfuga, de todas las que hemos 
buscado, creo que las palabras están aquí, su denominación, un representante que traiciona a 
su compañero de lista, etc., está aquí y tenemos creo que información y documentación para 
definirla. Sra. Esquius, nos gustaría que quedaría claro, lo tengo escrito porque creo que es 
concreto, que el trasfuguismo creemos que daña a la esencia de la democrática. Creemos que 
se utiliza el voto de ciudadano. Luego la pregunta para el Sr. Alcalde, nos gustaría saber su 
opinión sobre el trasfuguismo porque yo que no estaba en aquel momento, en las 
[Inintel·ligible, 1:00:29.0] de la vida municipal, estaba como donde están las personas aquí, 
como escuchante. Y coincidió que en aquel pleno estaba. Entonces sé que usted cuando 
estaba en la oposición tuvo un caso de trasfuguismo también, su agrupación, el PSC Mont-roig 
del Camp Miami Platja, del Sr. Planes. Me gustaría... subpreguntarle no, si opina lo mismo que 



opinaba cuando en el pleno anterior hizo su exposición sobre el trasfuguismo y sobre el Sr. 
Regidor el Sr. Planes. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: De nada. Sobre la primera parte, hablaba usted de matizar, ha hablado de invasión 
en la vida privada de las personas, ha hablado de redes sociales. Yo aprovechando esto le 
tengo que decir que lo que tiene que hacer usted es cuidar algún miembro de su grupo, y 
miembros destacados en estas actuaciones, porque seguro que hacen un flaco favor a la vida 
política y al de las personas. Respecto al trasfuguismo, lo que opino del trasfuguismo y la 
comparación en un caso y en el otro, no sé qué definición tiene usted de trasfuguismo. La Sra. 
Esquius no se incorporó en ningún momento a su grupo municipal cuando tenía que hacerlo, 
pasó directamente a los no adscritos, entonces yo considero que no ha habido trasfuguismo 
porque nunca ha estado en otro grupo municipal en este Pleno, no ha estado en otro grupo 
municipal que en el que está ahora. Es trásfuga cuando se va de un grupo, se va a otro. Para mí, 
esta es mi opinión. Por lo tanto ustedes pueden pensar lo que quieran. Por lo tanto para mí no 
ha pasado de un grupo a otro, simplemente ya se incorporó directamente al grupo de no 
adscritos y desde ahí se ha incorporado al Equip de Govern. Gracias. 
 
Sr. Velasco: Sí, sobre lo que me comentaba de una persona relacionada con nuestro signo 
político, yo estoy diciendo que lo primero doy un apoyo y que luego estoy calificando. Usted 
tiene una opinión y yo creo que tengo otra. Yo le vuelvo a repetir lo mismo, bueno, para mi la 
palabra ética, por ejemplo, creo que si usted tenía en aquel momento un pensamiento que era 
ético, pues bueno, no sé si la ética cambia de un momento a otro momento. No lo sé. Espero 
que si en el transcurso, ya que me lo ha comentado, en el transcurso del ejercicio municipal, me 
imagino que tendrá la misma opinión sobre el trasfuguismo si en un futuro se vuelve a producir. 
Y creo... sí... gracias por las contestaciones y que en este caso ya no tenemos más preguntas. 
Muchas gracias. [/castellà] 
 
Sr. Alcalde: Per part d'Esquerra. 
 
Sr. Amir:: Sí, bon dia. Jo, respecte la regidora Núria Esquius, pel motiu aquest del 
transfuguisme, amb gent així ja no cal donar-li ni el nom. Llavors, des d'Esquerra Republicana 
de Catalunya volíem manifestar que volem donar suport a qualsevol persona o entitat respecte 
a l'atorgament de subvencions, sempre que es dugui a terme la quantitat econòmica adient i 
de manera equitativa i equilibrada. Per tant, des del nostre partit ens agradaria saber quines 
mesures, eines o bases s'apliquen per atorgar un barem econòmic per una sola persona. 
 
Sr. Alcalde: A veure... si especifiques una mica més potser... No ho entès. 
 
Sr. Amir: T'ho explico, molt fàcil. A un club esportiu, per exemple, li atorgues cinc pessetes, i 
amb una sola persona li dones deu pessetes. 
 
Sr. Alcalde: Bé, a veure, no sé si hi ha un cas concret o... 
 
Sr. Amir: Sí hi ha un cas concret. 
 
Sr. Alcalde: El que sí que li puc dir és que ja estan treballant les diferents regidories i els tècnics 
de la casa per confeccionar un nou model del tema de subvencions. S'està revisant perquè 
entenem nosaltres també des de l'Equip de Govern que es produeixen algunes diferències no 
tant amb persones particulars, que això no sé si hi ha algun cas concret, i si hi és ho desconec, i 
ja ho miraré i li podré contestar al proper Ple. El que sí que ja s'està treballant, com deia, en el 
sentit que hem de ser capaços d'ajudar a aquelles entitats amb suport econòmic i logístic, i 
moltes vegades és important l'econòmic però també el logístic, hem d'ajudar a aquelles 
entitats o hem de col·laborar, més aviat, amb aquelles entitats que més repercussió tenen amb 



la seva activitat, i aquesta repercussió ve donada sobretot amb l'activitat que fa i el nombre de 
persones que estan implicades en aquesta activitat. aquesta és la línia que estem agafant, 
aquesta és la línia. Intentarem amb els nous pressupostos augmentar la partida destinada a les 
diferents entitats municipals del municipi i la idea de la que estem partint i en què estem 
treballant és en aquest sentit, o sigui, vostè és una entitat, la que sigui, té una activitat 
determinada, aquesta activitat té una repercussió amb els veïns del municipi, sobretot, de 
certes persones, ha de tenir més suport, més col·laboració tant econòmica com tècnica des de 
l'Ajuntament. L'altre cas, doncs si vol després en prenc nota, ho miro i li puc contestar al proper 
Ple. Si us plau, Sr. Secretari, si pren nota d'això i al proper Ple se li contestarà. 
 
Sr. Amir: Perfecte. Molt bé, gràcies. Tinc una altra pregunta també pel Sr. Gairal, o pel Ferran. Hi 
ha alguna partida pressupostària per arreglar camins asfaltats o semi asfaltar? 
 
Sr. Pellicer: [en off, Inintel·ligible] Perdó, perdó. Hi ha una partida de conservació. 
 
Sr. Pellicer: Com pot veure vostè hi ha camins pel poble, pel municipi, que no es poden ni 
transitar. Ni a peu quasi. I també referent a això, quan hi ha una tempesta, hi ha un aiguat, 
l'endemà només es fan actuacions a certs punts de rieres o camins, o baixadors o pujadors. 
Com és que no es fa la continuïtat [Inintel·ligible, 1:07:18.8] per tot el municipi? 
 
Sr. Pellicer: Es dóna l'ordre... l'encarregat surt i el que troba malament ho arregla. Si es refereix 
en algun punt en concret m'ho diu i ja està. 
 
Sr. Amir: Sí, sí, ja l'informaré. 
 
Sr. Alcalde: En aquest aspecte comentar-vos que la setmana passada no, l'anterior vam tenir 
una reunió amb el col·lectiu de pagesos d'aquí del municipi conjuntament amb el regidor. Ens 
van traslladar aquesta preocupació d'alguns camins que s'utilitzen molt i que entenien que 

propers pressupostos està previst destinar partides per anar arreglant aquests camins que 
tenen més trànsit, sobretot de cara als pagesos, pel servei que en fan ells. Hi ha una tempesta, 
el dia següent s'intenta arribar al màxim possible, intentem reaccionar el més aviat possible 
perquè no només són els camins, són les platges, són carrers, o sigui, potser com diu el regidor 
n'hi ha algun que s'ha quedat. El que no és voluntat de l'Equip de Govern és deixar cap camí 
sense arreglar. 
 
Sr. Amir: Al que em refereixo és que hi ha camins pels que no s'ha passat mai. 
 
Sr. Alcalde: Si es detecten i són... sí, sí. 
 
Sr. Amir: No s'hi ha passat mai. 
 
Sr. Gairal:  A veure, la història dels camins ja ve de llarg i aquí sempre s'ha intentat, quan va 
haver-hi la meva primera intervenció política, de fer un pla general de camins perquè hi havia 
una inversió molt grossa l'endemà dels aiguats, que s'havia d'anar corrents i de pressa a 
arreglar. Llavors, a través dels anys s'han anat arreglant, s'han anat arreglant els punts delicats 
on els aiguats feien molt mal, i això et diria que està arreglat al 90 %, o sigui, la inversió que es 
feia al seu dia d'anar a arreglar l'endemà corrents i de pressa, en aquest moment el 90 % 
d'aquesta inversió ja no es fa perquè estan arreglats, era una certa part. I són punts molt 
concrets. Pel que fa els camins, de camins n'hi ha de dues menes, els municipals i els que són 
veïnals. Els camins municipals va haver-hi un pla, també es van anar asfaltant tots en diferents 
èpoques, i en aquests moments... va haver-hi l'altre dia, que ho va dir el Sr. Alcalde, van tindre 



una reunió amb la Unió de Pagesos i amb altres representants de pagesos, per fer un pla 
d'urgència i prioritaris de camins que falten per arreglar, i fins i tot es va estar parlant de camins 
que estan asfaltats, aixecar-los de nou i fer-los de nou ja de manera definitiva perquè si es fan 
definitius ja mai més s'ha de pensar en aquells camins. Es va dir que es fixaria un pla de 
prioritats per arreglar els camins. Pel que fa els barrancs, és el punt concret que quan hi ha un 
aiguat el barranc no hi ha, per molt arreglat que estigui, no hi ha qui d'això, i s'hi ha de córrer a 
l'endemà. Tot i així i preveient els aiguats que hi podien haver el mes de setembre es va fer una 
intervenció ràpida perquè estava molt malament el mes d'agost, també a sol·licitud de la Unió 
de Pagesos. O sigui que la connexió entre la Unió de Pagesos, els pagesos i nosaltres és força 
fluida. Sabent que el setembre hi podia haver aiguats i destrossar-los una altra vegada, però es 
va fer una intervenció ràpida. I ja et dic, en aquests moments prioritzarem els camins que estan 
asfaltats, que s'han de tornar a asfaltar, però que no els asfaltarem amb pedaç sinó que seran ja 
asfaltats amb un projecte i quedaran definitius. Exemple. El camí de la Tira. El camí de la Tira 
estava asfaltat amb una capa petita des de la carretera al barranc. Des del barranc a la riera del 
Riudecanyes, que era una [Inintel·ligible, 1:11:13.9] que estava sense asfaltar, en el seu moment 
es va demanar, es va fer un projecte, es va asfaltar molt bé i ha quedat definitivament. Llavors 
ens quedaria des del barranc a la carretera, i per això s'ha de fer un petit projecte, però un 
projecte ben fet, i fer la inversió, que tampoc parlem de cap inversió milionària. Te'n diria així 
dos o tres, i se'ls va dir a la Unió de Pagesos que fessin les prioritats per poder arribar 
definitivament a aquests camins. Ara, el que ha dit també el Ferran que si en algun moment, la 
connexió és directa, però si en algun moment algú amb algun punt concret perquè els nostres 
serveis tècnics o de vigilància no ho detecten, també es diu i s'actua ràpidament. Amb això no 
hi ha cap problema. 
 
Sr. Amir: Perfecte. Actualment el percentatge que has dit és al revés. El 90 % estan malament i 
el 10 % estan bé. Pel meu punt de vista, perquè jo hi vaig cada dia per allà. Val, gràcies. Un altre 
tema. Tenim una ordenança municipal de parcel·les. Tancament de parcel·les i neteja de 
parcel·les. No entenc per què la brigada municipal fa sempre la neteja de les parcel·les privades 
i les reixes privades també. Sense consentiment del propietari. Algú me'n pot donar alguna 
explicació? 
 
Sr. Alcalde: A veure, no entén per què la brigada municipal fa neteja de parcel·les privades? 
 
Sr. Amir: Sí, sí. 
 
Sr. Alcalde: perquè hi ha... segurament el que ha passat és que se li comunica al propietari 
d'aquesta parcel·la que ha de fer la neteja d'aquesta parcel·la... 
 
Sr. Amir: He dit, perdona, sense consentiment del propietari. Ho he dit, eh. 
 
Sr. Alcalde: Segurament a aquesta propietat se li ha comunicat que ha de netejar la parcel·la, la 
propietat no neteja la parcel·la i aleshores l'Ajuntament subsidiàriament entra a aquesta 
parcel·la i la neteja. El cost de neteja d'aquesta parcel·la se li remet després a l'interessat. 
 
Sr. Amir: Torno a dir, sense consentiment del propietari, ho torno a dir. 
 
Sr. Alcalde: Ja, però jo penso que li he contestat, em penso, eh? Una altra cosa és que... bé, no 
sé. Si hi ha un cas concret que la brigada municipal ha entrat a una parcel·la sense 
consentiment, home, jo penso que és que segurament és que o s'han equivocat o... si s'ha 
produït, eh?, si s'ha produït. Home, està fent un... jo, sincerament, si és un cas digui'ns quin és 
el cas perquè actuarem, eh?, ara, si no és tal com diu vostè, doncs també li hauré de dir. No és 
norma

 



 
Sr. Amir: Urbana. 
 
Sr. Alcalde: Normalment és amb execució subsidiària. No... 
 
Sr. Pérez: [castellà] No sé el caso este que comentas tú, puede ser. Nosotros lo que hacemos 
normalmente cuando tenemos que puede ser o porque haya un peligro de incendio, o por 
suciedad, o porque hayan visto ratas o excrementos, más que nada por suciedad, nosotros lo 
que hacemos es intentar primero localizar al propietario y hacemos tres, o cuatro, o cinco 
notificaciones, llamadas, y evidentemente el Ajuntament lo que no puede hacer es ir a limpiar 
parcelas privadas cuando no tenemos los recursos que tenemos. Lo que sí es cierto... bueno,y o 
no sé si se hace o no, yo te digo el procedimiento cual es. Lo que sí es cierto es que cuando se 
le comunica a una persona durante varias veces, y hay una queja insistente, y va un técnico 
municipal a ver y realmente esa parcela tiene, pongamos un ejemplo, ratas, suciedades, bolsas 
de basura, como ha pasado por ejemplo dentro del pueblo, en alguna parcela, que han habido 
bolsas de basura y tal, y el Ajuntament por un problema de seguridad, por un informe de 
sanidad, hemos entrado y lo hemos limpiado. El Ajuntament, por lo que yo te digo, que las 
firmo yo, nosotros no entramos si no hay algún motivo, si no está motivado, normalmente. Si 
hay algún caso excepcional, no lo sé, de que hay charcas de agua porque se han hecho una 
charca y hay una cantidad inmensa de mosquitos y tal, podemos incluso llegar a entrar por un 
tema de salud, nada más. Esto está así. Agradecería, como ha dicho el Sr. Alcalde, que me 
digas el tema en concreto porque entonces lo miraré. Esto es como está. [/castellà] 
 
Sr. Pellicer: L'única mica que em consta... és igual, ho dic així, que s'hagi entrat sense el permís i 
per un tema de salut pública al casc d'aquí de Mont-roig del Camp ha estat el Casino. S'hi ha 
entrat una i dues vegades perquè la propietat no es reitera, tenim queixes dels veïns i per un 
tema de salut pública s'hi ha entrat. Una vegada pels coloms, una altra vegada perquè hi havia 
herba, i l'altra vegada perquè d'això, és a dir, si n'hi ha alguna altra que s'hi hagi entrat, doncs 
tal i com t'expliquen els companys, és a dir, no es van a netejar en principi les parcel·les que no 
cal, i l'empresa, et diré una cosa, l'empresa sempre actua sota una ordre de treball, és a dir, que 
vindrà el Departament de Medi Ambient, o per un tema de salut pública d'això, és a dir, no és 
que l'empresa decideixi entrar en això. No sé si és aquest el cas. Jo et dic que aquest sí que em 
consta que s'hi ha entrat per un tema de salut. 
 
Sr. Amir: No és aquest cas. El cas és una mica és amunt, davant de casa meva, i el camí de 
Cambrils també. aquest és el cas, i fa vora de quinze o vint dies que es va fer l'actuació. Res 
més d'una reixa i del solar que tinc davant de casa. I és la brigada de l'Ajuntament. Sí senyor. 
Algú dóna les ordres perquè ho faci la brigada, no? 
 
Sr. Pellicer: [en off, Inintel·ligible] ... és una parcel·la. Ens han dit personalment que una senyora 
que és propietària d'una casa que està mig en runes, que hi ha rates, ha arribat diverses 
vegades una ordre a l'empresa que s'hi entri per tirar verí, i jo sempre dic, escolta, si no hi ha 
una autorització del propietari o un informe que em digui que puc entrar a la propietat privada, 
jo no firmaré cap paper perquè s'hi entri. Jo entenc que és necessitat perquè cau i a més a més 
sembla ser que [Inintel·ligible, 1:17:47.0] la porta no et caigui una biga al cap. Què vull dir, que 
hi pot haver una història, però que la inèrcia o la iniciativa és una altra. 
 
Sr. Amir: Jo per la intimitat de les persones i dels propietaris no et diré cap nom. Si convé t'ho 
diré en privat. 
 
Sr. Pellicer: I tant. I em pot dir un cas en aquest sentit. 
 
Sr. Amir: Tinc un altre punt més, si us plau. Des d'Esquerra Republicana de Catalunya hem rebut 



queixes dels vilatans manifestant que a les zones públiques del poble no es tracta de la manera 
més adient, ja que els veïns que tenen els animals no compleixen les normatives establertes. 
Com és que es fa cas omís de l'ordenança municipal sobre aquest tema? 
 
Sr. Alcalde: Fa les preguntes amb molta... No fem cas omís. Avui hem passat per junta quatre o 
cinc sancions als gossos... perdó, als amos dels gossos que no... o sigui, no fem cas omís. 
Després, tenim vint i escaig urbanitzacions dels nuclis urbans i tenim la policia que tenim. No en 
tenim més. Al carrer cada dia hi ha dues persones. I bé, el que està clar que ens encantaria tenir 
més efectius policials perquè això no passi, però cas omís no en fem, eh?, estan al cas i si vostès 
va mirant les juntes veurà com a cada junta surten sancions d'aquesta mena. 
 
Sr. Amir: Hi ha algun cas aquí a Mont-roig del Camp amb sanció? 
 
Sr. Alcalde: De què? 
 
Sr. Amir: De gossos. 
 
Sr. Alcalde: Ostres, doncs no ho sé. Ara sí que no... vaja, si em diu avui d'on eren els casos, ho 
mirem. No entrem a mirar qui és el propietari... si més no a la Junta de Govern es passa però no 
entrem a valorar... no hem entrat a aquest tema. Mirarem si realment, si el que m'està dient és 
que potser els policies no vénen tant a Mont-roig del Camp a vigilar això, bé, doncs ho 
mirarem. Miri, el proper dia li diré l'últim any, on són aquestes denúncies de gossos... perdó, de 
les persones a les que els farem. Si us plau, Sr. Secretari. 
 
Sr. Amir: Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? 
 
Sra. Aragonès: Sí, jo referent al punt cinc de l'Ordre del Dia, i a més a més després que hagi 
respost al Sr. Velasco, també faré una referència al punt cinc del nou cartipàs. La Sra. Esquius el 
tretze de juny era allà. La Sra. Esquius va prendre possessió de l'acte de regidora allà, i va 
prendre l'acte de possessió en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya. Els plens del 19 de 
juny i del 2 de juliol sí que va passar cap allà. A més a més sense fer cap mena de proposta ni 
d'adreçar cap pregunta. Això sí, ja estava ben a prop de l'Equip de Govern com ho està avui, al 
tercer ple. Per tant, bé, ja l'ha tenim aquí. S'ha tractat com una partida d'escacs, ja està tan a 
prop de l'Equip de Govern que ja és regidora de Cultura, de Gent Gran, de polítiques 
d'Igualtat i de Dones, si no m'equivoco. I ho és per dos motius. El primer motiu és perquè ens 
va prendre, ens va robar, es va apoderar de 178 vots per fer-ne un ús personal. Cal recordar que 
178 vots no sumen un regidor. En canvi ella ostenta el poder per exercir de regidora. Entenem 
que una persona que s'involucra en unes eleccions municipals sabrà guardar el secret de totes 
aquelles coses, aquells temes que es parla a les reunions, que també es pot entendre que una 
persona que va de número dos a una candidatura s'ha de gratar la butxaca, i un llarg etcètera. 
Doncs res de res. Entenem que una persona que s'involucra en un partit polític i no comparteix 
les decisions d'una majoria, i quan jo parlo d'una majoria estic parlant de 27 persones, de les 27 
persones 24 sí que sempre, en tot moment, hem compartit les votacions, el que hauria de fer és 
renunciar. Hauria d'haver marxat. Se n'hauria d'haver anat cap a casa, i deixar que la següent 
persona de la llista prengués, ara sí, possessió de l'acta de regidor per defensar els interessos 
d'aquelles persones que ens van votar a Esquerra Republicana. El segon motiu, la Sra. Núria 
Esquius senzillament s'ha limitat a seguir la trajectòria natural de qualsevol trànsfuga: entrar a 
l'Equip de Govern. Passar al Grup Mixt i automàticament, això sí ens ha sorprès per l'agilitat 
amb què ho ha fet, però bé, qualsevol trajectòria, el camí natural d'un trànsfuga és Grup Mixt, 
Equip de Govern, amb més rapidesa o menys, però així és. Però una trànsfuga no té vida 
política si hi ha un Equip de Govern amb ferms principis democràtics. evidentment no és el cas. 



aquest Equip de Govern ha permès que el codi ètic de la seva política es volatilitzi en pocs dies. 
Fa aproximadament nou mesos a aquesta Sala de Plens, Sr. Alcalde, estic segura que ho 
recorda perfectament, acusava a l'Equip de Govern de torn de crear monstres al donar-los 
cobertura a aquests trànsfugues. Bé, fa un mes que vostè n'ha acollit un, en té un. Bé, realment 
tot s'hi val. Per a nosaltres no, evidentment que no tot s'hi val, però sabeu què?, fins i tot li diré 
que ens sentim alliberats. Que ens hem tret un pes de sobre perquè saber que teníem una 
persona amb aquest perfil polític, una tal a les fileres d'Esquerra Republicana, ens produeix 
encara avui esgarrifances. Ens sentim alliberats malgrat haver patit moltíssim. Jo personalment 
també vull demanar disculpes per no haver obert els ulls, per no haver-los obert a temps i quan 
tocava, probablement. Però estic segura que es faran el càrrec que una experiència com 
aquesta s'ha de viure per creure que t'està passant de debò. Jo abans he fet referència a una 
partida d'escacs, m'he equivocat; perdonin. A una partida d'escacs hi juguen persones 
intel·ligents. Molt intel·ligents. Sra. Esquius, vostè únicament ha estat espavilada. Realment 
espavilada, oportunista, una trepa. S'ha meravellat en el seu egocentrisme i ofegat en el seu 
propi narcisisme. Li ha sortit bé, li ha sortit molt bé. Ara, li ha sortit bé. Però recordi que els 
bumerangs tornen, i tornen a doble velocitat i doble intensitat. La següent pregunta que a mi 
m'agradaria adreçar al Sr. Alcalde... 
 
Sr. Alcalde: Això ha estat una pregunta? 
 
Sra. Aragonès: Això no ha estat una pregunta. Això ha estat una reflexió. No li adreço cap 
pregunta. És la reflexió que fa Esquerra Republicana i em sembla que la primera frase, quan jo 
he dit que la Sra. Esquius el 13 de juny era allà, per tant, no compartim en absolut la resposta 
que vostè li ha fet al Sr. Velasco. La Núria Esquius estava a un partit polític, hi era i va prendre 
possessió amb aquell partit polític. Per tant, no ens faci passar una trànsfuga de descafeïnada. 
No. És una trànsfuga 100 %. Tretze de juny pren possessió d'un acte a un grup municipal i el 
següent ple extraordinari del 19 de juny està al Grup Mixt. Hagués estat diferent que abans de 
prendre possessió s'hagués posat al Grup Mixt, que això també era una possibilitat, no seria ni 
el primer ni l'últim Ajuntament, que abans de constituir-se un Ajuntament hi ha un regidor que 
ja no forma part d'aquell grup municipal o de la candidatura, per al qual s'ha presentat. El 13 de 
juny es va constituir l'Ajuntament amb tants partits polítics com érem el 13 de juny, comptem-
los. Set. Érem set. No érem sis més u. Érem set. 
 
Sr. Alcalde: El dia 13 de juny el que vam fer és amb una acta personal que no li donava ningú 
altre que la Junta electoral de la zona a qualsevol de nosaltres, vam jurar un càrrec i vam ser 
regidors. Això és el que vam fer el dia 13 de juny. I a més a més aquí els regidors van escollir un 
alcalde. Després aquests regidors decidien en quin grup polític s'integraven, dintre del Ple de 
l'Ajuntament, i així és com va funcionar. Vostè considera que en aquell moment la regidora 
Núria Esquius ja era d'Esquerra? Bé, perfecte, d'acord. Jo considero que en aquell moment la 
Sra. Núria Esquius tenia una acta de regidor i ja està, una acta de regidor personal. Alguna 
pregunta més? 
 
Sra. Aragonès: Sí. A mi m'agradaria que el Sr. Secretari ens pogués aclarir si realment és així, 
perquè és que tinc un dubte. Quan un regidor pren possessió el 13 de juny amb l'acte de 
constitució de l'Ajuntament ja està a un grup municipal, no ho està... Jo recordo que les 
credencials de regidors les vam anar a buscar a Esquerra Republicana de Catalunya i ella va 
prometre el càrrec amb la credencial, però bé, no sé si pot aclarir-ho. 
 
Sr. Secretari: Improvisant, sense anar més a fons del que em pregunta. evidentment les 
persones es presenten amb llistes amb candidatures, amb partits. La junta electoral emet les 
actes de regidor, que són personals, això sí. Llavors prenen possessió com a regidor i després 
s'han de constituir els grups municipals. D'alguna manera, el que fa la normativa és... el que fa 
la legislació és que el grup municipal, diguéssim, es constitueix després de la constitució de 



l'Ajuntament. 
 
Sra. Aragonès: D'acord. Hem de fer cas, evidentment, del Sr. Secretari. Tot i així segueix sent 
una trànsfuga el 100 %. No podem treure-li importància. A mi em consta que el dia 7 de 
setembre va convidar a les associacions i a les entitats del poble a un esmorzar a les oficines 
municipals de Miami vostè? Pot ser el 7 de setembre? El 7 de setembre no hi va haver una 
convidada de les entitats a un esmorzar amb l'Alcalde? 
 
Sr. Alcalde: El 7 de setembre el que vam fer és una convocatòria als diferents mitjans de 
comunicació del nostre entorn en el qual, bé, van venir, se'ls van servir unes pastes, un cafè, i 
vam estar parlant una mica del que hem fet, del que estem fent i del que volem fer, però eren 
mitjans de comunicació, únicament i exclusiva. 
 
Sra. Aragonès: Val. No van estar convidades les entitats o les associacions. 
 
Sr.Alcalde: No, no, era una convocatòria per als mitjans de comunicació. 
 
Sra. Aragonès: Val, val. Una altra cosa. Al cementiri de Mont-roig del Camp han aparegut restes 
de la creu dels caídos. No sé si vostès en tenen constància? 
 
Sr. Alcalde: No. 
 
Sra. Aragonès: Doncs no entenem el perquè, i volem saber el motiu, i la persona que d'alguna 
manera s'encarrega d'aquest tema, de l'aparició d'aquestes restes amb la creu de l'àliga, amb 
clars i evidents símbols franquistes. evidentment que el grup d'Esquerra Republicana demanem 
immediatament que es retirin aquestes restes, ja que no deixa de ser, encara que està tot 
destrossat i està tot en runes, però està allà com una mica arraconat i totes les peces trencades, 
no deixa de ser un monument d'exaltació i apologia del franquisme, perquè bé, n'hi ha algunes 
que estan gastades i fins i tot estan ratllades, o sigui, estan gastades perquè es van ratllar amb 
una pedra, però evidentment són objectes commemoratius de l'aixecament militar, per tant, a 
veure, la Llei de memòria històrica preveu que totes aquestes restes o aquests monuments no 
poden estar a llocs públics, i aleshores, bé, com han aparegut allà?, qui és la persona 
encarregada?, si és que hi són de manera provisional perquè potser jo vull pensar en positiu 
que se'ls està buscant una ubicació... ? No ho sé. De totes maneres, llàstima perquè tenia fotos 
i no les he pogut portar. 
 
Sr. Alcalde: Ho mirarem, sí, sí, evidentment. 
 
Sra. Aragonès: Tot i així ens agradaria saber per què han aparegut allà, què hi fan i qui és la 
persona que ha donat l'ordre d'aquesta ubicació actual de la creu de los caídos. 
 
Sr. Alcalde: Farem una investigació tant policial com... dintre, a veure què ha passat. 
 
Sra. Aragonès: El darrer Ple del juliol li vaig preguntar per què no es donaven llicències per 
parades pel mercat de Miami Platja, per a la venda de calçat. 
 
Sr.Alcalde: Sí. Bé, no es dóna cap llicència de cap mena. 
 
Sra. Aragonès: No es dóna. 
 
Sr. Alcalde: No, no, de cap mena. 
 
Sra. Aragonès: Per què no hi ha... ? 



 
Sr.Alcalde: No. Tenim previst de cara al proper any 2016 obrir la possibilitat que aquestes places 
que s'han quedat lliures tant a Mont-roig del Camp com a Miami, ocupar-les per les persones 
que així ho sol·licitin. 
 
Sra. Aragonès: O sigui, que ara no... està tancat el tema. 
 
Sr. Alcalde: No. No la van trucar del departament? 
 
Sra. Aragonès: No. Per això jo he pensat que encara no ho tenien clar i que no han tingut 
temps per poder-nos contestar. Per això dic... la tenia aquí arraconada, per saber si... 
 
Sr. Alcalde: Doncs recordo perfectament la pregunta, recordo que vaig dir que la truquessin. Si 
no l'han trucada també miraré per què. 
 
 
Sra. Aragonès: Val. A veure, ens consta que la urbanització el Casalot és una urbanització de 
caràcter privat. És a dir, que encara no es sap a nivell jurídic exactament com està. El que sí que 
sabem és que hi ha uns espais dedicats a zones verdes que sí que són de titularitat municipal, o 
són de l'Ajuntament. Aleshores, la nostra pregunta és si són de l'Ajuntament, de caire 
municipal, el manteniment, la neteja, etc., l'ha de fer l'Ajuntament? Estem parlant d'unes zones 
verdes força abandonades, amb moltes herbes, abans heu fet referència a temes de salubritat, 
amb rates, bé, gairebé sembla més un abocador que no pas una zona verda municipal. 
 
Sr. Pellicer: Jo voldria fer un aclariment. És el Casalot o Zona Roma? 
 
Sra. Aragonès: No, és el Casalot. 
 
Sr. Pellicer: El Casalot és d'àmbit privat. 
 
Sra. Aragonès: El Casalot és d'àmbit privat. 
 
Sra. Pellicer: És a dir, hi ha via Marina, Casalot i llavors darrere és on hi ha Roma. 
 
Sra. Aragonès: Val, doncs potser és zona Roma. 
 
Sra. Pellicer: Jo diria que pel que expliques és zona Roma. 
 
Sra. Aragonès: És zona Roma. 
 
Sr. Pellicer: Val, perquè el Casalot és d'àmbit privat, via Marina... doncs entenc que és zona 
Roma. 
 
Sra. Aragonès: Hi ha un parell d'àrees d'aquestes terrorífiques. 
 
Sr. Alcalde: S'ha fet alguna neteja, està clar que se n'ha de fer més. El que passa que també 
estem pendents que els propers mesos tindrem aquest informe això que afirma que són zones 
verdes que són municipals i tot això. Bé, ho estem mirant perquè realment la problemàtica, no 
només amb aquesta zona, amb totes, és força complicada. Hi ha vegades que els veïns es 
pensen que perquè hi ha una zona verda... no sé si és el cas, eh?, ull. De vegades es pensen 
que aquesta zona verda ja és de l'Ajuntament, val?, i hi ha moltes zones verdes, no només amb 
urbanitzacions, sinó hi ha zones verdes al nucli de Miami o fins i tot, potser, fins i tot, al nucli de 
Mont-roig del Camp, que són com a zones verdes i que no s'ha fet aquesta cessió en el seu 



moment. O es pot donar el cas fins i tot de carrers que en un moment donat no es van cedir i 
que encara estan a nom del propietari. 
 
Sr. Pellicer: Només un aclariment. A zona Roma hi ha un problema que és que no és d'àmbit 
públic però no hi ha ECO constituïda, és a dir, és una situació molt complexa perquè no hi ha 
una entitat col·laboradora urbanística que faci el manteniment, perquè hi ha el tema dels llums, 
de tota una sèrie de coses, però tampoc està... és àmbit públic, i té d'allò. Ho té tot per ser 
unes condicions que... fins a cert punt no hi pots entrar i fins a cert punt hi ha una situació que 
hi viuen veïns i tal. 
 
Sr. Alcalde: Com deia abans la voluntat de l'Equip de Govern és anar recepcionant i per fer el 
manteniment d'aquestes urbanitzacions, però les hem d'anar recepcionant i això ha de ser 
progressiu. 
 
Sra. Aragonès: Val. La següent pregunta fa referència a la intenció de canviar el nom del 
municipi, que hem sentit amb alguna d'aquestes entrevistes als mitjans de comunicació que ens 
té tan entretinguts, el Sr. Josep Maria Aragonès també ens va agafar per sorpresa... bé, ha fet 
referència al tema de la divisió per districtes del municipi, és a dir, que no s'ha parlat a cap 
Comissió Informativa, no s'ha parlat a cap Junta de Portaveus, però als mitjans de comunicació 
sí que s'ha deixat anar o s'ha posat en coneixement que potser hi hauria una proposta. 
Esquerra Republicana volem saber exactament en què consistiria aquesta proposta. també si és 
una proposta únicament del grup del Partit Socialista, si és una proposta de l'Equip de Govern 
en general, i també ens agradaria saber la postura de cadascun dels regidors de l'Equip de 
Govern en aquesta proposta de canvi de nom del municipi. 
 
Sr. Alcalde: Bé. Sobre la primera part de la seva pregunta respecte entretindre o no a la gent i el 
fet de convocar la Junta de Portaveus, procuro donar la màxima informació als diferents grups 
polítics. Si això no es va comentar l'altre dia a la Junta de Portaveus és perquè no és un tema 
que sigui per decidir ja, el tema dels districtes. No està treballat del tot, és una intenció de 
l'Equip de Govern que va lligada directament amb una voluntat que tots els veïns del nostre 
municipi, visquin on visquin, tinguin uns serveis que paguen i tinguin, de la mateixa manera que 
hi ha llocs on hi ha totalment tots els serveis, doncs tothom ho tingui. Respecte el canvi del 
municipi és una proposta que venia dintre del nostre programa, com a PSC, dintre del nostre 
programa de Govern. Entenem que hi ha una realitat històrica i geogràfica que s'ha de 
reconèixer, i aquí estic parlant com a regidor del PSC i com a Alcalde si vol vostè també perquè 
és el que penso, hi ha una realitat històrica i geogràfica que s'ha de reconèixer. Entenem que 
una manera de reconèixer és incorporar el nom de Miami Platja al nom del municipi i nosaltres 
el que treballarem en aquesta línia de manera que puguem aconseguir-ho. Això no està tractat 
en cap moment dintre de l'Equip de Govern, no està tractat en cap moment dintre del pacte de 
Govern, simplement és una voluntat del grup del PSC, que en el moment que veiem que es 
pugui tractar aquest tema, tampoc el considerem prioritari, doncs el tractarem i mirarem de 
parlar-ne. No únicament amb l'Equip de Govern, sinó amb la resta de formacions que formen 
part del Ple i del nostre Ajuntament. Per la nostra part aquesta és la idea i el sentit del canvi del 
municipi del nom. 
 
Sra. Aragonès: Val. Per tant, entenc que la proposta és Mont-roig del Camp i Miami Platja o 
Mont-roig i Miami Platja. 
 
Sr. Alcalde: No, no, no, perdoni, no, no. No, no, no, no, no confonguem. Vostè ja se'n va a un 
altre debat molt més complicat. Primer hem de tenir clar, jo crec, els grups que formem aquest 
Ple, que hi hagi la voluntat de donar aquest pas. Si hi ha la voluntat el següent pas, no com a 
Ple sinó com a grups polítics, si hi ha aquesta voluntat d'una majoria dels grups polítics que 
representen aquest Ple, el següent que hem de fer és preguntar-los als ciutadans si estan 



disposats i si volen canviar el nom del seu municipi, però això no és que ho digui jo, és que està 
regulat així. Està regulat d'aquesta manera. I si els ciutadans decideixen mitjançant consulta 
vinculant que sí que estan a favor del canvi del municipi, jo no sé si amb la pròpia pregunta o a 
posteriori, es parlaria de quin nom ha de tenir aquest municipi o quin nom ha de deixar de 
tenir. En això ja em perdo. No sé si hauria de ser la mateixa consulta, a partir d'una proposta del 
Ple, i després això s'hauria de recollir pel Ple, votar-hi a favor al Ple, s'hauria d'enviar a la 
Generalitat, bé, això no és un procés d'un dia per l'altre, i li asseguro que no és una prioritat. 
Per part de l'Equip de Govern no ha sortit aquest tema en cap cas. Saben de la voluntat en 
aquest cas del Partit dels Socialistes amb aquest tema, i fins i tot li dic que no he preguntat a 

 
 
Sra. Aragonès: Bé, jo volia arribar a un nivell de concreció una mica més exacte, i la meva 
pregunta va en el sentit aquest, és a dir, si nosaltres a través d'una entrevista amb els mitjans de 
comunicació llencem aquest tema, no deixa de ser un tema sensible amb els veïns i veïnes, 
pregunten, ens pregunten què passarà, com ho farem, quina és la proposta, hi estem d'acord, 
no hi estem d'acord... Aleshores, jo trobo que és una mica temerari deixar anar la proposta i no 
concretar exactament com serà. 
 
Sr. Alcalde: Seria temerari si al nostre programa electoral aquesta proposta no hi fos, seria 
temerari que jo ja el mes de desembre de 2014 jo j

del PSC hi ha aquest tema i tenim clar que ho tenim aquí. Aleshores, temerari, no ho sé. 
 
Sra. Aragonès: Sí, però ja que deixem anar la novetat, la notícia, sempre tranquil·litza més als 
ciutadans, als veïns i les veïnes, tenir informació. 
 
Sr. Alcalde: No, jo no dic que no, li estic donant tota la informació. 
 
Sr. Aragonès: ... ens hagués explicat alguns temes que després la ciutadania i nosaltres 
mateixos anem amb els diaris, jo penso que aquests temes són més de Junta de Portaveus que 
de Ple, però clar, és que... 
 
Sr. Alcalde: Vostè creu realment que si jo tingués intenció d'entrar aquest debat al Ple no 
l'hagués tractat en el seu moment? No, escolti, la meva voluntat de fer les juntes de portaveus, i 
ho vam comentar l'altre dia a la junta, el punts a la Junta de Portaveus no només els ha de 
portar l'Alcalde, els pot portar qualsevol grup i els podem debatre. Jo he calculat malament els 
temes, he calculat malament la repercussió d'això, perquè si no jo ho hagués tractat sense cap 
problema a la Junta de Portaveus. Prefereixo tractar-ho allà perquè aquí arribi tot millor, però 
bé, escoltin, no hi ha problema. 
 
Sr. Aragonès: Jo penso que si ens ho expliqués a la Junta de Portaveus, quan ho llegíssim als 
mitjans de comunicació, doncs ja sabríem, ja tindríem un criteri també... Jo penso que no 
sobraria que ens ho hagués dit. 
 
Sr. Alcalde: Que no li dic que no, és que li dic... però és que estic totalment d'acord. Li estic 
dient que no vaig valorar el fet que això ho havia d'haver portat, però bé, té importància i ho 
havia d'haver fet, però no és amb mala intenció ni molt menys. 
 
Sr. Aragonès: No, jo no li dic això, però potser no hagués sobrat. 
 
Sr. Alcalde: Estic d'acord. És que no li dic que no, estic dient que sí. Alguna pregunta més? 
 
Sra. Aragonès: Sí. L'última, i m'agradaria que estigués molt contextualitzada perquè es tracta 



nt no tenim la informació contrastada i suficient, 
és a dir, que la posem en quarantena perquè ens la contesti el Sr. Alcalde per veure realment 
què hi ha de veritat, què hi ha de cert i què no. Ens comenten que el Centre Miró romandrà uns 
mesos tancat. És a dir, de vegades pot ser una xafarderia i aleshores es fa córrer, i la fem córrer 
molt fins que no es desmenteix o es contrasta. Aleshores, no en sabem res. Doncs aprofitem el 
mitjà més participatiu que tenim aquí per fer-li arribar la pregunta. 
 
Sr. Alcalde: La pregunta és? 
 
Intervenció: El Centre Miró es tanca de manera provisional? Es tancarà el mes d'octubre i fins al 
mes de juny no s'obrirà? 
 
Sr. Alcalde: No. No. 
 
Sra. Aragonès: Podem comptar amb el Centre Miró obert amb tota la seva agenda d'activitats 
planificades que té? 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sra. Aragonès: Perfecte. Moltíssimes gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Era l'última aquesta? Molt bé. Som-hi. En tens més? 
 
Sr. Chamizo: Que ha de contestar abans... ? Has demanat paraula tu abans? No, no, si us plau, 
m'estimo més que acabis. 
 
Sr. Alcalde: No, acabi vostè si us plau la seva intervenció i en tot cas per al·lusions per finalitzar 
la seva intervenció. 
 
Sr. Chamizo: Sí, és que avui és un ple d'aquells que dius, Déu n'hi do. Molts temes que s'han 
tractat, moltes preguntes en les que tots els grups polítics estem interessats, i... Sí. El que deia 
era que un ple, suposo, el primer després de les vacances, en què tots els grups polítics tenim 
moltes coses a dir degut al període de l'estiu, i suposo que bé, que aquí tothom prepara una 
sèrie de preguntes que després ens les trepitgem, però bé. Jo intentaré ser una mica breu. 
Primer haig de dir que jo estic d'acord amb el Sr. Aragonès i el grup d'Esquerra Republicana en 
què, i no he anat a cap Junta de Portaveus, hi han anat els meus companys, que temes 
importants s'han de tractar, com per exemple el projecte d'enllumenat de 4 000 000 d'euros, 
que vostè va dir al diari, tampoc ho vam comentar, o sigui que li agrairíem, i amb això ens 
afegim al grup municipal de Convergència i Unió, que abans de sortir al diari qualsevol notícia 
de sensibilitat o important pel municipi, almenys perquè la puguem debatre una mica. Ja 
sabem que l'Alcalde és qui al final lògicament ha de tirar del carro, i és qui s'emportarà les 
medalles. Segon punt, i faré una mica d'aclariment al Sr. Velasco amb tot l'afecte del món dient-
li que el grup municipal de Convergència i Unió el mandat passat va aprovar una moció 
presentada per l'Alcalde i per la Regidoria d'Hisenda reclamant-li a la Generalitat tot el deute 
que té actualment amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, i també el convidaria a què ara, 
per exemple, quan el 27 de setembre Albert Ribera sigui president de la Generalitat el primer 
que faci sigui que pagui el deute a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Després, tres cosetes 
que van referides, també una mica de reflexió... 
 
Sr. Alcalde: Li contesto al final tot? 
 
Sr. Chamizo: Sí, penso que sí perquè són una mica de pregunta i reflexió. aquestes dues 
setmanes hem tingut una agenda moguda en el sentit que durant dues setmanes pràcticament 



ens hem hagut de reunir pràcticament tots els grups municipals en referència a comissions 
informatives, consells d'administració d'empreses, les comissions que té l'Equip de Govern. Jo 
agrairia, i nosaltres presentarem al proper Ple o a la propera Junta de Portaveus un programa, 
un calendari, perquè ja sabem que nosaltres som aquí pel mandat municipal i hem de treballar 
pel municipi, i la resta, però nosaltres volem presentar una proposta perquè es concentrin en el 
mínim nombre de dies possible totes les reunions que s'hagin de fer, comissions informatives, 
juntes de Govern que les fan vostès, consells d'administració d'empreses, perquè clar, nosaltres 
ens trobem que anem a comissions informatives i duren cinc o sis minuts, i aleshores clar, jo 
penso que aquesta dinàmica s'hauria de canviar una mica. Penso que vindre de les nostres 
feines, que ja sabem que estem compromesos amb l'Ajuntament, per cinc minuts de debat en 
els que pràcticament passa un punt o passen dos punts perquè pràcticament està tot delegat a 
la Junta de Govern, penso que seria interessant des del punt de vista pràctic intentar 
consensuar un nou horari i unes noves reunions. Després, faig referència a un comentari que 
vostè va fer a la Junta de Portaveus, que vostè ja té el nou càrrec de confiança del nou gerent. 
Aleshores ens ha sobtat molt, i estem una mica... que ostres, que a Mont-roig del Camp i a 
Miami no hi hagi persones de la seva confiança com el seu grup polític que no puguin aspirar a 
aquest càrrec de confiança. Penso que sabem de la vàlua d'aquestes dues persones però 
pensem que al municipi, Mont-roig del Camp Miami i el seu entorn, segurament vostè hagués 
trobat alguna persona encara més de la seva confiança, i no s'ha de limitar a buscar-ho a 
d'altres pobles. Després faré una petita reflexió perquè vostè ho va comentar a les xarxes 
socials, que són molt presents ara, de cent dies de feina d'equip municipal, i nosaltres com a 
grup municipal pensem que en aquests cent dies, el dia a dia no es veu res. És a dir, seguim 
tenint problemes amb la neteja, com ha dit el company d'Esquerra Republicana, tenim els 
camins agrícoles en molt mal estat, les rotondes estan netes, però clar, el dia a dia pensem que 
no s'hi treballa. Però clar, contractem càrrecs de confiança de 400 000 EUR. Jo només li 
demanaria una mica de tacte i seny per fer les coses. Avui hem aprovat un crèdit de quatre 
milions per enllumenat públic, un crèdit important per al municipi. Però encara per nosaltres, 
pel nostre grup municipal, falten moltes més coses perquè tal i com vostè va dir a l'anterior 
mandat no es discrimini entre ciutadans de primera i ciutadans de segona. nosaltres intentarem 
fiscalitzar aquest treball perquè constructivament puguem treure el millor del municipi. Li he dit 
també això del seny i el tacte perquè clar, en aquests cent dies que nosaltres no hem vist abans 
en el dia a dia de la gent, clar, és que jo penso que és complicat perquè vostè, per governar, 
s'ha hagut de passar una mica dos projectes de reparació de poliesportius de Miami i de Mont-
roig del Camp quan vostè volia pavellons nous. Després també a l'últim consell d'administració 
de l'aigua es va aprovar que es demanés un crèdit d'un milió i mig d'euros del qual 800 000 
EUR aniran a oficines i 200 000 EUR a la renovació de cotxes, quan pensem que hi ha altres 
prioritats dintre de la Nostraaigua per tirar endavant. I per últim ha tingut vostè que convèncer 
a una persona que era d'un altre partit perquè li donés estabilitat municipal, quelcom que vostè 
ha criticat molt durament a l'anterior mandat i amb què el grup de Convergència i Unió 
lògicament no està d'acord amb el transfuguisme. Per cert, per acabar pensem que el dia a dia 
no ha estat àgil en aquests cent dies, pensem que a tothom ens agrada fer els projectes 
grossos que vostè té a la màniga i que quan ens ho expliqui, si els veiem correctes i són positius 
pel municipi, nosaltres estarem al seu costat i votarem en conseqüència tal i com hem votat avui 
el projecte d'enllumenat. Això és tot. 
 
Sr. Velasco: ¿Sr. Alcalde, por alusiones, puedo... ? 
 
Sr. Alcalde: Quan acabi, gràcies. Referent a la primera part, parla de la Junta de Portaveus, una 
altra vegada es queixen del tema de la Junta de Portaveus. Home, els diferents grups que estan 
queixant-se del tema de la Junta de Portaveus, quan han governat mai han utilitzat aquesta 
figura. Bé, no sé... 
 
Sr. Chamizo: Li dono la raó en això. 



 
Sr. Alcalde: No, no, ja ho sé. No li demano la raó, simplement és un fet constatat. No l'han fet 
servir. El compromís d'aquest Equip de Govern i aquest alcalde ja ho va dir en el seu moment 
és la màxima transparència, la màxima comunicació. Que en aquests cent dies ens hem 
equivocat en alguna cosa? Sí, és possible, no li dic que no. Però si us plau, no em neguin 
l'esforç i en aquest sentit estem intentant que aquestes coses es vagin reconduint, i si es 
produeixen jo els asseguro que no han estat premeditades en cap cas, és que no em serveix de 
res a mi no comentar una cosa i que després surti. Ha estat un error, s'havia d'haver comentat, 
però en cap cas premeditat. Aleshores, queixin-se de la Junta de Portaveus, però bé, si més no 
aquest Govern ho està fent, aquest alcalde ho està fent, que fins ara no s'havia fet. La seva 
proposta per intentar concentrar o canviar la periodicitat, o mirar... escoltin, porti-la, la valorem, 
i si la majoria d'aquest Ple considera que és millor que la que hi ha proposta, doncs l'utilitzarem. 
Referent al càrrec de confiança, el Joan Milà no és una persona de la meva confiança. És una 
persona que té un currículum determinat, que té una experiència determinada, que té una 
formació determinada i que he considerat jo en primera instància, i després l'Equip de Govern, 
que és una persona que pot fer una funció determinada. Dintre del meu municipi, si hi ha una 
persona de confiança que pugui fer... jo no la conec. He buscat, no la conec amb aquest perfil i 
per tant hem considerat que aquesta era la persona. aquesta persona, és que ja ho vaig dir en 
el seu moment, és que no treballarà per aquest alcalde, no treballarà per aquest Equip de 
Govern, sinó que treballarà pel municipi. I en tot cas, si després d'uns mesos això no és així, els 

dir-ho, perquè a aquesta persona se l'ha contractada per fer una sèrie de coses, per marcar uns 
objectius que van encaminats únicament i exclusiva en millorar la nostra administració perquè 
sigui més eficaç i perquè el ciutadà estigui més content i tingui millors serveis. Si això no es 
produeix els propers mesos evidentment aquesta persona no comptarà amb la nostra confiança 
i la farem fora. I quina manera millor amb un càrrec d'aquestes característiques i d'aquesta 
importància que contractat com a càrrec de confiança, d'acord?, per poder fer-ho. Si ho fas 
d'una altra manera li asseguro jo que és molt més complicat. Aleshores hem considerat que 
aquesta era la manera i aquesta manera és la que tenim de fer, que per cert no són 400 000 
EUR. En un moment determinat de la seva... [en off, Inintel·ligible] Ah, val, d'acord. Sí. Perdó, 
perdó, sí. Molt bé. Ara ja han parlat els dos, però tant un com l'altre, si no fan la seva feina... 
clar, és que desenvolupen una feina que és molt important, és que clar, no se li regalen aquests 
diners a aquestes persones que treballen, no se'ls dóna perquè sí. Tenen un perfil professional 
determinat molt concret, escolti'm, si no es contractaven d'aquesta manera es podien 
contractar d'una altra, hi estic d'acord, però que són necessàries, ho són; almenys així ho 
considerem nosaltres. Però és que la millor part de tot això és que si no funcionen, escolti'n, 
vostès seran els primers que es queixen, però és que nosaltres ja ho detectarem, i no les 
mantindrem en el seu lloc. La seva valoració sobre els cent dies. Bé, tenim un mes entremig 
com és l'agost, tenim entremig un mes com és juliol, l'estiu, és difícil arribar a tot arreu, i 
escolti'n, bé, hem fet tot el que hem pogut i estem treballant amb moltes ganes per anar 
començant a canviar coses, ho estem fent amb un pressupost aprovat, i evidentment que 
també es podien haver fet més coses, però nosaltres estem satisfets amb aquest inici. Sobre el 
tema dels grans projectes, home, hi ha una sèrie de projectes que per nosaltres són molt 
importants, però també és molt important per nosaltres el Pla d'acció municipal, que 
engegarem ja aquest mes de setembre de manera interna i després de manera externa, i 
aquest Pla d'acció municipal ens marcarà, que és un pla d'acció municipal en el que 
intervindran els treballadors de la casa, els polítics i els ciutadans, i així està previst que es faci, 
ens dirà, escolti, es considera que vostès han d'anar cap a un camí o han d'anar cap a un altre. 
Sobre el fet que jo estava en contra dels dos projectes del poliesportiu, no, jo no estava en 
contra dels dos projectes del poliesportiu, jo estava en contra del projecte del poliesportiu, de 
la millora del projecte del poliesportiu de Miami Platja. En aquell moment ho vaig dir. Quan 
vaig entrar d'Alcalde continuava pensant que no era la millor decisió. El que passa és que els 
terminis ja estaven molt avançats, les possibilitats de canvi no eren possibles i aleshores hem 



assumit evidentment, perquè corríem el risc de perdre una altra vegada, una altra vegada no... 
no hi havia possibilitats de canvi de la destinació d'aquests diners i per tant hem assumit aquest 
projecte amb aquestes condicions. Però en cap cas el nostre grup estava en contra dels dos 
projectes, ens sembla perfecte que es faci la millora aquesta i sempre ens ha semblat perfecte, 
a Mont-roig del Camp, i no tant el tema de Miami. Sobre el pressupost de Nostraigua, em parla 
de 800 000 EUR, de què vam aprovar... a veure, nosaltres allà, és que a mi... i aprofito per dir-li 
ara. Ens va sorprendre molt que en un punt de l'Ordre del Dia que parlava del Pla d'inversions, 
si no recordo malament, on feia referència a les possibles inversions els propers anys i estaven 
estipulades una sèrie de coses i uns timings que s'havien de fer, vostès van votar en contra, 
però en canvi quan va passar el pressupost de l'entitat en el qual ja estan inclosos aquests 
projectes en la seva primera fase que és el 2016, van a votar a favor. Aleshores, que en una cosa 
votin en contra i a l'altra a favor, jo la veritat és que no ho vaig entendre. A més a més que 
dintre del pressupost estan contemplats aquests projectes amb els timings que estaven marcats 
dintre del Pla d'inversions. Digui'm. 
 
Sr. Chamizo: Primer de tot, bé, ha de ser de la seva confiança perquè clar, les persones que no 
són de la teva confiança no les poses a dit, que és el que aquí sempre ens hem queixat els 
altres grups polítics. Referent a les dues reparacions del poliesportiu, que jo sàpiga vostè va 
votar en contra i estan gravades al Ple, que vostè volia fer amb aquella reparació del milió un 
poliesportiu nou i volia fer, diguéssim, va posar l'exemple d'altres pobles veïns que per un milió 
d'euros havien fet el poliesportiu. Val, val, però jo li torno a dir. Vostè va votar en contra. Vostè 
va votar en contra. [en off, Inintel·ligible] Sí, sí. [en off, Inintel·ligible] Sí, correcte. Vostès i 
nosaltres vam votar els dos en contra, i si no ja ho demostrarem al proper Ple. Després, referent 
a això de Nostraigua, sí, jo ja vaig aprovar el resum d'ingressos i despeses, clar, clar que havíem 
d'aprovar, era clar, i clar que això entrava... la nostra queixa que vam fer aquell dia és que... i no 
vam votar a favor del Pla d'inversions perquè lògicament no estàvem d'acord en destinar 
aquells diners en oficines o a la reparació de cotxes, únicament i exclusiva per això. Pensàvem 
que aquells diners s'haurien d'anar a agafar les prioritats, en el sentit d'arreglar xarxes i anar 
automatitzant poc a poc la línia de l'aigua i clavegueram. Això és el que nosaltres vam votar 
l'altre dia. 
 
Sr. Alcalde: El pressupost del 2016 preveu la millora de la xarxa, preveu l'inici de la construcció 
de la nova seu, preveu la compra de part dels vehicles que fan falta per fer la feina que 
desenvolupa Nostraigua, la construcció de l'edifici va relacionada directament per al 
desenvolupament de la feina que fa aquesta empresa, i vostès van votar a favor d'aquestes 
coses que estaven dintre del pressupost el 2016. No hi ha més. [en off, Inintel·ligible] Però 
perdoni, Sr. Chamizo, és que aquestes inversions del 2016 estan incloses dintre del pressupost. 
Per això li dic que vostès van votar a favor del pressupost... 
 
Sr. Chamizo: Dintre del pressupost i dintre del pla estratègic, amb el que nosaltres no estàvem 
d'acord amb aquest Pla estratègic. 
 
Sr. Alcalde: D'acord, però vostès van votar a favor del pressupost. I dintre del pressupost hi ha 
posades aquestes partides de les que vostè fa esment i diu que no hi està d'acord, però 
escolti'm, no passa res. Sí, digues. 
 
Sr. Velasco: [castellà] Sr. Chamizo, era por alusiones, a ver, Sr. Chamizo, yo no he buscado 
ningún objetivo ni he recordado ningún nombre. Cuando me ha comentado lo de Albert Rivera, 
yo lo que desde nuestro grupo político, Ciudadanos, lo que pedimos es transparencia, 
información y renovación. Que no le sepa mal que yo pida información, que creo que es mi 
obligación de pedirla y de que la persona que está en el otro lado me la devuelva. Con lo que 
me ha contestado en referencia a mi presidente perquè me imagino que si en un futuro 
también le pidan esa información. Gracias. [/castellà] 



 
Sra. Esquius: Bé, per al·lusions a mi també m'agradaria que en resposta a tot el que s'ha dit tant 
aquí com a les xarxes socials, per part dels grups municipals, m'agradaria exposar quines han 
estat les meves motivacions en cada moment per aclarir certs punts, i ho vull fer de manera 
resumida perquè han passat moltíssimes coses que no es poden explicar en poc temps. En 
primer lloc voldria dir que la meva abstenció al Ple d'investidura ho va ser en tots els casos 
perquè per mi era la postura més lògica i més coherent, donat que no teníem cap pacte de 
Govern amb cap dels alcaldables que es postulaven, i que el meu vot positiu hagués estat en 
tot cas per l'alcaldable del grup amb el que vaig concórrer a les eleccions, cosa que hagués 
motivat, segurament, que jo avui no estigués on sóc. aquest fet concret va ser el que va motivar 
finalment la meva sortida del grup. Durant la campanya vam demanar el vot en base a una llista 
i a un discurs, i la millor manera de defensar els votants que van creure en aquesta llista i en 
aquest discurs municipalista que els vam oferir era agafar la meva acta de regidora, ja que 
marxar desvirtuava específicament els vots d'aquelles persones a les que se'ls va fer èmfasi 
específic amb un discurs municipalista i d'unió territorial. Us asseguro que fàcil no va ser, i que 
el que va venir després ho va ser menys, perquè tenia davant meu la responsabilitat d'aquell 
que es presenta a unes eleccions i que vol treballar pel seu municipi, i per tant tenia davant 
meu la responsabilitat de donar solidesa i estabilitat a un Govern. I a més a més la gent que 
havia votat a les persones i al discurs així m'ho demanaven. Així que després de molts dubtes 
vaig acabar acceptant incorporar-me al Govern. Pel que fa als vots robats, amb això que diu 
dels vots robats, jo li diria que en tot cas no he robat vots a Esquerra; el que he fet en tot cas és 
robar vots a les altres llistes durant la campanya per donar-los a Esquerra, vots que de manera 
natural no haguessin anat a Esquerra. Preguntem-nos què hagués passat i on haguessin anat a 
parar aquests vots que vam recollir altres membres de la llista i jo mateixa, que vam oferir un 
discurs municipalista i d'unió territorial, jo em preguntaria on haguessin anat a parar. Jo he fet, i 
he fet un exercici d'anar atorgant aquests vots a d'altres llistes, i el tercer regidor d'Esquerra no 
surt en cap dels casos. I és més, la configuració dels grups municipals no seria la que hi ha ara. 
Així que creieu-me que estic segura que robar, el que se'n diu robar, no he robat res. 
Senzillament dono veu als que van creure en la nostra llista i el nostre discurs. I quedar-me és la 
millor manera de no desvirtuar els resultats obtinguts a les urnes, que com he explicat, sense la 
meva intervenció personal i la d'altres membres de la llista, no hagués estat així. Pel que fa el 
tema del transfuguisme, des del meu punt de vista jo només he marxat d'un lloc on no se'm 
volia, i un cop he estat al grup no adscrit, i veient com anava la situació, he considerat 
incorporar-me al Govern perquè la finalitat amb la que em vaig presentar a les eleccions, que 
era treballar pel municipi, no quedava desvirtuada en cap moment. No obstant això, també he 
de dir que el que m'ha passat no ho aconsello a ningú i no ho aprovaria en general sense una 
motivació específica com pot ser la meva. Entenc que la manera d'arribar al Govern no és la 
més maca o la més adient si tens un pensament polític, però com que jo, fins a haver entrat a la 
política, no en tinc, ni en tenia, i el meu pensament és el d'una persona que vol treballar pel seu 
municipi, he anat fent en cada moment el que em deien el cor i la raó a parts iguals. Pel que fa 
la qüestió personal, agrair al Sr. Velasco el seu recolzament personal, tal i com ha dit, i dir que a 
dia d'avui puc dir sense avergonyir-me que ho he passat molt malament, però també us puc dir 
que no me'n penedeixo de res del que he viscut. Em queda molt per aprendre, i no em fa res 
dir que no ho sé tot. també us puc dir que potser podreu intentar avergonyir-me políticament 
per allò que les coses en política es fan així, però que no podreu avergonyir-me personalment, 
perquè si quelcom em defineix és que les coses les faig de cor, amb llògica i seguint la 
coherència de les promeses fetes. Defenso el que penso i el que he predicat seguint aquest 
pensament. A partir d'ara, o més ben dit, a partir del dia que em vaig incorporar a aquest 
Govern, m'he posat a treballar. De feina n'hi ha molta, i tinc moltes ganes de fer-la. Res més. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Aixecaríem la sessió. Enrecordeu-vos que aquesta nit a les vuit es fa l'acte 
de reconeixement, aquí a aquesta sala, a les Roques, tots els regidors que vulgueu vindre. Us 



ho dic més que res perquè les invitacions han sortit tard i així ja ho sabreu. I ja està, es lleva la 
sessió. 

 

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